1906.
69:e årgången.
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Reval och Aboukir.
Huru. många jernförelser hafva ej såväl i tal som skrift
blifvit gjorda mellan de lwar och en på sitt håll så afgörande
och märkliga sjöslagen vid Reval 1790 och Aboukir åtta år
senare.
Huru skarpt bar man icke kritiserat flaggkaptenen-befälhafvaren N ordenskjöld för bans släta anfallsmeto d vid Re val
och huru har man icke å andra sidan beundrat den taktik
medelst h vilken Nelson vid Nileus mynning förde den engelska
flottan till en af hennes mest lysande segrar.
Hade endast Aboukir föregått Reval, säger man, så skulle
det minsann sett annorlunda ut. Då hade måhända äfven
N ordenskjöld planerat för svenska flottans ankring och därmed beseglat den ryskas öde, men nu - nu tänkte han ju ej
på annat än såsom Gyllengrana t säger »att segla fiendens
vänstra flygel på pistolbåll nära, seelan följa parallellt med dess
linj e till sista östra skeppet under jämn eld samt därefter styra
farvattnet ut igen samma väg».
Och dock är detta ett stort misstag. I själfva verket var
€n synnerligen god och omfattande plan för anfallet af flaggkaptenen uppgjord och meddelad samtliga fartygschefe r, en
plan som om den tillämpats under normala väderleksförhållanden och blifvit följd med godt omdöme med all sannolikhet medfört en afgörande seger för de svenska vapnen.
Nämnda anfallsplan, i original förvarad bland Örlogsmannasällsk apets handskrifter , meddelas här nedan in extenso
på det att läsaren själf må blifva satt i tillfälle att afgöm
Tidsk1·i{t i Sjöviisenclet.

29
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huruvida vi h aft så mycket att lära af Aboukir samt i hvad
mån N ordenskjöld kan göras ansvarig för företagets snöpliga
utgång.

Ordres af den 11 Mai;j 1790.
Som Svenska flottan har ordres att gjöra tete emot den
Ryska så blir det en nödvändighet att draga den möjeligaste
förmån af den ställnin g uti hvilcken fiendens flotta sig nu befinner: den består att hindra föreningen emellan Cronstadts
och Revellska flottan och denna förening kan eij på annat sätt
förhindras än då man alldeles ruinerar en af dem .
RevelJska flottan, som är en trediedel mindre än svenska
flottan, ligger i hamn eij tillfyllest utrustad, lämnar dertill ett
ypperligt tillfälle.
Jag väntar för den skull en lyckelig resulti af detta företag då jag redan för 2 år sedan sedt ovädersägliga prof af
den mandom och tapperhet med hvilcken sveuska flaggen emottog en tilltagsen och öfverlägsen fiende och jag äskar vid detta
tillfälle Herrar Skjeppschefers samma kraftiga åtgärd, satnma
öfverensstämm iga maneuvrar och samma tappra uppförande
förvissad att hvar och en i synnerhet och all a i gemen hysa
en lika kjärlek för sitt fädernesland som för mig och då denna
drabbnings Jyckeliga utgång för närvarande och tillkommande
tider befordrar rikets säkerhet och förvarar för en eftervärld
minnet af de tappra stridsmän som där visat sitt mannamod .
Efter underrättelse ligger RevelJske esqadren i bongten
neoanom Carlöns norra pynt och grund, Pelle melle.
Om de skulle hinna rangera sig i en linea långs farvattnet eller tvärs före iakttagas följande regler :
l: o) När attaquen skjer endera ifrftn norra eller västra
inloppet sträcka örlogsskjeppen sig i en linea efter Batailleordningen ner directe på fiendens närmaste flygel, skjeppen väl
slutne och så snart 3:e af våra skjepp äro i action söka de
näst efterföljande att doublera dessa nedan engagerade fiencltliga fartyg och med två ä tre skjepp omkring ett förmå det att gifva
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sig, samt, om eij på annat sätt med äntring; de andra skjeppen gjöra så succesive med den näst efter(?) gående.
2:o) Fregatterna Camilla, T hetis, Fröja segla paralelit med
den attaquerande teten för att taga de ryska skjeppen, som
blifva attaquerade, i flanken, äntra upp och bemägtiga sig de
samparerade skjepp och bör således under segel, anckring eller
backning huru allt låter sig bäst gjöra hålla sig emellan land
och örlogsskjeppen som attaquera.
3:o) Fregatterna Euridice, Galathe och Zemire fatta station på motsvarande sida af hamnen för att der på lika sätt
och genom lika maneuvrer understödja och betäcka våra skjepp
som lofva upp och komma ur bataillen.
4:o) Fregatterna Grip och Upland attaquera de fregatter
som ligga under Nargön på den östra eller vestru sidan, eller
ock söka under Confusion hafva tackell att gjöra landstigning
med småfartygen på Carlön och taga in ett l i te t batteri der
ligger.
5:o) Alla skjepp hafva 2 a 3 fartyg ute för att hjelpa
dem i händelse af stiltje eller till grundr-ns utmärkande; äfven
i deras manenvar och vid h varjehanda tillfällen; fregatterna närmast Carlön lägga några små fartyg på kanten af grundet
längs Carlön.
6:o) Couttern Hök lägger sig på norra och jagten Lovisa
Ulrica på södra ändan af Märkimitalagr undet; Esplendian lägger sig på österändan af Lottisgrundet, Disa och Cosaquen på
södra grundet af N argörefvet, deras småfartyg böra dessutom
hjelpa att utmärka grunden.
7:o) Fregatterna J arislaff, J arramas och Ulla Fersen till
lofvarts af attaqu en, huru vinden blåser, att repetera signaler
och färdiga till hvacl som kan påfordras endera boxering, assistering eller ordres förande till anckars eller med backade segel, sluparne med full rodd; på detta sätt är det att förmoda
m ed den Högstes bistånd och skjeppschefern as tappra färenade
och kunniga maneuvrer, att denna delen af ryska flottan skall
blifva tagen eller nödgas kapa och i Confusion kasta sig på
landet eller inom båll vercket eller bränna upp - i alla fall
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blir det complette seger och lämnar svenska flottan roo under
den återstående delen af campagnen.
Attaquen skjer med alla de vindar Revelis hamn kan besegl_as, ty_ skyndsamhet och surprise gjer attaquen styrka. Med
ostliga vmdar prisas lofversta sidan, attaquen efteråt och afseglingen skor långs västra kusten, med nordliga vindar skjer
äfvenså, med västliga vindar tvärtom, om flottan kan antingen
rangera eller segla tillbaka genom vestra inloppet. Detta är
ge~1erelt oc_h kommer än an på närmare upptäckt och främsta
.sk~eppets JUgement. Attaquen bör skje på mousquettehåll;
skJuter fienden med eldkula, hissar det skjepp som förmärker
de~ta bl~ flagg med gult kors på krysstoppen och alla skjepp
skJuta da med concaue kulor säkra skått från de bäst serverade kanoner sam~ hissa ner, när de så skjuter, samma flagg .
. Om noget skJepp kan erhålla någon förmånlig attaqueringsstatw~ genom an~kring på flendens flamquer må den det gjöra
hvarfore alla skJepp böra hafva en kabel påstucken i anckarröringen för att gje med den åt skjeppet den direktion som
fordras.
All confusion svenska skjepp emellan undvikes men får
ej arretera ett ögnablick djerfheten af attaquen.
På denna dagen blir Parollen - Herren, Lösen _ gifver seger.
CARL.

Våra sjökrigshistoriska författare synas ej hafva anträffat
detta dokument, ty i annat fall har man väl rätt att förmoda
att deras kritik af Revalska gatloppet gått i en annan riktning än hvad som nu är fallet.
Hvad kan man väl anmärka mot ofvanstående opera.
tionsplan om ej möjligen att cheferna bort kategoriskt beordrats
ankra under alla omständigheter i stället för att som nu var
fallet utförandet af denna manöver öfverlämnades till deras
eget bed?mande? Märk väl att Nordenskjöld ingalunda, såsom det I allmänhet antages, i sina order fastslagit någon för·
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biseglingskanonad utan af allt att döma tänkt sig denna anfallsmetod tillämpad endast i händelse obetydligt motstånd
mött från ryssames sida. Tvärtom anbefalles ju såväl äntring,
d. v. s. ombordläggning, som ankring om detta ansågs erforderligt och lämpligen kunde ske.
Det förefaller således som om vederbörande fartygschefer
ej i vissa fall varit situationen fullt vuxna. Antingen hafva
de ej insett det lönlösa i gatloppstaktiken eller ock hafva de
saknat mod att åtaga sig ansvaret för en dubblering af fiendens tete, ty denna kunde förbigås under det att köfartyget
stödde sig på strandgrundningen och de öfriga fartygfln enligt
hvad man antager voro sins emellan förenade med kettingar.
Ett vid ryska varfvet beläget, tämligen oansenligt, batteri kunde
väl nämligen ej gerna anses utgöra något effektivt hinder för
en företagsam fiende. Att navigeringen vid en kringsegling
af fientliga linjen skulle visa sig vansklig ligger ju i öppen
dag, men svårigheterna härutinnan voro nog ej större än sedermera vid Aboukir och för öfrigt - utan risker vinnes sällan
någonting i krig.
Gå vi sålunda till grund och botten af anledningarne till
nederlaget vid Reva! finna vi att detta ej rättvisligen kan läggas den taktiska ledningen till last utan snarare hänföras till
de enskilda chefernas uraktlåtenhet att bruka den möjlighet
till afgörande strid på nära håll som orderna åsyftade.
Att den under anfallet uppkomna stormen afskräckte
cheferna från ankringsmanövrarne är ju troligt och ingalunda
förvånande, men hvarför återvände ej i så fall flottan för utförande af en ny attack sedan stormen bedarrat då den ju
kvarstannade i Revalska farvattnet ytterligare åtta dagar?

u.
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sjökadetternas utbildningsprogram.
Den åsikten synes på senare tider vunnit allt större utbredning, att det är på tiden att sjökadetternas utbildningsprogram underkastas en noggrann pröfniug i ändamål att
bringa detsamma till en ståndpunkt, som fullt motsvarar tidens
kraf. Visserligen kan ju ej förnekas, att sjökadetternas utbildning under de senare åren gått afgjordt ' framåt och länkats in på modemare banor. Under denna samma tid har emellertid kadettkåren svällt ut till nära tredubbel styrka, hvilken
omständighet, ehuru den nog torde hafva haft det goda med
sig, att den varit en kraftigt verkande orsak till mod erniseringsprocessens igångsättande, dock under processens for·t,qång
inverkat mindre lyckligt så till vida, som den allt för mycket
fått influera på sättet för utbildningens ordnande. När emellertid nu mera stabila förhållanden inträdt, synes det ej längre
finnas något hinder för att med begagnande af den under
åren vunna erfarenheten och under nogsamt aktgifvande på
utvecklingens gång i främmande länder uppställa ett fullständigt och för en följd af år lämpadt utbildningsprogram . Afsikten synes ock vara att på all var taga i tu med den viktiga
frågans lösning, hvartill så mycket mera skäl förefinnes, som
nu tidpunkten närmar sig för att i samband med värnpliktens
utsträckning till sin fulla längd ställa flottans utbildningsprogram i sin helhet på en ny basis.
I betraktande af denna den viktiga frågans obestridliga
aktualitet torde tiden måhända ej vara olämplig för att nu
upptaga densamma till behandling på denna plats. Därför
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har detta lilla försök till bidrag till frågans belysande kommit
till stånd.
Det spörsmål, som härvid ovedersägligen är det centrala,
är frågan om se,qelutbildnin,qens vara eller icke vara. Mycket
har både hos oss och i utlandet skrifvits och talats om denna
de mest diametrala åsikter
sak, hvarvid - naturligtvis kommit till uttryck. Å ena sidan kämpas hårdnackadt för
den som ett axiom hållna satsen om segelutbildningens nödvändighet, å den andra förnekas lika bestämdt detta forh ållande samt framhålles, att det ej kan duga att, till f0riång för
viktigare utbildningsgrenar, fasthålla vid en utbildningsgren,
som visserligen ingalunda är till skada i och för sig, men som
ej har någon berättigad plats på ett modernt utbildningsprogram. Skäl och motskäl i oändlighet hafva framdragits af
båda partema, men med föga inverkan på mots!itta parten.
Det synes därför ej vara skäl att i denna fråga ge sig in på
ett så lönlöst arbete som att söka öfvertyga motståndare, hvilka
för undertecknad representeras af segelutbildningens vänner,
utan må hvar och en förblifva i okvald besittning af sin åsikt.
Men åsi kten åsido, så finnes det en del omständigheter, som
för frågan bafva en viss betydelse och hvarom meningarna i
allmänhet ej torde vara delade. Några sådana omständigheter
må här anföras.
Skul le mau ej kunna anse, att striden för segelutbildningens bibehållande i viss mån är en strid mot det oundvikliga?
Ännu äga vi segelfartygsmateriel, som nödtorftigt kan för ändamålet användas; likaså torde ännu ej saknas personal, åt h vilken med någon grad af berättigande skötandet af nämnda materiel kan anförtros . 11Ien huru länge? N og är det väl blott
en tidsfråga, när materielen är utsliten c;ch personalens kompetens ej längre håller måttet? Det. hela synes likna sig till
ett spjäruande mot udden, ett förhållande, som ock en del af
segelutbildningens vänner, ehuru med beklagande, måste erkänna. Och kasta vi en blick utåt, så finna vi bland annat
att England, Norge och Danmark numera lagt segelutbildnin·
gen åsido, hvarförutom senaste tidender från Tyskland mäla,
att man nu där står i begrepp att beträda samma väg.
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Det synes verkligen, som om utvecklinge n fortskridit därhän, att äfven en segelutbildn ingens ifrige anhängare borde,
om ock under biskop Brasks reservation: »Härtill är jag nödd
och tvungen>>, kunna foga sig i en ny tingens ordning, som
så småningom låter de seglande örlogsfartyg ens ärorika historia
finna sin afslutning. Det gamla systemet har tjänat bra, men
det har tjänat ut. Det gäller nu att skapa det en efterträdare.
Hufvudfråg an blir nu: Utbildningstidens längd? Äfven
i detta afseende förefinnes nog ganska skarpt divergerand e meningar; dock torde man numera ganska allmänt anse en senare tidpunkt för utbildninge ns början önskvärd. Sedan gammalt har ju emellertid allmänna meningen hos oss varit den,
att sjömannaut bildningen måste taga sin början tidigt, för att
den skall kunna blifva fullgod. Det må dock hafva varit huru
som häls t med denna sak på ~egelutbildningens tid; borttages
detta utbildningss ätt, clå torde näppeligen några skäl för bibehållande af sjökadettern as tidiga antagningså lder längre förefinnas. Många och kraftiga äro däremot de skäl, som tala i
motsatt riktning.
Härutinnan torde det först vara skäl att framhålla, att
det gäller ej blott att våra blifvande sjöofficerare utbildas till
skickliga yrkesmän, utan äfven att de fostras till bra människor och goda medborgare i samhället. Ingen torde väl emellertid förneka, att det framför allt är hemmet, som är ägnadt
att med framgång omhänderha fva ungdomens fostran till bra
människor. Hemmet bör därför naturligtvis rå om de unga,
vi vilja ej säga så länge som möjligt, men tillräckligt länge,
för att de med någon stadga i vilja och karaktär skola kunna
utgå i lifvets strid. Att detta önskemål omöj ligen kan uppnås, då ynglingen redan vid 14 a 15 års ålder lämnar hemmet, som ofta nog, kanske i regeln, är fallet med sjökadettern a,
därom råder väl intet tvifvel. Få skulle väl de föräldrar vara,
som ej gärna såge, att deras barn stannade i hemmet till 18
år i stället för att redan vid 14 års ålder, ännu barn kan man
väl säga, lämna det. Härigenom blefve äfven de medLorger-
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liga synpunkter na bättre tillgodosedda, än hvad nu är fallet.
Genom det tidiga inträdet i sjökrigsskol an afbrytes nämligen·
mer eller mindre förbindelsen med andra element; genom den
ständiga samvaron med hvarandra år ut och år in, sommar·
och vinter, växa ynglingarne i stället allt mera ihop med hvarandra och in i de egna intressena. Annorlunda skulle säkerligen förhållanden a blifva vid en senare inträdesalde r. Då har
tid funnits att knyta starkare baud med andra element, då har
man redan hunnit tillägna sig en hel del allmänna intressen,
då löper man ej en sådan risk att utveckla sig till en ensidig
yrkesmänni ska, som ej har intresse för de gemensamm a samhälleliga angelägenhe terna.
Komma så de rent fackliga synpunkter na; i hvad afseende kunna dessa blifva bättre tillgodosedda genom en senare·
antagning? Vid besvarandet af den frågan torde det först böra
erinras därom, att genom segelutbildn ingens fijrsvinnand e godatillfällen komma att erbjuda sig till ett bättre tillgodoseende
af kadetternas praktiska utbildning som underbefäl och instruktörer för manskapet. Härigenom kan den onatnrliga utbildningsku rs, som bär namnet exercisskolans befälskurs och·
i hvilken officerarna skola lära sig, hvad de borde kunna, innan de blifvit officerare, och som hittills nog i viss mån varit
nf behofvet påkallad, ändtligen försvinna. Då man emellertid
vill utnyttja dessa goda tillfällen, då äger ett system med sen
antagning företräde. Vid det slag af tjänstgöring , hvarom här
är fråga, är nämligen en mognare ålder afgjordt att föredraga.
Låt oss nu med denna synpunkt för ögonen göra en jämförelse mellan de bägge systemen, och då exempelsevis autaga
å ena sidan 14 års antagning och 6 års utbildning, å den
andra 18 års antagning och 3 års utbildning. Man finner då
- om man förutsätter, att tjänstgöring en som underbefäl och
instruktörer tager sin början, sedan en tredjedel af utbildningsatt en yngling af den förra gruppen skall
tiden förflutit vid 16, af den senare vid 19 års ålder börja sådan tjänstgöring. Är det något tvifvel om, att ej den senare mycket bättrepassar för tjänstgöring en i fråga?
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Vidare torde det vara skäl att förmoda, att med högre
:antagningsålder urvalet vid rekryteringen kommer att blifva
större . De ynglingar, som äm nat söka sig in vid skolan, om
antagningen skett vid tidig åld er, de torde i de allra flesta
fall äfven komma att göra det vid en senare ålder. Men därjämte torde i sistnämnda fall komma ett afsevärdt antal sökande, hvilkas uppmärksamhet på ocb intresse för flottan först
senare blifvit väckt. Därtill kommer, att de, som vid denna
ålder inträda i tjänsten, torde bättre veta, hvad de vilja, än
.de ynglingar , som enligt nuvarande system inkomma i sjökrigsskolan, och bland hvilka ej sällan afskedstaganden förekomma. Hä rigenom kommer det att blifv·a afsevärdt lättare
.att kunna tillgodose sjöofficerskårens rekryteringsbebof, än hvad
fallet är nu, då man - om man vill slippa att ti ll gripa extranrdinära åtgärder -- dessutom måste söka att redan sex år i
förväg beräkna nämnda rekryteringsbehof.
Slutligen torde böra påpekas, att de ekonomiska skälen
afgjorclt tala för den senare antagningsåldern med därmed följande kortare utbildningstid, enär därigenom gifvetvis kostna.den för ynglingens uppfostran kommer att i hög grad nedbringas. Det »premierande •> af ynglingar från hufvudstaden,
som det nuvarande systemet faktiskt inneburit, skulle ock komma
att bärigenow blifva af mycket mindre betydelse än förut.
Sintsumman af dessa betraktelser torde blifva den, att
kadetternas nuvarande antagningsålder bör afsevärdt höjas.
Och som det torde vara af en vis;: betydelse, att en lämplig
anknytn ingspunkt till de allmänna läroverken erbålles, så bör
tydligen denna anknytningspunkt blifva studentexamen.
Det gäller nu att söka klargöra, huru lång tid, som kan
.anses böra anslås till en på studentexamen fotad sjöofficersutbi ldning. Ett ungefärligt mått härpå torde kunna erhållas
genom att sammanlägga den tid, som för närvarand e är afsedd för studium af militära ämnen vid skolan i land samt
för afiäggande af officersexamen, och hela den tid, som är anslagen till skolan ombord. Härtill torde möjligen böra läggas
någon tid för att, om fortsatta studier i ett eller annat icke
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militärt ämne skulle visa s1g erforderliga, kunna till detta än<lamål anslås samt slutli gen 10 % tillägg för ledighet. Man
får då:
Antal
månader.

1) för militära ämnen vid skolan i land samt för offi-

cersexamen ...
........... ... .......... ..... .... ....... ...... l0 1/2
1
2) för skolan ombord ................... ......_.._.._.._.._.._.._. ____
2_6..:.
/.:;.
2_
Summa 3G
Härtill:
3) fö r icke militära ämnen...
........ ..... .. ........
F /2
4) ledighet.. .... ........... ........ .. .... ... ...... . .._.._.._. _._.. _.. _. ____4__
Summa 41 1/ 2
En utbildning från den 1 / 7 efter afiagd studentexa men
till den 1/ 11 efter- 3 år får en längd af 40 månader. Denna
tid u p p går såluuda i det närmaste till den ofvan beräknade
()Ch torde säkerligen kunna anses tillfyllest.
Utbildningen torde
med fördel böra så ordnas, att allt hvad befälskurser heter,
kan afskaffas. Den utbildning, som lämnas i dessa kurser, är
.af så pass elementär art, att den gifvetvis har sin rätta plats
på officerens utbildningsprogram. Genom en sådan åtgärd
skulle dels såväl de nyutnämnda officerarne som de äldsta
kadetterna hlifva i långt högre grad mobiliseringsbara än nu
lir fallet, dels officerstillgåugen för kommenderingar af olika
slag blifva större. Här må emellertid nu påpekas, att det är
blott b efälskt~rserna, som det är meningen att till följd af deras elementära beskaffenhet bringa om lifvet, men ingalunda
.öfriga för officerare afseelda kurser, hvilka säkerligen äro på
sina rt\tta platser. De sko lor, som i öfverensstämmelse härmed skulle af kad ettema genomgås, vore skjutskolan, signalskolan och torpeclskolan , hvarjämte under d e tider kadetterna
förrättar underofficers- och officerstjänst ersättning skulle erhållas för den bortfallna befälskursen i exercisskolan.
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Det gäller nu att taga i närmare skärskådande de förnämsta af de detaljfrågor, som måste vara klargjorda innan
ett utbildningsprogram kan uppgöras.
Först af dessa torde böra tagas under öfvervägande den
frågan: Hvar böra de för öfningarna använda fartygen bedrifva
sina öfningar, i hemlands eller utrikes farvatten och i förra
fallet i skärgärd eller till sjöss? Att besvara detta spörsmå~
med ett bestämdt ja för ett af fallen och med bestämda neJ
för de öfriga kan ju ej komma ifråga. Det ligger fastmera
i öppen dag, att a]Ia dessa tre fall måste få sig en viss an~el
af utbildningstiden beskärd. Men det måste med särsklld
kraft pointeras, att frångåendet af segelutbildningen ej får medföra, att svenska flottans fartyg öfverge de stora hafven och
än mindre de små för att hålla sig inom det skyddande skärgårdsbandet. Visserligen får ingalunda tjänsten i skärgårdame
med den stora betydelse, som dessa äga för oss, försummasr
men lika litet får man öfvergå till den motsatta ytterligheten .
Vår flottas personal måste vara van vid tjänsten till sjöss, van
att använda sina vapen under olika väderleksförhålland en, van
att tåla sjön. Och ej minst gäller det naturligtvis att vänja
den blifvande sjöofficeren i dessa stycken. Slutligen bör ock
framhållas betydelsen af besök i främmande länder, ej minst
i dess örlogshamnar och å dess örlogsfartyg, samt af samvaron
med främmande mariners personal.
Är det vidare af någon betydPlse, att learletter af olika
klasser under utbildningstiden äro sammanförda, vare sig i
skolan i land elle'r ombord på far tygen? I detta afseende lämnade ju den rena segelutbildningen intet öfrigt att önska, i
det att kadettkåren ständigt, i land och ombord, hölls samlad.
Denna ständiga sa mvaro i förening med den tidiga inträdesåldern gjorde sammansvetsningen inom kåren ganska fullständig, ja, så fullständig, att knappast tillbörlig plats torde funnits för den enskilde individualitetens utveckling. Med ett
nytt, på studentexamen byggdt utbildningsprogram blir ju
emellertid förbåll andet ett ann at. Därför torde man ock då
böra, i den mån så lämpligen låter sig göra, söka att sam-
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manföra de olik2 klasserna, så att en viss och rätt nödvändig
tradition kan uppehållas.
Härnäst i ordningen framställer sig frågan om lämpligheten af att använda särskilda kadettfartyg eller ej, och i förra
fallet, orn dessa böra tillhöra kusteskaclern. Hos oss har ju
hittills alltid användts särskilda kadettfartyg, hvilka emellertid
därjämte och i regeln haft ombord annan under utbildning
varande personal. Flerstädes i utlandet ser man emellertid
äfven ett annat tillvägagångssätt användt, i det att de äldsta
kadetterna där ingå i alla eller flertal et af de större stridsfartygens besättningar. Detta system är naturligtvis ej utan sina
förd elar, i det att bland annat en grundligare känn edom om
tjänsten ombord därund er torde kunna förvärfvas, men det
har ock sina nackdelar, framför allt den, att en rättvis jämförelse ynglingarna emellan blir försvårad. Det tord e därför
knappast vara skäl att i detta afseenc1e frångå systemet med
särskilda kadettfartyg. Detta system får emellertid ej drifvas
därhän , att utbildningen a f alla kadetter tillhörande samma
klass nödvändigtvis måste förläggas till samma fartyg. Under den första utbildningen, då underbefäls- och befäl sposter
ej skola bestridas, går ju visserligen detta väl för sig och torde
väl ock böra ske. Men und er den senare delen af utbildningstiden låter det sig däremot ej göra; man blir då t vun gen att
för erhålland e af tillräckliga tillfällen till befälsutöfning fördel a kac1 etterna på fiera fartyg. Med afseende på frågan därom , huruvida kad ettfartygen böra tillhöra kusteskadern eller
ej, så synes den böra så besvaras, att visserligen böra kadetterna under någon del af sin utbildningstid tjänstgöra å kuRteskadern tillbörande fartyg för att komma in i eskadertjänsten ;
men dock torde i regeln kadetternas utbildning vinna på att
vara förlagd till fartyg, ej tillhörande nämnda eskader. H vad
så frågan om lämpliga kadettfartyg beträffar, så står den i ett
visst sammanhang med den för ut behandlade frågan om de
farv atten, i hvilka kadetternas öfnin gar böra försiggå. Emellerti d torde kunna sägas, att såväl större som mindre fartyg
böra uneler utbildningen användas. Rekryt- ocl! yrkesutbild-
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ningen torde fördelaktigast äga rum å större fartyg (pansarsarbåt eller pansarkrysare) och det af flera skäl. Dels äro där
utrymmesförhållandena gynsammare, så att aspirantinstitutionen kan komma till användning, dels äro dylika fartyg lämpligare för bedrifvande af den första utbildningen, dels kan utbildningen där hlifva mångsidigare. H vad så tjänstgöringen
som underbefäl beträffar, så torde det vara förmånligast, om
den till en början bedrifves i mindre skala, d. v. s. å mindre
fartyg , t. ex. å torped kryssare, och därefter å större. Officerstjänsten slutligen torde böra försiggå endast å nämnda mindre
fartyg och torde ej behöfva utsträckas äfven till de större.

På nu anförda grunder är nedanstående utbildningsprogram uppgjordt:
Datum..

Ar.

'/•-'/u
/u- 1 /5

1

l

l
l

2
2
2

'Ls1

1

/•-

1
/•

1

/u

/u- 1 /o

1/5-'/•
' /• -

1

/u

3

1/ll- 1/5

3
3

' /•- 1 /n

l / '5 -

1

/7

Tjänstgöringsplats.
Pansarbåt eller
l)ansarkryssare
Pansarkryssare
(långresa)

Tjänstgöring
ombord.
Rekryt- och yrk esutbildning
D:ojämte påbörjancle af underbefälsutbildning
o. tj~Lnstgö ring
som underbefäl
signalskolan
Sjökrigskoleaf:n Tjänstgöring
(2 iL 3 torpe d- som underbefäl
kry ssare)
Sj ökrigsskolan
Skjutskolan
Eskader-pansar- Tj>Lnstgöring
båtar
som underbefäl
Sjökrigsskolan
offi c ersexamen
Torpedskolan
Sjökrigsskoleaf- Tjänstgöring
d elningen (2 a som officer
3 torpeclkryssm·e)

Klass.

Tjänstegrad .

Aspirant

i\Ienig

Kadett l kl.

D:o
D:o

D:o

D:o

U. O. K

D:o
Kadett 2 kl.
D:o
D:o
U. O. 2 gr.
D:o
Kadett 3 kl.

D:o

D:o
D:o

D:o
Flagg-lJ. O.

Till ofvanstående program må anföras följande:
1/
som utbildningsårets början i öfverens11 är antaget
stärnmelse med hvad 1903 års sakkunnige föreslagit för sjömanskåren, hvilket förslag hittills i så måtto vunnit beaktande, att sjömanskårens manskap numera antages för en tjänstetid, som går till ända den 1/ 11 .
Aspirantinstutionen är medtagen, dels för att möjliggöra
ett bättre urval, än som blott genom hänsyn till skolbetyg
eller i land atiagd inträdesexamen kan erhållas, dels för att
att ynglingarna själfva skola få någon känning af sjön, innan
de definitivt ägna sig däråt.
Officersex amen är afseeld att aHäggas i omedelbart sammanhang med andra läsåret vid skolan i land, hvarigenom
vinnes fördelarna, dels af att utnämningen till officer kan ske
i så god tid, att de nyutnämnda officerarne kunna inträda i
tjänst vid utbiidningsårets början, dels att det mer eller mindre
onödiga arbete, som nu måste nedläggas på officersexamen,
därigenom att studierna måste tas upp på nytt på hösten ,
bortfaller.

I programmet är ej särskildt angifvet någon tid för ledighet, men torde sådan böra beredas,
dels närmast före och efter långresan (14 dagar hvar
o·
ån
o-)
b
b'
dels närmast före läsårens början vid skolon i land (14
dagar bvar gång).
dels vid jul och uyår under samma läsår (3 veckor !war
gång),
dels slutligen efter slutad sjöexpedition 3:e klassen (1-!
dagar).

'l'iden skulle sålunda komma att vara fördelad på följande sätt (hvarvicl inom parm1tes anges den tid, som, enligt
hvad förut blifvit visadt, skulle med nuvarande förhållanden
som utgångspunkt anses behöfiig):
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Antal
månader.

·skola i land och officerse xamen ...... ... .... .... .......... lOT/ 2
1
:Sjö tjänstgör ing .. .. ... ............. ............. .............. ... ....... 25 / 2
Ledighe t ... ... .. . .. . ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. . ... ... 4
Summa 40

(12)
(251/ 2 )
(4)
(41 1 / 2)

Skillnacl förefinne s sålunda blott med afseende på tiden
1
för skolan i land, d är 1 / 2 månad blifvit inknapp ad. Härvidlag bör em ellertid påpekas, att den navigatio n, som nu läses
i land i I-IV kl. och den trigonom etri , som läses i III och
1
IV kl., hvilket motsvar en tid af 2 / 2 månader , kommer att
läsas und er l:a klassens långresa , hvarigen om sålunda skolan
i land m er ä n väl kompen seras för den lidna afknappn ingen .

Vid bedöman det af här föreligga nd e utkasts större eller
mindre grad af lämpligh et bör ihågkom mas, att dess utgångsJmnkt är den, att tiden för segelutb ildninge ns försvinn ande är
kommen ; för den, som ej kan fi nna sig till rätta med den u tgångspu nkten är naturligt vis fö rslaget en byggnad på lösan
sand. Men förslaget vill egentlige n ej ge svar på den generella
frågan: »Hur bör sjökadetternas utbildnin gsprogra m anordna s ?»
·utan snarare på den: »Om segelu tbildning en borttages, hur bör
då sjökadette?"nas täbildnin gsprogra m ordnas?»
Men för undertec knad och många med honom samman falla bägge dessa frågor till en.

o

Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskin·
väsende år 1906.
Af ledamote n Ivar Engst1·öm.

under b"cro-- Pågående
Vid årets ingång voro af svenska örlo bo·s fartyo·
Jbb
b
n a pansarkr yssaren »Fylgia» vid Finnbod a, pansarbå ten ,,Oscar nybyggna der.
Il» vid Lindholm en, jagaren »Val e» vid Kockum s verkstad i
Malmö, l:sta klass torpedbå tar »Castor» och »Pollux» samt
2:dra klass n:r 5 (f. d. 87 ) och ~1 :r 6 (f. d. 89) i Oarlskro na,
2:dra klass torpedbå ten n:r 7 (f. d . 91 ) vid flottans varf i Stockholm och 2:dra klass torp edbåtar n:r 8 (f. d. 93) och u:r 9
(f. d. 95) vid Bergsund .
Intet af dessa fartyg har än nu blifvit afslutadt ; dock
h afva arbetena på »Oscar Il» så framskri dit, att leverans är
n ära före~~åen~e och på torpedbå ten n:r 7 så, att fartyget beraknas bhfva färdigt före 1907 års ingång.
Riksdage n Hl06 beviljade medel, förutom till pågåend e
fartygsb yggnade r, för nybyggn ad till hälften af två jagare och
sex l:sta klass samt i sin belhet af fem 2:dra klass torpedbåtar.
d

Septemb er 1906.

c.

If.

Dessa blifva i allo lika jagaren Vale.
Dimensioner m. m. således:
L ängd öfver allt ... ... . .... ... .. ... ...... ... ... ... ... .. ... ... .. G6,l.O meter.
L ängd i vatten linj en .............. ............. .., ... .. ... .. ... 65,so
6, 32
Största bredd på spant ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ...
2 5o ))
...
...
...
......
...
...
...
...
..
....
Djupgåe nde akter. .. ..............
, tons
430
.............
D eplaceme nt, fullt rustad .... ..... ..............
7200
In dikerad hästkraf t ... ..... ......... .... .... .. .... .... ... .. ........
))

))

Tidskrift i

Sjö~·äs endet

30

Jagarna.

-
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1\fed en last af 63 tons skall medelfarte n und er tre tim mars prof blifva minst 30 knop.
Augpanno rna blifva af Yarrowtyp .
Artilleri- och torpedbes tyckninge n skall bestå af:
2 st. 76 mm. snabbskju tande kanon er,

4 )) 57 .

l)

))

))

2 » 46 cm. rörliga öfvervatte ns torped tuber
Den ena jagaren skall byggas vid Lindholm ens verkstad
Göteborg och den andra vid Kockums verkstad i Malmö.
Två af torpedbåt arua skola byggas vid Carlskron a örlogsl:sta klass
torpedbåta r. var f och rörande de fyra återståend e skola förnyade an bud infordras från enskilda svenska verkstäder .
Torpedbå tarna blifva. lika torped båten »Plejad » med un dantag af att längden är ökad med en meter, att för-roder
skall tillkomma , att cirkulatio nspump, drifven af särskild ångmaskin, anorduas för ytkondens orns kallvatten , att ångpannorna blifva af Yarrmvs typ i stället för af N ormands och att
i artilleribe styckning en skall ingå ett stycke 67 mm. kanon,.
hvarförnto m kanonerna få olika uppställni ng.
Dimensio ner:
38,0 meter.
Längd i vattenlinj en .... .. .............. .... .. . .... .
-±,4 ))
. .. ....... .
Största bredd . . . .
»
2,ö
.
...
...
...
.
..
.
..
...
.
..
..
..
...
..
...
....
_
.
akter
de
Djupgåen
tons.
106
rustade
Deplaceme nt., fullt
1
Med 11 tons last skall farten blifva 26 / 2 knop .
Bestyckni ng:
l st. 57 mm. snabbskju tande kanon p å akterdäck ,
för-ut,
»
»
l » 37 »
edtub,
torp
ns
öfvervatte
fast
l » -i5 »
»
» rörlig
l » 46
2:cha klas~
Två af torpedbåt arne sko la byggas vid Stockholm s örlogs·
torpedbåtar . vad och de öfriga vid Motala verkstad.

De blifva i det allra närmaste lika senast påbörjade
klass torped båt n:o 9, hvaclan

:b.
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32,4 meter,
läng·cl i vattenlinje n ... ... ................ ............... ..
))
3,0
största bredd ................ ................ ............... .
))
..
,8
......
l
...
...............
................
akter
e
djupgåend
..
.
tons
.........
,4
69
...............
deplaceme nt, fullt. rustade
under
farten
två timmars
Med 4 tons kol ombord skall
prof blifva ~O knop.
Bestyckni ngen består af en 37 mm. kanon för-ut samt en
-i5 cm. fast och e n 46 cm. rörlig öfvervatte ns torpedtub .
Arbetena bärå hafva neder året bedrifvits på sådant sätt, Förändring
att de, såvida med el därtill blifva tillgänglig a, kunna afslutas af 3:dje klass
pansarbåt
unel er loppet af kornmand e å r.
•Folke. ,
Kanonbåt en >>Rota », som öfverförts från stridsfarty gen , Förändrad
bar genom artilleriets borttagan de och anbringan de af fyra par an~äncllling
kanon • t af båtar.
l tyngre b atar m. m. un d. er are
f ör s t ör-re oc1
~
gro f va el äLvertar
förändrats till sjömätnin gsfartyg.
Kanon båten »Blenda» inredes till verlcstadsfarty_q och
o

>> Edda» ' till hanclminf artyg.
Med en jagaren »Magne» åtfö ljande motorbåt gjorde förra ::\Iotorbåtar
b östen detta modema slags farkoster sitt inträde inom vår i flottan.
flotta.
Sederm era har »Modes» gigg ombyggts och under våren
har på Galärvarl' vet nybyggts sju lika för sjömätnin g i yttre
hafsbande t på västkusten an vänd bara motorbåta r med 7,5 hästkrafters AYancc-m otore r , däraf fyra för sjökm·teve rkets och tre
för fiottans stabs räkning. Båtarna äro 9,2 meter långa öfver
stäfvar och göra 7 1/ 4 knops fart.
i\lotm·båta r skola vidare tilldelas öfriga beslutade jagare;
och för varfvens behof äro uneler anskaffnin g i Carlskron a en
för torpeders inl>ärgand e samt uneler byggnad en i Stockbolm
för varl'vets förbindels e med am m unitiansfö rråden i skärgårde n.
Närmast för att fartyg at pansarkry ssaren »Fylgias» Gahlrvarfsstorlek skt1lle kunna i Stockbolm dockas, beviljade årets riks- dockans förlängnin g.
dag medel till förbugnin g af dockan å Galärvarf vet.
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Då emellertid dockan genom ett obetydligt ytterl igare utvidgningsarbet e, tack vare en från början med förutseende i
stort tilltagen brecid i portöppningen och tillräckligt djup på
tröskeln, skall kunna på tider, då dockan icke behöfves för
flottans eget behof, begagnas för intagning af Sveriges för närvarande största handelsfartyg - längd mellan perpendiklarna
123,5 m., största bredd 15,9 m., medeldjupgåen de, lastadt, 6,7
m. och lastdryghet 7 000 tons - ingick ensk ild redare med
anhållan till kungl. maj:t om anvisande för ändamålet af
30000 kronor ur handels- och sjöfartsfondeu.
Detta beviljades och pågår arbetet på dockans förlängning med full fart för att kontraktsenlig t blifva afslutadt i
början af nästkommande maj måuad.
Dockans storlek blir då:
125,oo meter.
Längd i botten
17,81 »
Bredd i portöppningen
Vattendjup på tröskeln vid medel vattenstånd af
6,a7
4 meter på Stockl10lms slusströskeL.

Kungl marinförvaltni ngens framställning om utgifterna
under femte hufvudtiteln för år 1908 till nybyggnader samt
ändringar af äldre fartyg u p ptager till:
..................... . 1,262,000
fullbordande af två jagare.....
............. . 1,455,000
torpedbåtar
fullbordande af sex 1:sta klass
6-!3,000
en ny jagare, hälften af totala kostnaden .............. .
fem nya 1:sta klass torpedbåtar, hälften af totala
kostnaden ......... --· ... ....................... .................... . 1,087 ,500
936,000
fyra 2:dra klass torpedbåtar ...... ... ...... ......... ............. .
.
1,000,000
......
.......................
två undervattensbå tar, förslagsvis
förändriug af 2:dra klass pansarbåt »Loke>>, hälften
330,000
af totala kostnaden ..... .... .......... .... .......... .. .... .. .. .
förändring af 3:dje klass pansarbåtar »Hildur» ,
>>Gerda>> och >>Björn», hälften af totala kost300,000
naden ......... ..................... ........ ....................... .... .

I fråga om nyanskaffning af pansarbåtar och pansarkryssare anhåller marinförvaltni ngen att få inkomma med förslag,
sedan utredning af behofvet af förändringar i typerna för flottans stridsfartyg blifvit afslutad.

l

Efter att nu vidrö rt de viktigaste tilldragelser under året
inom årsberättelsens områden rörande vår tiotta öfvergår jag
till några bitbörande fö rbåll anden utomlands, där storartade
och genomgripand e omhvälfningar äro under uppsegling.

England.
Senast beslutade ny byggnader äro från förra året l slag- ~yaste fartyg.
skepp (>>Dreadnought»), 4 pansarkryssare , 6 >>ocean-jagare»,
hvaraf en extra snabblöpande, och 12 »kust-jagare» - det är
första gången jagarna blifvit officiellt på detta sätt uppdelade
och för löpande år 3 slagskepp, 2 ocean-jagare, 12 kustjagare och 8 undervattensb åtar.
På förut beslutade nybyggnader bedrifves för öfrigt arbetet med all kraft och hela grupper fartyg afslutas, göra sin a
profturer och insättas i aktiv tjänst.
>>Lord Nelson» och »Agamemoon» äro systerfartyg; till •Lord Nerden senare sträcktes kölen i maj 1905 och fartyget sjösattes son.,-klass.
den 23 sistlidne juni som första fartyg från firman Beardmores i stort nyanlagda skeppsvarf i Dalmuir.
Längd, bredel och djupgående blifva respektive 125,o, 24,2:
och 8,2 meter och deplacementet 16 500 tons.
Farten skall blifva 1H knop med 16 750 indikerade hästkrafter; propellermaski n eriet utgöres. af två ställ vertikala fyracylindriska triple expansionsmas kin er och ånga genereras af
15 Yarrow-panno r; kolboxarna ry mma 1800 tons kol.
Bestyckningen består af 4 stycken 30 cm. kanon er, två
i h var sitt torn, ett för och ett akter, 10 stycken 23 cm. kan o-
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ner bordvarts på öfre däck, hvaraf åtta äro uppställda parvis
i fyra torn och två i enkeltoru; förutom 13 stycken 76 mm.
och 22 stycken 47 mm. kanoner.
Pansar i bälte midskepps 305, aftunnande mot fören till
152 och mot aktern till 102, sidor 203 och torn 305 millimeter tjockt.
~ Dread 

nought>-

klass_

U n der byggnad äro fyra stycken af dessa otvifvelaktigt
som engelska pressen säger »most powerfully arm ed, best protected and fastest battleships>>, till bvilka en köl- någonsin
sträckts.
Om »Dreadnougbts» nybyggnad i Portsmouth ingick order under juli månad 1906, uppspantningen börjades i oktober samma år och fartyget sjösattes den 10 sistlidne februari
för att efter beräkning blifva klart till januari l 907, d. v. s.
på den enastående korta tiden af 18 månader.
Hufvuddimensione rna äro: längd mellan perpendiklarna
149,3, största bredd 26,0 och djupgående 7,9 meter; deplacement 17 900 tons.
Bestyckningen utgöres af 10 stycken 30 cm. kanoner med
45 kalibers längd och 870 meters initia lhastighet per sekund
på projektilen, beräknad att vara fullt effektiv på sex distansminuters afstånd, samt 27 stycken 75 mm. snabbskiutaude
kanoner.
De grofva kanonerna äro uppställda parvis i torn, af
h vilka tre befinna sig uti fartygets medellinj e och de två öfriga
bordvarts; alla på öl're däck, utorn det förligaste af midteltornen, hvilket står på en back så högt till väders, att kanone rnas kärnlinje befi nner sig vid pass ll meter ofvan vattenytan .
Att en så hög uppställning al' det grol'va artilleriet blir
ur stabilitetssynpunkt möjlig, har sin förklaring uti det vald a
propellermaskinsys temet med ångturbiner och deras lågt liggamle tyngdpunkter .
Bepansringen bar tjocklekar som följer:
Bälte midskepps 279, rerluceraclt till 152 för och 102

.
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akter, sidor 279-203, torn och styrtorn 279, aktra kommando·
torn 203 och däck 70-45 millimeter.
Nu till fart och maskineri.
Farten skall blifva 21 knop med naturligt drag; och propellrarne skola drifvas af ångturbiner, en högst beaktansvärd
nyhet hvad så stora örlogsfartyg beträffar.
De talande skälen för denna nyhets införande äro af engelska amiralitetet offentliggjorda sålunda:
Ångturbinsystemet har visserligen några olägenheter, men
dessa öfvervägas mer än väl af besparing i vikt, nedbringning
of antalet arbetande delar och som följd häraf minskning af
maskinhaverier, vidare tyst gång, lättare skötsel, bespa1·ing af kol
vid högsta kraftutveckl-ing och därigenom af ångpannetdrymme
samt slutligen reducerad maskinpersonal. Andra fördelar äro
bättre skydel för de djupt i fartygsskrofvet ligganue maskindelarna och större stabilitet hvarigenorn groft artilleri kan uppställas vida högre ofvan vattenytan.
Det bar sålunda icke varit svårt att fatta beslut från synpunkten af sjögående fa1·t i och för sig, men frågorna om rnanäverförmåga och svängningsförhållan den rnåste ock tagas i
betraktande och har därvid genom jämförande experiment med
af b vilka det eoa försetts med•!vertilika konstruerade fartvg,
~
J .
kala ångmaskiner, och det andra med ångturbiner, utrönts, att
alla önskvärda fordringar i berörda afseenelen kunna förväntas
blil'va uppfyllda genom val af passande å ngturbinsystem .
»Dreadnought>> får fyra propelleraxlar och lika många
propellrar; på hvardera a[ de yttre (bordvarts) axlarna sitta
en högtrycksturbin för framåt ocb en högtrycksturbin för ba ck;
på hvardera af de inre icke mindre än tre turbin er: en lågtrycks- för framåt och eu lågtrycks- för back samt en särskild
turbin ar liten diameter för användning vid långväga gång
m ed ekonomisk fart -· således inalles 10 å ngturbin er.
Dessa sistnämnda kryssningsturbiner taga ånga dire kt
från pannorna, lwarefter aHoppsåugan går först till högtrycksturbinema för Jramåt, så till lågtrycksturbinerna för framåt
och slutligen till kondensorerna.

-
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Antalet hvarf på axlarna skall blifva något öfver 300 i
miuuten, då en 23000 indikerade hästkrafter motsvarande rnaskinkraft utvecklas.
Ånga om 17 ,s kg. tryck genereras af 18 stycken Babeock
& \Vilcox: ångpannor; både kol och flytande bränsle kommer
att användas; 900 tons kol intagas på ofvan uppgifna djupgående och kolboxutrymme finnes för 2 700 tons.
En aunan från gamla traditioner afvikande nyhet är, att
all officersinredning förlägges för-ut och midskepps och kommer därigenom närmare såväl de platser, från hvilka order
gifvas, som fartygets för rörelser i sjögång och propellrarnas
skakning bäst skyddade del.
»Dreadnought», komplett, beräknas kosta 32 500000
kronor.

Profturer
Med denna pansarkryssare, tillhörande >>Duke of Edinme el
burglJ»-klassen ehuru så till vida olika, att de fyra nyare
»Cochrane ».

fartygen fått -1 stycken 19 cm. kanoner på öfre däck, i stället
för de två äldres 10 stycken 15 cm. kanoner på hufvuddäck
har leveransturer företagits under sistlidne juni och juli
månader.
Längden är 146,3, bredden 22,4 och djupgåendet 8,2 meter med ett deplacement af 13 550 tons.
Förutom ofvannämnda kanoner utgöres bestyckningen af
sex stycken 23 cm. kanoner och 26 stycken snabbskjutande
pjäser af mindre kaliber.
>>Cochrane» har 6 cylindriska ångpannor och 19 af Yarrows typ.
Profresultaten blefvo:

Profvets varaktighet, timmar
Indikerad hästkraft ... ... ......... ...... ..... .
Medelfart, knop ························ ······
Kolåtgång per indikerad häatkraft
och timme, kg .. .......... ...... ... .... ...

30

30
8
16080 23649
21 ,37
23,20
14,30

4\111

0,\Jl

0,03

0,\JO

\~

l
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Här några kompletterande uppgifter om denna klass af »Minotaur:>klass.
pansarkryssare.
Längd, bredd och djupgående blifva respektive 149,3, 23,0
och 7,6 meter samt deplacement 14600 tons.
Farten skall blifva 23 knop med 27 000 indikerade hästkrafter; kolförrådet på uppgifvet djupgående 960 tons, besättningsstyrkan 755 man.
Bestyckningen består af fyra stycken 23 och 10 stycken
19 cm. kanoner samt 30 stycken pjäser af mindre kaliber.
Pansar i bälte 152 till 102, sidor 76 och däck 25 mm.
Tre stycken pansarkryssare af ofvannämnda fyra från •lnvincible ,, 1905 års program äro kontraherade, en med hvardera af firklass.
morna Armstrong, John Brown och Fairfield, att levereras 30
månader efter kontraktens datum eller i maj 1908; om den
fjerdes byggnad är ännu intet afgjordt.
Längd, bredd och djupgående äro respektive 161,5 23,n
och 7,9 meter; deplacement 17250 tons.
Hufvud bestyckningen lär blifva 8 stycken 30 cm. kanouer i fyra torn, placerade samtliga i fartygets medellinje.
De skola framdrifvas af ångturbi ner och afses att i alla
afseenelen blifva öfverlägsna hittills byggda pansarkryssare.
Samtliga åtta fartyg af denna klass äro nu levererade.
De bafva byggts, två och två, från fyrs olika ritningar, som
i några detaljer, särskildt bvad pausarskydd och ångpanne-typer
beträffar, skilja sig.
Längel 114,0- 109,7, bredd 7 10-7,3 meter och deplacement något under 3 000 tons.
Pansarskydd finnes: två af konstruktionerna hafva 51
mm. pansar på fartygssidorna midt för maskineriet och i öfrigt
38-16 mm. pansardäck samt två bafva intet sidopansar, men
pansardäck öfver hela fartyget med en tjocklek af 19- 16 mm .
på den horisontala och 61-38 mm. på den sluttande del eu .
Fyra ångpannetyper hafva kommit till användning, nämligen Yarrows , 'rhornycrofts, Laird-N ormands och Vickers.

,,scouts >.
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U n der 8 t i m mars fullkraftsprof har med en indikerad
hästkraft, växlande mellan 14 277 och 17 488, en högsta medelfart uppnåtts af 26,06 till 26,88 knop.
Fartygen hafva visat sig vara utmärkta sjöbåtar.
Oceanjagare.

Dimensioner m. m. något växlande från olika grupper
leverantörer, dock omkring 76,2 m. längd, 7,6 m. bredd och
2,3 m . djupgående; deplacement 790 tons och maskinkraft,
motsvarande bortåt 14600 indikerade hästkrafter.
Farteu genom ångturbiner på tre axlar blir 33 knop m ed
bränsle ombord för en aktionsradie af 3000 distansminuter under 1O knops fart.
En jagare af denna kl ass är kontraherad till 36 knops
fart under enahanda bestämmeiRer hvad ombordtaget flytande
bränsle under profturen beträffar; stenkol und va res helt och
hållet.
Naturligtvis skola ångturbiner äfven här an vändas.

Kust-jagare.

Den först färdiga jagaren af denna typ tyckes blifYa
»Crichet>>.
Längd cirka 51,8, bredd 5,3 och djupgåend e l ,8 meter ;
deplacement 230 ton s.
Med Parsons turbiner om 4000 indikerade hästkrafter
skall en fart af 26 knop uppnås under 8 timmars fullkraftsprof.
Augpannorna äro till antalet två af Wbite-Forsters kon struldian och skola eldas uteslutande med ftytancl e bränsle .
Frånsedt användningen af turbiner och flytand e bränsl e,
skiljer sig fartygstypen utom på storleken föga från Englan ds
senast byggda torpedbåtar om 206 tons deplacenJent, cirka
3 000 inJikerade hästkrafter och 25 knops fart.
Huruvida för året beviljade kust-jagare blifva olika fj olår ets, är ännu icke allmännare kändt .
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Japan.
Japanerna arbeta efter ryska kriget med mångdubblad Nypyggnn,cl er i
ifver på sin flottas förstärkande och hafva nu så ordnadt, att
.J n, p an.
·de i eget land kunna tillverka såväl tjockaste pansar, som
gröfsta artilleri.
U n der byggnad äro 2 slagskepp, 4 pansarkryssare, 3
.andra kryssare, 2 rekognoseringsfartyg och en hel rad jagare.
Rörande undervattensb åta r ause japanerna , att. experimentstadiet ännu icke är fullt öfvervunnet, hvarför de härvidJag intaga en afvaktand e hållning.
År~turbiner däremot komma att användas på fi era af
de i Japan pågående nybyggnaderna; och har jag mig bekant,
.att specialverkstad i Skotland har order på tillverk ning för
.ångturbinernas maskin eri af erforderliga luft-, cirkulations- och
matarepnmpar.
Som ångturbinerna fordra synnerligen högt vacuum i
ytkondensorer, ersättes den vid kolfmaskiuer brukliga luftpumpen numera vid turl>inmaskineri af två skilda pumpar, den
-ena för ratten (»wel airpump>> ), den andra för lu ft (» dry airpump») och denna se nare förbindes för bästa effe kts e rh ålla nd e med den snabbgående cirkulation spumpe n för kylvattnet.
Japan erna följa silledes äh·en i detta afseende med sin
ti(l och äro upp till datun1.
Deras namn äro »A ki » och »Sotsnma»; till det fi.irra är
:köl en nyligen sträckt i 1\:nre och det se nnre är und er byggnad i Yokosu k a.
D eplacemen tet ska ll blifva 192öU tons , det är al ltså b·åga
om världens hitintills störs ta slagskepp.
Bestyckningen består af 4 stycke n 30 cm ., 12 stycken 2n
-cm . och J2 stycke n 12 cm. kanoner, förutom talrika s 1n åpjäser.

~lag

RI<Ol)pen.

Storlekeu blir omkring l i3700 tons och det g rofva art i l- l':m sarkryssarue .
.l eriet utgöres af 4 stycken 30 cm. kanoner.
»Tsukuba>> sjösattes sistlidne december j Knre och );Iko-
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>>Katori>> gjorde uneler 24 timmars prof med 4 / 5 af högsta
kraftutveckling 17 ,8 knop och brände 0,73 kg. kol per indikerad hästkraft och timme. Högsta medelfart, nppmätt genom
fyra löpningar på en uppmätt m il ej understigande 10 distansminuter, blef med en maskinhastighet af 130 hvarf i minuten
20,22 knop.

nJa» under våren på samma plats; »lbuki» löpte af stapeln
uneler förra augusti månad och »Kurama» är under byggnad ,
båda i Yokusuka.
3:c1je klass
Nybyggnad pågår af tre kryssare af detta slag: »Tone»,
kryssare. »y o d O» oc l1 »l'vJ.ogaml»
l. lf
.
om L<o~oo
D
tons d ep l acement, d e b å d a
förstnämnda i Kawasaki och den senare i Nagasaki.
»Kashima«
Dessa två i England bos firmorna Armstrong, Whihrorth
och »Ka- & Comp. och Vickers Sons & Maxim beställda japanska slagtori. »
skepp hafva under våren levererats ocll i sällskap afgått till
sitt hemland .
Längel 129,5, bredel 23,8 och djupgående 8,2 meter samt
deplacement respektive 15 950 och 16 400 tons.
Pansar i bälte 229 mm., aftunnande för och akter till
102 och 89, sidor 152-lO:Z, torn 254; däckspansar midskepps
51 och på de sluttande delarna 76, ändar jämn tjocklek af 63,
allt millimeter.
Bestyckningen består af 45 kaliber långa:
4 st. 30 cm. kanoner, uppställda parvis i barbett-torn ,
4 » 25 ))
i bvar sitt höru,
10 )) 15 ))
på mellandäck i breclside-lavetter,
2 )) 15 ))
på öfre däck, samt
12 » 75 mm.,
3 » 47
»
och
6 » Maxim-kulspmtor.
Fem stycken 45 cm . undervattens torped tuber full bord a
samlingen anfallsvapen.
Maskineriet består af två ställ vertikala fyra-cylitidriska
triple-expansiousmaskiner och 20 N iclausse-i'mgpannor, arbetande med ett ångtryck af 16,2, vid maskinerna reduceradt till
H,l kg. per kv.-cm.
Kolförråd på uppgifna djupgående är 750 tons, men kolboxarna rymma 2 l 60 tons.
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Omfattande jämförande försök i denna fråga hafva på Ångturbiner
sista åren utförts emellan de i öfrigt lika örlogsfartygena, en-mot kolfmagelska 3:dje klass kryssaren >> A.methyst» med ångturbiner och
sbner.
Y arrowpannor och » 7'opaze» med tri ple-expansionsmaskiner och
ångpannor af L aird-N ormands typ samt emellan de som systerbåtar, på propellermaskineriet när, byggda handelsfartygen,
Cunard-linjens paketbåtar >> Carmania», turbin ångare, och »Caronia>>, försedd med kolfrnaskiner .
Några af resultaten äro bär nedan sammanställda:
>Amethyst.» Il

))

»Topaze>.

))
))

Proftursresultat.

,l{ashimas» högsta medelfart vid 123 bvarf i minuten
på maskinerna och 17 280 indikerade hästkrafter blef 19,2J knop .

l
Profv ets varaktighet ......... . ..... tim.
Medelfart
knop
Ångtryck
............ kg. per kv.-cm.
Vattenförbrukning per timme . tons
Kolåtgång per timme..
. ... kg.

24
4
24
4
10,oo 23,63 10,06 22,10
18,13 18,24 14,oo 18,\17
11,921 86,50 9,67' 90,41
1312 111074 1042 11836
1

Som viktigaste slutsatser häraf framgår, att högsta meclelfarten blifvit fullt 11/ 2 knop större för >>Amethyst» än för
»Topaze»; och att kolåtgången, liksom vattenförbrukningen,
visat sig vara vid låg fart .betydligt störr·e, men vid bög fart
något mindre på turbinkryssaren, än på den med kolfmaskiner försedda.
Från försöken mellan »Carmania» och »Caronia» meddelas, att de jämförande försöken utfördes genom fyra löpningar på uppmätt mil, åtföljda af ett sex timmars prof, hvarvicl
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på milen »Carou ia» med 80,2 maskinslug i miuuten utvecko·]· ord e en
lade maxi m u m 23 600 indikerade hästkrafter och b.
20 ,1~
löpte
»
uia
>>Carma
att
det
er
und
knop
19,62
medelfart af
att
det
under
nader,
å
m
nio
knop, trots fartyget legat i sjön
böra
»Caron ia » hade ren botten, hvilket förb ållanr! e ansåO'S
b
räknas turbinångaren en half knop till godo.
>>CannaniaS>> manöver- och svängningsege nskaper undersöktes äfven och befunnos tillfredsställan de, hvarjämte konstaterades den totala frånvaron där ombord af alla skakninO'ar
b
uneler gång.

18,4 meter.
........ .... ........ ... ... .. ........... ..
Djup j rummet
))
10,1
.
.....
..
..........
.
...
....
.. ....
Djupgående
tons.
38000
.
..
. ........ ...
.. ... ... ...... .
Deplacement
Bruttodräktigh et ......... ... ... ... . .. .. ..... .. .. .. ............ . 33200 reg.-t:s
75000 ind.hkr.
..... .... .... ..
..... .. ... ... .. . .. . ...
Maskinkraft
25 knop.
.
..........
Fart
550 man.
ll:sta klass
600 ))
2:dra
Antal passagerare
))
1300
>>
3:clje

I Englaud, föregångslande t för !Je la världen i allt h vacl
d e angar, lwr sål u n da, som
..
k'm vasen
. ..
oc l1 SJOmas
•
o
..
.
..
l
o
..
l
.
fm-tyg hafva .
slagit helt Jag 1 c et 1·oregaenc e narrnare v1d rort. , angturb1nen som pro=
igenom. pellermaskin på örlogsfartyg slagit helt igenom: samtför
liga såväl år 1906, som detta år beslutade nvbvO'o'nader
J bb
,)
eller
ocean-jagare
kryssare,
slagskepp,
sig
vare
flottan,
engelska
kust-jagare (större torpedbätal') skola framclrifvas af ångturbiner.
Inom baudelsma rin en viuner med rask fart ångturbin en
likaledes år från år allt större terräng.
En ligt Lloyd 's registers årsberättelse, daterad de n 11 oktober 1906, äro en mängd turbinångare i detta klass ificeringssällskap intagna och under året nya tillkouma, bvmförutom för
o·
för reO'istrerin
närvarande åtta and ra tur bi nån bO' are h.)'<Ygas
b
'
b
ö
därstädes , inbegripet »Lusitania» och »Mauritauia», hvarom
mera här nedan samt två ängare på öfver 13000 tons bruttodräktighet lwardera u n der byggnad j Ja p ans hamn N agasaki .

f

Besättning
K ostnad .................. .. .

Ångturbiner

pa
. s k ep ps byggen.·
. engelska

o

Stora tnrbinEngelska Cunarcl ·bolaget har under byggnad två jätteångare.
ångare »Lusdania» och >>Mauritania», försedda med turbin-

maskineri och båda sjösatta i år, den förstuämucl a i juni och
elen senare i september månarl.
Se h är några uppgifter om desamm<1:
.. . . .. .. .
2i39,~ meter,
Längel öfver allt
Största breeld
26,8
))

,l

l
'

900 ))
.................... 24000000 kr.

Fartygen fä de största ankarkättingar , som någonsin tillverkats. Kättingslänken s diameter blir 95 och dess längd 565
millimeter samt. vikten 73 kg.
Att märka är, att ofvanskrifna fart ar 25 kuop skall vara
medclhasti,qhet öfver atlanten enligt mellan engelska regeringen
och bolaget uppgjorclt kontrakt, ti llerkännande rederiet ett
större statsbidrag för 11ybyggnaden och ett åuligt dylikt för
driften, mot det att ångarne inskrifvas på amiralitetets lista öfver
fartyg, som i krigstid skola för iiottan användas.
.Norddeutsche Lloyds ångare >>Kaiser \Vilh elm Ih är för Hög fart är
närvarande med siua 2'J 1/ 2 knop till sjöss den snabbaste atlan- mäkta kost
sam.
terbåt och kan göra öfverfarten mellan Queenstown och Sanely
18500
är
et
bruttodräktigh
dess
dygn;
fem
ungefär
Hook på
tons, maskinstyrka 40000 indikerade bästkrafter och koslnad
17 600000 kronor .
.För att nedbringa denna öfverfart till fyra och ett halft
dygn, rnåste farten ökas till 25 kuop och ångare som ofvan
beskrifna »Lusitania» byggas, där motsvarande värden blifva
33200 tons, 75000 hästkrafter och 2-t milljoner kronor.
Då således 12 timmars tidsbesparing fordrar en ökning
uti bruttodräktigb eten med 70 proc., uti maskinstyrkan med
nära 90 proc. och uti anskaffningsko stnaden med öfver 30
för att icke tala om i proportion ökade driftkostnaproc. der m. m. -- blir deu högre farten kollossalt dyrköpt.
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-456Eldning med
Efter att krigsfartyg länge konstruerats för att intaga och
flytande
använda flytande bränsle (astatka) tillsammans med stenkol ,
bränsle.

har i England under det senaste året steget tagits fullt ut och
hela klasser fartyg byggas för närvarande, där inga kol utan

endast flytande bränsle skall ombordtagas.
Med kolen försvinna kolboxar och eldrum, hvarigenom
utrymme vinnes för all t kraftigare maskineri, då astatkan, utan
att upptaga för andra ändamål användbara rum, kan undanstufvas i bottentankar och pikar och högre fart uppnås, hvarförutom eldarepersonalens antal kan till stor ~dsträcknin.r; reduceras .
För de förra året beviljde kust-jagarna skola inga kol
alls afses och förbållandet blir antagligen enahanda för årets
motsvarande far tyg.
Förut omtalade ocean-jagare om 36 knops fart tarfvar så
mycket utrymme för maskineri, isynnerhet ångpannor, att fög a
plats blir öfrig för vare sig kol, kolboxar eller mer eller mindre rym liga eldrum för kolens inkastande i eldstäderna.
Und~r årets eskaderöfningar har jagaren »Spiteful», inrättad för flytande bränsles uteslutand e användning, afsetts till
maskinpersonalens öfning för ifrågavarande ändamål.

Dvärgtorpedbåt.

Finnan Yarrow i London har under året profkört en
bevaknings- och torpedbåt i miniatyr, hvilken icke torde böra
här förbigås.
Konstruktören bar tänkt sig, att en mycket liten och lätt
båt med synnerligen hög fart samt armerad med en snabbskjutande mindre kanon för-ut och en torpedtub i aktern , kan
i örlogstjänst under vissa betingelser få stor användning.
Längden är 18,3 o0h bredden 2,7 meter; vikten uppgår
till icke mera än cirka 10 tons i fullt stridsfärdigt tillstånd .
För framdrifvandet användas 3 explosionsmotorer, arbetande på hvar sin propeller. Sidomotorerna hafva en styrka
af 120 hästkrafter hvardera och midtelmotorn, den enda so m
kan omkastas för back, är på 60 hästkrafter.

l

1

Utom kanon, torpedtub och utredning gjorde båten den
vackra farten af omkring 25,5 k nop; i rustad t tillstånd påräknas fulla 20 knop.
För kostnaden af en jagare anser Mr. Yarrow att 15 sådana båtar kunna anskaffas.
Kanske finge talrika svärmar dylika dvärg-torpedbåtar
uti våra skärgårdar icke al ldeles lämnas ur räkningen af en
Sverige till sjöss anfallande fiende.

Att skeppsbyggeri i vårt land, som näring betraktadt, Svenska
icke befinner sig i något vidare blomstrande tillstånd därom skeppsbygtorde de flesta vara ense: våra varf kunna ej fylla landets eo·et geriets upp'
.
·
.
"'
hjälpande.
behof a[ nya handelsfartyg, leveranser tdl utlandet bhfva sällsy ntare och tanken på anläggning af ett i verklig mening modernt skeppsvarf, planlagdt att med förtjänst kunna drifvas
uteslu tande för nutida nybyggnadsarbeten, har ännu icke tagit
praktisk gestalt.
Orsakerna till och botemedlen mot dessa nedslående förhållanden hafva varit på tal inom Svenska rreknoloO'förenin"'
gens nybildade afdelning för skeppsbyggnadskonst, afsedel
att
om fatta landets samtliga för hithörande frågor intreseerade
personer.
I hufvudsak framgick därvid, att följande synpunkter
böra hvar för sig beaktas, nämligen förhållandena i allmänhet,
varfsanläggniugarna, materialierna o0h arb etarna.
Rörande förhållandena i allmänhet framhölls, att lif-lig
skeppsbyggeri verksamhet endast kan finnas till uti ett land ,
där rederirörelsen står högt, att många beställare gärna skulle
betala något högre pris för s venskbyggda fartyg, såvida de
kunna inom rimlig tid levereras, att räntefoten här hemma är
så hög, att svårighet möter att för ändamålet uppbringa och
förränta tillräekligt stort kapital , samt att klimatet är relativt
strängt.
Befintliga varf syssla med alldeles för många olikartade
1'iclskrift i Sjöväsendet

31

-458-

arbeten såsom reparation er, nybyggna der, ångmaski ntill verkning m. m. om hvart annat. Nya fartyg skola hälst byggas
på varf, uteslutand e därför afsedda och sjöångma skintillverkningen koncentre ras på annat ställ e, hvnrigeno m system och
fortfärd ig het i arbetet uppnås; förmånlig t vore till och med
om byggande t af örlogsfart yg med deras större omsorg kräfvande arbete helt skildes fran bandelsfa rtygsbygg andet, där
noggrann h eten till viss grad får stå tillbaka för billigheten.
H vad som saknas i Sverige är ett modernt skeppsvar f
för nybyggna der: det måste förläggas till en plats med goda
och billiga kommunik ationer och öppet vatten så att säga året
om, ordnas med stora stapelbäd dar och djupt vatten vid kaj erna
samt förses , låt vara med ett fåtal arbetsmas kiner, men dessa
af nyaste konstrukti on och gröfsta slag, jämte trefliga och tilldragande ar betarebost äder; i öfrigt kunna auordning arna att
börja med vara ganska primitiva för anläggnin gskostnad ens
ned bringande .
Inhemskt materiel för skeppsbyg gnad ställer sig bet.ydligt dyrare än utländskt, för ändamåle t godt nog; en orsak
härtill bland andra är, att klassificer ingssällsk apens kontroll
kostar mera, då cleras experter i allm änbet icke äro bofasta
på materialie mas tillverknin gsort. Men äfven utländsk va rr,
fördyras för varfv en öfver höfvan genom tidsödand e uppvägningar i tullen.
Hvad arbetarefö rhållanden a slutligen beträffa, ansågs ,
att fullt ut så skickliga arbetare som utomlands kunna dock
till begränsad t antal erhållas, om ock arbetsinte nsiteten stund om står efter, men att skeppsvad ven i de stora utländ ska
skeppsbyg gericentra bafva den stora förm ånen, att allt efter
behof kunn a utan svårighet i nästan obegränsa d grad vare sig
öka eller minska arbetsstyr kan.
De för ett godt samarbete mellan arbetsgifv are och arbetstagare binderli ga i vårt land på senare åren förefintlig a
konHilder na berördes äf ven; och beto nades, att i E ngland en
meJlem uti skeppsbyg ga m es och ångpan netillverka rn es fa ck-
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förening är en i sitt yrke arbetskun nig och duglig man , so m
med godt uppförand e uttjänat sin lärotid, något motsvaran d e
som i Sverige ej alltid var fall et.
Som en grundton genom det hela tycktes dock klingn,
att stora förutsättn ingar finuas för att svensk skeppsbyg geriverksamh et bör kunna gå en ljusare framtid till mötes.
stoc khol m den l nov e m ber 1906.
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"Viratorn."
Genmäle.
I en artikel »Viratorn» i >>Norsk Tidskrift for S0vmsen»
i dess 4:de häfte detta år , sidan 173, af kaptenen i norska
marinen G. M. Dahl drages i bärnnd för amiral Börresens
patenterade »torped virator» och söker kapten D. framhålla den
oriktiga uppfattning och framställning af sagda uppfinning som
varit till synes i unel ertecknads årsberättelse i 3:e häftet sidan
228 af vår tidskrift i sjöväsendet och får jag med anledning
af den norska artikeln lämna en del beriktiganden och upplysningar i frågan.
Mot hvad kapten D. i början af sin artikel fram håller har
jag ingenting att erinra annat än att gyroskopet ej enbart kan
bringa torpeden in i den från defiektion befriade banan utan
måste härvidlag äfven andra faktorer tagas med i räkningen
såsom tubhöjd och anpassad skedläugd, men å sidan 174 står
följande utdrag ur min årsberättelse med åtföljande reflektion:
»Äfven för ställbara gyroskop bar »viraton1» angifvits
vara användbar ~ - -.»
»Dette er et nyt bevis paa, med hvilket ubebjendtskab till
viratoren herr R. har gaaet i gang med at kritisere den».
I ofvanstående punkt af min uppsats borde stått ordet
ändamålsenlig i stället för användbar, men eljest framgår af
min uppsats tydligen att viratorn är afsedel endast för ställbara
gyroskop, i det jag börjar min framställning af sagda uppfinning å sidan 22H med:
En ytterligare utveckling af det ställbara (obs.!) gyroskopet har gjorts - - - - - - - med en s. k. »virator» .
På sidan 176 i norsk tidskrift säges vidare:

-
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(»N a ar herr R lad er torpecloen i fig. l och 2 gaa in d:
» sigtelienieu » maa clette vm re en feilskrift.
Det te er kun t il
fmlclet .naar torpedakanonen er stillestaaencle og maalet er stilleliggende. I alle andre tilfmlcle gaar som bekjenclt icke torpecloen i sigtelienien.»)
Fig. l och 2 utvisar fullkomligt riktigt ett af de fall där
våra torpeder gå i siktlinien, nämligen när målet är stillaliggancl.e och tuben förfiyttar sig. Det andra iall et när torpeden
går i siktlinien är som ofvan säges när tub och mål äro stillaliggande.
På siclan l 7 7 läses:
Det f0rste eksempel skal vm re hem te t fra Norge, og omhandler en 45 cm. X 3, 7 m. torpedo med 30 m. dreiningsraclies,_
der med 45° gyroskopvinkel f0rst kom ind i sin rigtige bane
på 800 m . clistance. Jeg har selv personlig vmre tilstecle ved
alle fors0g i Norge og har med forbauselse lmst ovenstaaencle
data, der er saa migtige att jeg ikke kan förstaa, at nogon
uden kritik kan anf0re dem i et fagskrift.»
Exemplet är bämtaclt från Norge, såsom jag i min uppsats angifver, och här hade kapten D., som själf erkänner sig
varit med om alla försöken, och lätt torde igenkänna det protokoll hvarifrån uppgifterna äro hämtade, kunnat upplysa om
befintligheten af ett feltryck enär protokollet för skjutningarna
år 1902 och 1903 med ofvan angifna torped upptager 80m ."")
såsom elistans till den punkt å banan där torpeden lyckat&
komm a i den önskade riktningen. Jag beklagar det tioclubblade måttet, som genom feltrycket angafs, men feltryck förekomma äfven i fackskrifter, och då jag så noga angifvit plats
och torpedmodell för försöken torde jag kunna fritagas från
misstanken att af afsikt låtit siffran 800 inkomma i stället
för 80.
Då jag aldrig varit i tillfälle att få se skjutningar med
torped med 30 meter svängningsradie och vi ej hafva elylika
korta torpeder, som kunna äga sagda egenskaper, torde det
·~)

Skulle enligt kapten D:s beräkningar sid. 179 vara 53,1 m.

-
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vara förlåtli?t att man baserar sitt utlåtande öfver en ifrågngs användba rhet på förhålland en, som verkli o-en
satt. uppfinnm
.
ex1stera mom egen marin och ej på egens kaper hos äldre torp eder eller på ege nskaper, som mig veterligt torperler för närvarande ej i praktiken ha f va. Det är enligt min tanke vilseledande att röra sig en bart med teoretiska figur er och tänk ta
egens kaper såsom bär nedan skall närmare framhålla s.
_Kapten D. ondgör sig öfver att jag går från den ena
ytter11gbeten till den andra när jag på grund af här ofvan
anförda skäl öfvergår från den äldre norska 45 cm. x 3,7 m .
torpeden till den nyare 45 cm. X 5 m. torpeden, hvilken var .
bl and de modernas te torpeder, som firman Wbitehea d hade
till leverans hösten 1905, hvars svängning segenskap er då pröfvades och hvarom jag relaterer i min årsberätte lse samt angifver att svängni ngsradien 643 m* ) uttogs m ed 450 inställninobk
pa gyros . opet. l sammanh ang bärmed (som kanske kom någ?t fö1: intimt för att ej lo cka till försök till misstolkni ng) hänVlsas ~dl ett exempel med fig. där denna torped illustreras m ed
0
9? vznkel på grund däraf att jag utgått ifrån att de fartyg
dar v1ratortor peder skulle möjli ge n vara ändamålse n liga vore
pansarbåt ar och har jag därvid antagit dessa fartyg vara försed~la med un dervattenssido tub er liksom angifves i patentbrefvet samt öfriga r ekl a mskrifter öfv er »v iratorn >> och äfven
finnes i kapten D:s art ikel.
Kapten D . säger : »Riktig nok siger l" o rfatter en 450 gyroskop vinkel i teksten m en illu strer er m ed !JOO vinkel. Detteer
imidlertid en bagatel i forh old til cle ofrige tut oiagtighed er
som fin des. >>
J ag fim:er in gen unoiagt.igh ed i att framhålla att sväng.
mngsradJe n för eu torped blifvit uttagen med användan de af
vink elgyros kop för 45° för att sedan an vända d ära f erhållen
längduppg ift för bebötiigt exempel med 90° vinkel. ty den erh å lln a svängn in gsradien blir väl bärvi dlag använd ha~ för oli ka
~

0

.. ;.,) Våra t~rpeders svängnings radier ansåg jag vara olämpligt att
anvancla, men v1ll enelast tillitgga att med små svän gnin gsradier å tol"pederna bortfaller behofvet a.f" >>virator» .

"

vinklar på samma sätt som kapten D:s fig. 4 är uppslagen
med 100 m. svängning sradie men gäller för olika gyroskops vinklar.
Att jag betecknad e den i exemplet Rnvända torpeden för
»neutral», hvilket uttryck synes irritera kapten D., hade sin
orsak i att jag för exemplen ville hafva resultatet af en modern torped, hvars svängning segenskap er voro uttagna af personer, bvilka i denna viratorfrå ga voro fullt neutrala liksom
de af mig anförda svängning segenskap erna kund e af hvem
som hi-ilst hos firman Whitehead kontroller as.
På sidan 179 nämnes:
»F\.r sickerheds skyld utstyres den >>neutrale» med. h enholel svis 23 og 25 kuobs fart, og fartoiet med 17 og 15 knob .
Som man ser, er den »neutrale» ikke noget sre rdeles modern
vaaben>> .
Det är ej för säkerhets skull utan för sa nningens skull
och jag kan ej hjälpa att firman White bead , som dock torde
såväl nu som 1905 kommit längst i torpedkou struktion, ej
kunnat åstadkom ma någon bättre typ. Jag är nog dj ärf att
påstå, att hösten 1905 i Norge ej fanns någon torped m ed
bättre egenskape r än de, so m presterade s af den »neutrale» .
Kapten D .. anför vidare å sidan 180 att man ej län gre
räknar med 23 knops torped er och att äfven för de stora dis tan se r hvarp å den »neutral e» opererade , man med säker het
kan gå ut från 28 knops fart, »og endaa er dette moderat ».
Tillåt mig tvifia. Firman Wbi tebead kunde åtminsto ne i vi"trns
ej för 2000 m. dista ns gara ntera fartygstor p ede r som had o
högre kontraktsr art än 2() knop med \V oo lwi clt-stjärt och 25
knop med Fiurne-stj ärt, oaktadt en och annan to rp et.! af förra
s lazet verkligen lyckats komma upp till en fart af 28 knop å
denna distau s. Fö r ;~000 m. distans var leYeransfa rten 23
knop.
Dessa "moderata>> farter, 25 uc h 23 knop För lå nga dis tan ser , får man nog i prakti ken för n ärvara nd e räkna med
äfveu i Norge när där erhålles 5 m. oe;b 5,2 m. torpeder för
»Vir a torprof ».
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I det exemp el kapten D. anför för 2R knops torped
en
erkänn es att torped ens båglän gd B blir 2 345,8, men
som jag
oh·an framh ållit, erhålle s för närvar ande endas t undan
tagsvi s
2000 m. med 28 knops fart, och följakt ligen fattas det
345,8
m. innan virato rtorp eelen komme r fram till »elen
rätta elistans·
linjen" och härige nom rädda r man både eget och fiende
ns fartyg för träff, men då jag utgi ck ifrån att afsikte n var
att träffa
fiende ns fartyg , föreslog jag den blygsa mma farten af
26 knop,
som kan ske kan räcka för denna långa distan s D och
beräkningen med 23 knop tillkom ifall man v:lle hafva
torped en
att gå ett par hundr a meter i denna s. k. rätta distan
slinjen ,
enär eljest iden med virato ranord ning ej kom till sin
rätt.
Med 34 knop på torped en , hvarvi d distan sen blir cirka
1000 m., är följak tligen säkerh eten mot träff ännu strörre
.
I kapten D:s artike l liksom i öfriga framst ällnin gar
af
virato rtorpe der, afskjn tna från underv attens sidotu ber,
visa de
framst ällda figure rna torped banan såsom den ter sig
från ett
stillaliggand e fartyg och torped en sålund a ej åverka
d af deflektion, åstadk omme n genom fartyg ets fart.
Genom denna detlek tion komm er emelle rtid torped banan
s
första del att förflyt tas åtskill igt i motsa tt väg mot
fartyg ets
rörels eriktn ing (Fig. l) och härige nom komm er äfven
torpedens väg att förlän gas, tiden i banor na för både torped
och
fartyg att ökas och afstån det el mellan fartyg et och
torped banan s brytni ngspu nkt för sin rätlini ga bana att blifva
än
mindr e än bvad som i kapten D:s artikel anföre s.
Fig. l, som hvad de heldra gna linjern a beträf far
är
kopia af fig. 5 i kapten D:s artikel , visar med pricka
d linje
bur pass mycke t torped banan torde blifva föränd ad genom
auvända nde af en viss detl ektion svinke l a (12°) och samm
a svängningsr adie R å torped en . När torped en (om den kan
gå denna
förlän gda distan s) inträff ar i läget IV, bör fartyg et vara
ungefär i läget IV.
I exemp let med 3-! knops torped en och 100 m. sväng
ningtir adi e angihrer kapten D. att afstån det d skulle vara
-12 ,5
m. - »altsaa 1ngen som helst fare for at tn:cffe eget
fartt0i »

-
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_ men denna distans behöfver nog ej många 10-tal meters
minsknincr';') för att förefalla en fartygschef något obehagligt
b
.
kort, i synnerhet när man ej kan af dylika under skarp~ gn·ar
manövrerande torpeder begära så konstanta detiektwnsvmklar
och sväugningsradier, som här synas vara önskliga, och torpedens individualitet i någon mån torde få tagas med i beräk nincren såsom äfven framhålles i norsk tidskrift för 1902 sidan
36 bi en artikel om vinkelskjutning (af premierlöjtnant G. 11.
Dahl), där det framhålles att »som bekjendt de enkelte to~·p e
cloer kan udmmrke sig ved smregenskaber og nycker, som Icke
findes hos n ogen anden torped o i verden» .
miO'
J aO'b har ta(J'it
b
o friheten litet närmare analysera kapten D:s Fig. 5, som tillhör exemplet å sidan 182, där det ang ifves beröra en 34 knops torped med 100 m. svängningsradie
samt en pansarbåt med 14 knop.
Figuren utvisar att torpedbanan är dubbelt så lång som
fartygets på samma tid tillryggalagda distans och torde sålunda framställa, antingen:
en torped med 28 knop och fartyg med 14 knop eller
))
))
))
34 )}
))
17
))
Sålunda är antingen 34 eller 14 feltryck. För själfva
€x e m piet spelar detta ingen roll utan torde endast tagas i
betraktande vid behandling om feltryck i fackskrifter (se oh-an ),
men då 2B knop af kapten D . anses för alltför moderat far t
torde exemplet gälla för 34 och 17 knop å respektive torped
och fartyg, så mycket mer som fartyget väl bör vara något
så när modernt, bvacl fart beträffar i jämförelse med torp ed en.
Vid tal om mod erna fartyg af större typ än de sm å ku stför s varsfartyg på 1-i a 17 knop och med 100 111. ]ängd , SOill
exemplet framvisar, anser jag d et vara af intresse, att m ed
mnändande af de mest förekommande längd er 130~-150 m .
och farter 21 kuop p å senare slagskepp och kryssare skärskåda
använd harbeten af » viratortorped er» med d e egenskaper som
återfinna s i kapten D;s tabell siclan 179.
'") Afst ånclet d i lägena I V, (Fig. 1), är cirka 2G,:; m.
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Torpedens fart
34 knop
»
rätta elistens
275 m. \
1. Il
ur ta ue en
»
bana
366 ,52 »
Fartygets fart
21 knop.
Afståndet från stäfven till torpedtuben, hvilken ofta nog
ligger akter om fartygets nollspant, 70 m .
366 2
Fartygets bana
'~ X ::! 1 = 226,4 m.

f

4

=

=

Fartygsstäfvens afståncl
226,4 X 70
29ö,4, 296,4 275 = 21,4 m. eller det afstånd som fartygets stäj i detta
€Xempel bör ligga f ör om torpeden.
Skulle tuben endast li gga 50 meter akter om stäfven
skulle fartygets stä f komma 276, 4 - ::J7 5
l ,4 m. för om torpeden , således i båda dessa falleu säker träff i eget fartyg.
Af ofvanståencle synes det än tydligare vara ådagalagdt
det . berättigade i det uttalande, som jag i denna fråga fällde
i min årsberättelse och som kapten D. å sidan 180 citerar ,
nämligen:
»att torpeden i Yissa fall med säkerhet träffar eget fartyg ,
och att clet ej fordras särdeles stor variation i torpedens fart
.och kurva för att samma förhållande i andra fall skall inträffa,
och då synes man 11edlagdt bra mycket kostnad och arbete
för ett så snöpligt r esultat.».
Att manövrera u t fartyg et ur den farliga närheten af
torpeclbanan, som kap te n O. föres lå r (se fig. l ), kanske ej und er stri<l ens hetta för efall er en fartygschef tilltalande, isynn erhet so m km vid rl etta till!'äll e, enligt exe mpl en med 25 och
::!3 knops torp edern a, bord e vara ganska nära rammningslägc
för det fi entliga far ty get, enär rl et egua fartyget uu belinn er
s1g i ell er i nä rh eten af torpedbanans slutpunk t och al'siktc n
var att torpeden. oberoe nde af någon felb erl ö mni11g i di stan s
till fi end efart,vg et, skull e nå fram och träffa detsamma.
Att e l'ter bellag kunna \'ari ern m ed svängningsradi er , såsom p å sidan 18:2 an gifves, äuda ner till 40 meter utan att
torpeden g i'lr i botten, fiirmodar Jag blifvit pröfva dt, ty elj est
förefall er det gan sim otro ligt, att döma af d e res ultat Yid s-vän g-

=
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mig vara mindre lä mplig eller förmånl ig för fyllande af de
stora uppgift er >>viratortorpeder» beräkna s skola fullgöra*).
Huruvi da min uppfatt ning och framstä llning af viratorn s
använd barhet är felaktig , öfverlär nnar jag till tidskrif terna s
ärad e läsare samt de praktisk a försöke n att afgöra och huruvida viratort orpeden . bar framtid för sig eller ej får tid en utvisa , men af hvad ofvan blifvit anfördt kan jag ej annat än
fasth ålla vid min i årsberä ttelsen uttalade åsikt, att a pparate n
för närvara nd e synes vara mera teoretis kt nöjsam än praktisk t
använd bar.

ningsfö rsök som erhållits i österrik iska m arinen och hos \Vhitehead. Själfva viratora pparate n torde näppeli gen inverka på
torpede ns djupban a men torpede ns roder, såväl i borison talsom vertikal -plan, inverka på grund af krängni ngen störand e
å djupban an vid stor vinkels kjutning . Huruvi da van Stockums djupreg leringsa pparat, hvars goda egens kaper framh ållas.
i min årsberät telse, men som i regel gifvit stor djupsvä nguing i
början af torpedb anan och som kanske ej ännn kan sägas bafva
lämnat försökss tadiet, komme r att fullt upphäfv a de ofördelaktigt stora djupsvä ngninga rna, torde för närvara nde vara svårt
att afgöra .

Carlekr ona i oktober 1906.

Värdet af en uppfinn ing torde i viss mån kunna preciseras genom den begärlig het, hvarme d densam ma eftertra ktas,
och vare sig orsaken varit, att öfriga mariner ej hafva torpeder med nöjaktigt små svängni ngsradi er eller de praktisk a försöken gifvit ogynns amma resultat får jag vidhålla , att oaktadt
en ganska energisk propaga nda för viratorn , densam ma, så vidt
jag vet, ej ännu antagits i någon annan marin än den norska
och jag kan , af skäl som ofvan finnes angifna , ej instämm a
kapten D:s förhopp ning att 5,2 m. torpede n komme r att som
viratort orped visa sig vara än fördelak tigare än 4,6 m. torpede n,
bvars resultat lär varit »smrd eles tilfredst illende» .
Å sidan 180 i den norska artikeln nämnes att: »Det ser
mesten ud, som om herr R. har gaaet ud fra en given fa cit
at reducer e viratorn til intet - og bar derefter opsat sit
regnesty cke. »

K. P:n Rosens värd.

i

Att reducer a viratorn till intet h ar aldrig kunnat fall a
mig in och äfven om min afsikt varit att »knuse viratorn »
med den »neutra le torpedo », som å sidan 179 i samma artikel
förmoda s, så tror jag att »virator n » kan åstadko mma mycket
oc h jag har ingentin g emot om den komme r till använd nin g
red an nu i åtskillig a mariner -- tvärtom , men jag ville m ed
framstä llningen af viratorn i min årsberä ttelse enelast framhålla att sagde apparat, hvad våra torpede r vidkoru mer, syne=-

•

·:·?) Italiensk a marinen har företagit en lång utr edning rörande
viratorn s lä mplighe t och kommit till det resultat att skjutnin g med
ett
vanligt viukelgy roskop blir tillförlitl igare isynnerh et om man har
små
svängnin gsr::tcl i or på torp ederna.
ItnJi enarna lär haft för afsikt att inköpa »viratore r » för att å
två torped 0r ytte1-liga re anställa fö1·sök m en ansågo att elen b egärda
summan 10.000 kr. var för h ögt tilltagen och afstoclo.
Tv"' af de till Norge i våras l evererad e torpeder navoro förse elda
med >>vir8 torer» och skötos från skjutbr o i .Fiume inför inbjudna
åsk ådare och enligt uppgift lär sk otten varit vackra, men ej r esultera
t i
några b e8täll ningar.
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Betydelsen af det moraliska elementet
här och flotta.
(Utdrag ur en uppsats i »Marine Rundschau •
af Generalmajor a. D. von Zepelin.)
Fri öfversättning af W. H.

Amuet synes oss, i synuerhet med våra. dagars arbete
för undergräfvand et af all diciplin vara af den betydelse, att
det är väl värdt ett ingående studium och !war och eus grundliga själfpröfning, so rn det nek varit författarens afsikt att
väcka.
Han påpekar först hurusom antalet krigsvanda oHicerare
är jämförelsevis litet, hvarför det icke kan anses öfverftödigt
att beröra alla de moment i striden, hvilka verkligbeten ofta
danar så anuorlnnda än de te sig under fredliga krigsöfniugar. Den officer, hvilken redan före kriget klargör för sig
dessa omständighete r med stöd af erfarenhet u~af de generationer, bvilka själfva gått i krigets skola låter icke häraf öfverraska sig.
»Un soldat averti en vant deux.»
Det som här gäller soldaten gäller i lika bög gmd matrosen. De fordringar, det moraliska »jaget» bos besätt11inga r
å krigsfartyg kräfva, äro desam ma, då det gäller dödsförakt,
strapatser på ner\rer och människans själsegenskaper , som hos
härens manskap, eh uru förhållandena hvarunder de göra sig
gällande ofta äro olika.
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I land börja ofta trupperna en strid, sedan deras kroppskrafter, äfvensom hos mångeu soldat bans andliga spänstighet
i rätt bög grad blifvit tagen i anspråk. Efter dess slut gäller
det ofta att utan vatten, med endast halm att ligga på och
med tomma magar söka hvilan . De sårade få ofta kvarligga
å det nattliga slagfältet innan hjälp är möjlig.
Annu värre ter sig förhållandena efter en olycklig strid
för de tillbakatågand e trupperna.
Men under striden e1 bjuder ofta, om ej alltid, mi:lrkens
kuperingar möjlighet till skyeld för fiendens eld, man kau förändra läge för att undvika granaternas verkan, man kan bakom
hus och böjder finna betäckning, man kan genom en återo·ångssänka draga sig undan fienden.
"
Man kämpar blott mot människor och deras vapen, icke
äEvenledes mot elementena, mot eld och vatten som ombord i
fartyg.
Häri ligger den väsentligaste skillnaden mellan sjö- och
landtkrigarens kraf i afseende å de kämpandes moralisk a element.
Sjömannen börjar visserligen striden utan att vara utmattad af ansträngande marscher och otillräcklig föda, men i
de flesta fall motsvaras des.sa strapatser fullt ut af de enorma
anspråk, som den ansträngande vakttjänsten till skydd mot
torpeder och undervatten sbåtar ställer på såväl kropp som själ.
Hans hem, kan man säga, blir hans slagfält. Men inom detta
område finnes det, i trots af pansar och andra skyddsmedel,
ingen plats di t icke fiendens förstörelsemede l kan nå, dit icke
eld och vatten under stridens lopp kunna hinna. För de sårade finnes det ingen förbandsplats, som ligger utanför stridsområdet. Hela besättningen erhåller ett omedelbart intryck a.f
de fientliga stridsmedelus verkningar, inom det lilla begränsade område, som ingen kau lämna utan att på annat vis sätta
sitt. !if på spel.
Efter det sagda beböfs det intet bevis för betydelsen af
det moraliska elementet vare sig för stridande till sjöss eller
till lands för uppnåendet af ett lyckligt stridsresultat. Ty va p-
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nen erhålla just sitt värde genom deras egenskaper, so m föra
dem och det bästa fartyg, som i fredstid är både väl skoladt
och beväpnadt, skall svika i Atriden, om icke dess chef förstår
att ingjuta mod och tillförsikt hos sitt folk, så att de endast
med äran IJCh segern för ögonen kunna motstå intrycken af
de nutida stridsmedelus uppskakande verkningar.
Alla tiders och alla folks krigshistoria lär oss detta.
Den anda, som besjälar trupperna i ett krig, bliEver alltid beroende på dess und er freden utdanade morali ska egenskaper.
Vi vilja därför först taga i betraktande betydelsen af det
moraliska elementet i mannens fredsutbildning.
Först måste man öfverväga sinnela get och tänkesättet
hos den värnpliktige vid hans inträde i krigstjänsten. Familjen , skolan och de första åren af mannens utträd e i lifvet är
det, som g i fver honom hans karaktärsprägeL
Tonen i föräldrahemmet, mee och mindre beroend e af
tidsan dan bos folket, den omgifning, i hvilken rekryten har
vuxit upp, bestämmer hans sinnelag, hans såväl kroppsli ga
so m and liga lämpli ghet för krigarens uppgift.
Man kan icke förneka att, om ock kulturens utbrednin g
i högre eller miudre grad befordrar den enskildes andliga utveckling, detta icke alltid m edför en höjni ng i kroppsligt och
sedligt afseende.
En nation, i ständig strid med natur och fientliga stammar, blifver naturligtvis i afseende å dess krigsdugligh et öfverlägset det folk, som sammanförts i rika handels- och industricentra, hän ger sig åt den förvekligande lyx, som så ltitt följer
i rikedomens spår, samtidigt med att de hopade arbetaremassorna bilda ett proletariat, bvars lefnadsomstä ndigb eter verka
skadligt på dess såväl fysiska som sed liga utvecklin g.
Författaren frambåller vidare hurusom just de egenskaper, hvilka framför andra kräfves af krigaren mer och mer
kommer att försvin na i de industri ella staterna, såvida man ej
genon1 nationalekonomiska och sociala åtgärder söker bot
härför.

Genom statistiska siffror visas hurusom antalet till kri.~rs
tjänst odugliga ökas i städerna där de kasserades antal alltid
varit större än på landet. Men på folkets fysiska sundhet beror dess and liga och det sinnelag, som utgör betingelsen för
d et moraliska element, h vilket i första hand är orsaken till seger eller nederlag. När man sålunda inom vissa kretsar vill
söka att förinta Josterlandskänslan, så bör ett sådant till tag
med alla medel fö rhindras, såsom afskärande vårt folks lifsnerv.
Vidare framhålles hurusom Japans segrar ej minst kunna
till skrifvas den ridderliga uppfattning J apans svärrisad el, de
s. k. samuraierna lämnat nationen i arf och hurusom man i
folkskolorn a kraftigt lägger an på att väcka patriotiska känslor,
skapa kraftiga och modiga män.
Så berättas, hurusom man var genomträngd af den uppfattning, att när soldaten gick ut i kriget, invigdes han ock åt
dö den. Föräldrarne togo icke afsked af sin son med sådana
ord som: »Kom åter frisk och kry!» utan med: »Dö tapper
och modig!»
Vidare framhålles hurusom aktning för lärare, busbondfolk och öfverhet i oroväckande grad aftagit. l dess ställe har
i vida kretsar bland den uppväxande ungdomen gjort sig
gällande ett allt större · och större själfsvald, alstradt af
lusten att tillfredsställ a njutnings- och nöj'!sbegären, för
hvilka moral och plikter få vika. Att söka motarbeta denna
tid sstr ömning bland den värnpliktiga ungdomen eller hälh·e
d essförinnan torde vara ett af nutidens viktigaste sociala önskemål, såvida disciplin skall kunna upprätthållas inom försvarets
truppförband. Och härtill kommer ännu en svårighet, därigenom att socialisterna tendera till att vi lja förringa betydelsen
af kärleken till hemmet, aktningen för öfverbeten och troheten
mot konungen samt - last but not least -deras ansträngningar
att systematiskt söka döda all religio sitet hos det uppväxande
släktet. De socialistiska Ungdomsklubbarne syfta därh ä11. Såsom en afslutning på deras arbete i denna riktning hos den
värnpliktiga ungdomen innan de börja sin militärtjänst anordTiclskrift i Sjöväsendet
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nas »socialdemokratiska afskedsfäster för rekryter, innan de
afgå till mötesplatserna», h varunder de uppmanas att efter förmåga verka för de socialistiska ideerna.
Och så fortsätter författaren: »Det vidare ordandet härom ligger utanför ramen af detta arb ete. Min uppgift synes
mig i första hand vara att till pröfning och närmare undersökning för kamrater framlägga mina tankar i denna för. officel·ens verksamhet så viktiga fråga rörande rekrytmatenalets
behandling~ .

Officerskårens uppgift vid vården af det moraliska elementet
i flotta och här.
Med hänvisning till hvad Fredrik den Stores relativt lilla
arme förmådde åstadkom ma på grund af beskaffenheten hos
den officerskår han skapat, påpekas hurusom andan hos manskapet beror på dess officerare.
Officerare för värnplikt.ige, ur alla samhällsklasser, måste
uttagas af folkets bästa element, h vars naturliga auktoritet öfver
massorna redan är till finnandes i det vanliga lifvet. Naturligtvis måste det sedliga tillst.åndet hos denna framskjutna klass
stå synnerligen högt. En moralisk dekadans bos de.tta stånd
medför aifvetvis bela folkets förfall, liksom det präktigaste soldatmateiiell intet förmår under en oduglig, i sedligt afseende
lågt stående officerskår.
.
,
Så anföres hvad reorganisatören af den turkiska armeen
general Colmar, friherre v. der Galter säger i sin »Vol k in
Waffen»: »Med rätta sättes bildningen högt, ty den utgör grunden för ädla, moraliska egenskaper. Men man bör därvidlag
ej uteslutande fästa sig vid själfva vetandet utan ä.fven taga
hänsyn till hjärtats och karaktärens egenskaper. Af officeren
bör fordras, att han i tjänstens intresse bortser från personliga fördelar, bekvämligheter och nöjen -- - - . - - . -.»
Den värsta fienden till officerskårens duglighet hgger
onekligen i egoismen. Hvarje sysselsättuing, ägnad att befordra

denna, är dess fiende. Ändamålsenligt vore därför att gifva
officerskåren karaktären af ett särskildt stånd, i hvilket hvarje
dess medlem i sällskapligt afseende var likställd med den andre,
som har gemensamma såväl intressen som åli gganden och h varinom alla göras ansvariga för den enskilde. Härigenom 81'håller officerskåren samma egendomlighet som utmärkte riddarordnarue under deras bästa tider. Det skall vara ett äkta
ridderskap l Ett idealt drag måste genomtränga dess hela väsen,
i annat fall kan det ej fylla sin plats. Man föreställe sig
hvari detta består. I det svåraste lifsläge som kan förekomma,
nämligen öga mot öga med döden , skall officeren leda massorna och bevara sitt inflyta nde öfver dem. Härtill fordras
framstående egenskaper, hvilka hos ett så stort antal, hvaraf
officerskåren består, ej hos alla kunna vara medfödda utan
måste genom uppfostran förvärfvas. Och detta kan endast
uppnås genom klassgemenskap.
En så beskaffad officerskårs iufiytande på de värnpliktige måste redan skapas under fredstid --· fortsätter författaren. Officerens hela uppträdande såväl i som utom tjänsten
måste vara sådant att soldaten eller matrosen vänjer sig vid
att hos honom alltid finna ett högt exempel på såväl militära
som allmänmänskliga dygder. Ridderlig uppfattning och öfverlägsen bildning förskaffar officeren den auktoritet, som de strängaste krigslagar ej kan åstadkomma. Såsom uppfostrare bar
officeren ännu en skyldighet. Han måste omsorgsfullt taga
band om sina underlydande, söka lära känna deras sorger och
deras glädje och såvidt på honom beror verka hjälpande ocb
stödjande. För honom måste som regel gälla att först sörja
för folket . och i sista hand för sig sjiilf. En officerskårs förfall och dess minskade inflytande begynner med att officerarne
ej längre taga baud om folket utan iuskränka sig till att befalla. Då deras makt öfver folket end<:tst medelst högljurldbet
gör sig gällande, bruka de redan stå på svaga fötter. •J u
sämre tukt i hären, desto mer användes ett despotiskt sätt»,
säger samme v. Galter på ett annat ställe.
Vi vilja till dessa allvarliga sanningsord tillägga, att alla
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berättelser om militär-revolter bevisa att dessa endast då hafva
framgång, när officerarne hafva mistat manskapets förtroende .
Å andra sidan får ma n se, huru en i alla afseend en plikttrogen och af sin ideella uppgift beherskad officer, järnhård i
tjänsten, men omtänksam för sina underlydande äfven under
-de svåraste förhållanden får sin trupp att förblifva sin krigsherre trogen. Det är en gammal sanning, att det bästa omdömet öfver officeren ofta fälles af de honom omedelbart underlydande.
I ju närmare beröring officerens och mannens dagliga lif
stå till hvarandra desto omöjligare är det för den förre att
·dölja sina förtjänster och fel. Sjöofficern ombord har således
den största anledning att taga vara på sin ställning, gifva akt
på sig själf. Detta gäller äfven beträt1ande det lif, han för i
sin hytt. Då ett ordspråk säger: »Ingen är stor inför sin
kammartjänare», så kan detta få sin fulla tillämpning vis a
vis officern och bans uppassare, om ej den förre städse bevarar sin värdighet. »En lång tj änsteerfarenhet har lärt mig
med bvilket intresse manskapet af uppassarne låter sig berättas om off-leerames görande och låtande.»
För att. kunna erhålla riktigt infiytande öfver sitt manskap är det ej nog med att lära känna hvar och ens karaktär, man måste äfven söka taga reda på deras föregående lif
och familj eförhållanden. Man kan därigenom icke blott bättre
individualisera utan man vinner folkets förtroende, då de finna
förståels e af och intresse för deras dyrbaraste förhållanden.
I våra dagar lägger man, och detta med rätta, synnerligen stor vikt upp å att söka motarb eta socialisternas fördärfliga sträfvanclen gent emot vårt folk och vårt försvar, i det
man söker väcka och öka manskapets pliktkänsla gent emo t
kung och fosterland, genom att undervisa dem i historiska
händelser, hvari manskapets trob et och tapperhet, fosterlandskärlek, bevarand et af fiaggens ära, kraftigt kunna framhållas.
Härefter komma n ågra ord om den tyska officerskårens
förutsättningar för att kunna fylla de kraf, författaren vill
ställa på dessa. Som detta ej är af större värde för oss uteslutes det här.

striden.
Häri beröres de känslor, bvaraf människan bemäktigas,
när det gäller beunes lif, vara eller icke vara, när döden är
lika säker som lifvet. Att i sådana lägen bibehålla sitt lugn,
sin fulla själfbehärskning, fordrar en uppfostran under fredstid att för km1ung och land kunna offra sitt lif om så kräfves. Här visar sig nödvändigheten af att hos manskapet ingjuta en så stark disciplin, att den ej endast mäktar åstadkomma en yttre sammanhållning dem emellan utan äfven bos
dem uppväcka en tläkt af ärans anrie, den där af innerligaste
öfvertygelse förmår dem att äfven under de mest pröfvande
stunder visa det största hjältemod. En sådan disciplin kan
endast bibringas genom en officerskår, som besitter truppens
fulla förtroende och som i hela sitt uppträdande utgör en ly~
sande förebild. »H varje annan dis ciplin faller tillsammans som
kortbus i ansvarets ögonblick».
Det göres en jämförelse med andan och disciplinen i japanska och ryska flottorna före slaget vid Tsuschima och det
förtroende besättningame å ömse sidor hade skäl hysa till sitt
befäl.
»Men huru», sfiger författaren, »kunna bereda sig för dessa
stridens intryck, detta öfverspända själstillstånd?» >>Jo», svarar han, »blott därigenom att officerarne uppfostra sig till en
absolut själfförnekelse af sitt eget jag, färdiga att offra lif och
lem å pliktens altare, genomträngda a[ medvetandet, att högre
än lih•et står äran ».
Men äfven den tappraste bar sina ögonblick af svaghet,
som det gäller att öfvervinna eller som fältmarskalk Bll1cher
en gång uttryckt sig: >>H varje människa har en svinhund inom sig, som han måste se till, att han ej släpper u b.
Så behandlas vikten af att officeren, på hvilken allas ögon
äro riktade, under alla omständigheter vet att bibehålla sitt
lugn och sin kallblodighet. Ett fast kommandoord kan åstadkomma uncler. Hau måste uneler kritiska ögonblick visa en
likgiltighet och en yttre glädtighet, som mången gång kan stå
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i skarp motsats till hans innersta känslor. Mau kan likna
honom vid en till synes hoppfull läkare på besök hos en dödspatient.
Dödsfaran förändrar i afsevärd grad ofta mannen. Af
egen erfarenhet säger sig författaren påminna sig, hurusom
krigare, hvilka vanligtvis voro duktiga och . förde stora ord
på sina läppar liksom förvandlade s, blefvo tysta o.:>h stilla och
osäkra i sitt uppträdand e och förlorade hvarje initiativ, så
snart de första kulorna började h vina och den förste dödsskjutne föll ned. I motsats härtill visade ofta tysta och nästan
blyga karlar lugn och säkerhet.
Men alltid har jag funnit, fortsätter författaren, att allvarsamma, religiösa naturer gå i striden med ett af alla 6rkändt dödsförakt och vid sammandra bbningarna alltid visa en
förträfflig hållning. J ag tror också att endast ett i sin u ppfattning religiöst folk kan åstadkomm a det bästa i ett krig.
(Forts.)

Berättelse
öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet
under det förflutna arbetsåret.
Sällskapet har varit samladt till 7 ordinarie sammanträden , hvarvid årsberättels er hafva afgifvits:
i skeppsbyggeri och maskinväsen de af ledamoten C. Sparre;
i minväsende, elektroteknik och sprängämnen af ledamoten
K. P:n Rosensvärd ;
i sjökrigskonst och sjökrigshistoria af ledamoten af Ugglas;
i navigation och sjöfart af ledamoten E. Hägg;
i reglementen, fÖrvaltning, hälso- och sjukvård af ledamoten F. Peyron.
Föredrag hafva inlämnats af ledamoten Lybeck och Ericson om: »Sjöstridern a vid Port Arthur och Port Artburs sjöstrategiska och taktiska betydelse.»
Sedan ledamoten M. Hamilton affiyttat från stationen har
ledamoten C. A. Ehrensvärd efterträdt honom som sällskapets
vice ordförande.
Efter ledamoten Lindström som afsagt sig uppdraget att
vara sällskapets sekreterare har valts ledamoten K. P:n Rosensvärd.
Sällskapets tidskrift har utgifvits enligt samma plan som
föregående år.
Till sällskapets bibliotek hafva följanrle gåfvor öfverlämnats:
Kungl. sjökrigsskolans Rulla för 1905. Stockholm. Gåfva från
sjökrigsskolan. 16. O.
Hildebrandsson, Hildebrand, H. Bulletin mensuel de l' observatoire meteorologique de l'universite d 'Upsal. Upsala
1904-1905 . l b. O. Vol. XXXVI.
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Hildebrandsson , Hildebran d, H . Bulletin mensuel de l'observatoire meteorologique de l'universit e d 'U psal. U psala
1905-1906. l b. O. Vol. XXXVII. Gåfva.
VI. Ändringa r i Regi. fÖr flottar!, del I och II, Stockholm
1905. l b. O. Gåfva från Kungl. Sjöförsvar sdepartementets kommand oexpeditio n.
Bolrnberg, H. Lärobok i artilleri afsedd till lednin g för kurserna vid K ung!. artilleri- och ingenjörh ögskolan . 1 ban d
i 4 delar med 4 planschbö cker. Stockholm 1881-1886.
Gåfva från Kungl. sjöförsvar sdepartem entets kommand oexpedition .
Wrangel, H . Kriget i Östersjön 1719- 1721. Stockholm 1906.
l b. O.
Gåfva från Kungl. sjöförsvar sdepartem entets
kommand oexpeditio n .
Lindström , Clces. Maritima operations baser. Stockholm 1905.
l b. O. Gåfva af författaren .
Sveriges allmänna sjöfartsför enings tidskrift, l :sta och 2:a häftet samt
Landtman nen, tidskrift för Sveriges jordbruk och dess binärmgar. l :a häftet. Gåfva af Nils Ekholm.
Flach, C. G. Carlskron a såsom förl äggningso rt för vår kustflotta. Linköping 1906. l b. O. Gåfva af författaren .
v. Born, A. G. Officerare och civile tjänstemä n kommend erade ombord å örlogsfart yg åren 1901-05. Gåfva af författaren .
Militä·rkalender 1906. Gåfva af Almqvist och Wicksells boktryckeri-a ktiebolag (genom John Oldenburg ).
Inom sälh;kapet hafva följande förändrin gar ägt rum;
med döden afgångne:
Hedersled amöter .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2
Arbetande ledamöter ...... .. ... ........ ... ... ...... ... .... ... ... ... 2
Korrespon derande ledamot .. . .. ... .. . .. .. .. .. ... .. .. .. . ..... l
Summa
6
Från arbetande ledamöter till hedersled amöter äro öfverflyttade marindirektören H. Lilliehöök och f. d . kommend ören
G. E. Ulff.
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'rillkomne äro:
Arbetande ledamöter na, kapten en vid Kungl. flottan L
Nordenfel t samt marindirektören af 2:a graden A. von Eckermann .
F'ör närvarand e utgöres sällskapet af:
Förste hedersled amöter..... ... .... ...... .. ... ... .... .. .. .... .. . 4
H edersledam öter, svenske ... ... .. ...... ... ... .. .. ............ 34
D:o
utländske ...... .. ... .... ....... . .. ....... 3
Arbetande ledamöter ... .......... .. .. .... .... .. ... .. ... .... ... . 66
Korrespon derande ledam öter, svenske .... .... .. ...... 18
D:o
d:o
utländske.... ... .. .. ... 6
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Aminnelsetal,
uppläst vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag elen 15 nov. 1906
af sekreteraren, kapten K. P:n Rosensvänl·".)

Herr Ordförande I
Mina herrar l
Med sorg få vi anteckna att sedan sistlidne högtidsdag
döden skördat 5 af sällskapets ledamöter nämligen hedersledamöterna Virgin och Svenson, arbetande ledamöterna Ekermanu
och Natt och Dag samt korresponderande ledamoten Fries.
Enligt häfdvunnen sed låter sällskapet på sin högtidsdag
frammana konturerna af de under året aflidna medlemmarnas
lifsgärning för att dymedelst på ett värdigt sätt hugfästa deras
minne och väcka vördnad för fädernas arbete.
Hedersledamoten grefve H. Wachtmeister afled visserligen
före senaste högtidsdag, men begrafdes ej förr än efter densamma och då bans minnesruna ej blef under föregående år
af Kungl. Örlogsmannasällskapet ristad sker detta nu.

t
Hans Wachtmeister,
ende sonen af landshöfdingen i Blekinge län, grefve Hans
Wachtmeister och Agathe Wrede, dotter af fältmarskalken
i<·) Af här upptagna åminnelsetal har det öfver N att och Dag fö rfattats af kaptenen R. Melancler.
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Fabian Wrede, föddes i Carlskrona den 23 februari 1828, omkring fyra månader efter faderns död.
Den lille mycket efterlängtade fideikommissarien omfatta.des naturligtvis af sin mor med en gränslös kärlek, en kärlek,
.som kanske understundom förledde henne att lAta omsorgerna
.om gossens fysiska välbefinnande inkräkta på omsorgerna om
h ans andliga uppfostran i sällskap med jämnåriga.
Hans barndom blef därigenom jämförelsevis tämligen
g lädjefattig, men fick i så måtto ett säreget förlopp, att den
från och med år 1839 till stor· del tillbraktes på utländska
r esor.
Dessa resor lade säkerligen grunden till en framtida oemot-ståndlig dragning till södern och till reselifvet med dess växlingar.
Emellertid visade gossen utpräglad håg för studiei·, hvilka
han skötte dels und er ledning af sin informator, dels under de
n ärmaste åren före studentexamen alldeles ensam.
Egendomligt var, att hans studieintresse var lika vaket
·Och begåfningen lika tydlig inom den humanistiska som mom
·den matematisk-naturvetenskapli ga riktningen .
Mycket road af de klassiska språkstudierna, blef han
framdeles en ytterst ifrig kemist och tillbrakte, äfven sedan
han komm it att stå midt uppe i de praktiska och kommunala
bestyren, mången stund på sitt laboratorium.
Om han å ena sidan kände stark dragning, exempelvis
t ill botaniken, följde han å den andra med största intresse den
utkommande historiska litteraturen, kanske allra ifrigast den
Jrån Napoleanska tiden.
Efter det att studentexamen vid l 6 års ålder aflagts,
flyttade hans moder till Uppsala, där hon alltjämt utöfvade
·ett starkt inflytande på sonen och med aldrig sviktande intresse följde hans studier, hvilka med största framgång idkades vid sidan af ett gladt studentlif.
Filosofie kandidat vid 19 års ålder promoverades han till
doktor följande år 1848 och detta såsom primus.
Doktorsafhandlingen berörde frågan om »Sveriges planer
och åtgärder rörande sjöröfvarne på Madagaskar 1718-1727 ».
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Femtionde årsda gen af denna hedersdag, år 1898, promoverades han i Uppsala till fil. jubeldoktor.
1860 afslutades universitetsstudierna medelst juris utriusque kandidatexamen, och ägnade han sig därefter åt det
praktiska lifvet i och med öfvertagandet af egendomarne Tromtö
och Vambåsa samt efter få år jämväl af Johannishus.
Under den nu följande tiden lade han i dagen en stor
organisationsförmåga och en vaken ekonomisk blick samt blef
i många afseenelen en föregångsman för länets jordbruk.
Det stora fideikommi&set undergick under hans bänder
en väsentlig omgestaltning.
Redan från börja~1 och allt framgent inlade han mycken
förtjänst om de vidsträckta skogarnas skydd och rationella
vård. Ja, skogarna voro bans sannskyldiga skötebarn.
Han blef jämväl efter band ägare af flera egendomar i
Uppland samt af det vackra Skärfva, hvilket var bans uppehållsort, och på hvars förskönande han nedlade mycken omtanke.
Emellertid had e bans krafter redan tidigt tagits i användning i det allmännas tjänst.
År 1864 tog han säte å Riddarhuset och blef vid detta
års riksdag ledamot af ekonomiutskottet. Vid riksdagen 1862
-63 ledamot af konstitutionsutskottet.
Ledamot af första kammaren 1866--77.
Ledamot i statsutskottet 1867, i lagutskottet 1868, 1871,
1872; vice oroförande de båda senare åren. Ordförande i statsrevisionen 1863.
N å got mera lefvande intresse för det politiska Ii fvet hyste
han emellertid knappast, då han mera var en handlingens än
de många ordens man.
Redan från år 1856 var han vice ordförande och från
1867-94 ordinarie ordförande i Blekinge läns hushållningssällska p.
Från 1863 ledamot af landstinget och sedermera dess
ordförande till 1880.
Grefve Wachtmeister utnämndes år 1867 tilllandshöfding

i Blekinge, där han äfven såsom vara;Jde länets utan jämförel se största godsägare, kom att intaga en viss patriarkalisk
ställning.
Måhända bidrog h ärtill den ganska vidsträckta representation en som i den gamla, s. k. Grefvagården, utöfvades.
Han var under åtsk illi ga år inspektor för allmänna läroverket i Carlskrona, kallades år 1869 till ledamot af landtbruksakademien, år 1871 till bedersledamot af örlogsmannasällskapet och blef kommenelär med Stora Korset af Nordstjärneord en .
Från landshöfdingebefat.tningen afgick han år 1883, före
pensionsåldern , och blef nu i tillfälle att i vidsträcktare mån
än bittills varit fall et kunna tillfredsställa si n ända sedan barndom en latenta åtrå att se sig om i värld en .
Från och med år 1884 tillbragte han sålunda årligen flera
månad er på utrikes rosor och lärde därunder tämli gen grundligt känna särskildt J\Iedelbafsländerna. Men resorna utsträck·
tes ock längre, till Indien , som varit hans drömmars land , och
som långt öfverträffade hvarl han djupast drömt. Vidare till
Java och Birma samt till i\Iexiko och Nordamerika.
Från trycket utgaf han: .i.l !edelhafsskizzer, 'l'uristrninnen,
Turistskizzer fr ån Indien, Turistslcizzer från Indien, B irrna,
Java, Palestina, Skizzer från andra sidan Atlanten, samt Vägvisare för turister.

Grefve \Vacbtmeister var en utpräglad personlighet med
en klar, omfattande ocb nykter intelligens.
Måhända föreföll h<lll en och an n an otillgänglig eller ointress8l·ad och det var nog så, att han ej fann så mycket intresse i andra människors görande och låtande i det dagliga
lifvet.
.Men de som kände honom aldrig så litet funno snart,
att det som föreföll som otillgänglighet berodde på den mest
utpräglade flärdlösh et och mot vi lja mot allt h vad humbug,
fraser och falska kän slostämningar heter.
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I själfva verket var han en het och ifrig natur med en
mycket stor arbetsförmåga, hvilken han hade svårt att under
tillgänglig arbetstid på ett jämnt sätt tillgodogöra sig, då han
brann af ifver att genast bringa en påtageu uppgift till lösning.
Mycket enkel i sina lefnadsvanor med ett godt hjärta,
som hade svårt att säga nej och en ofta framglimtande humoristisk ådra, förvärfvade han inom sitt län tillgifvenhet i
vida kretsar, icke minst bland talrika underhafvande.
Grefve Wachtmeister var sedan 1850 förenad med friherrinnan Ebba de Geer af .Finspong i ett sällsynt lyckligt
äktenskap, men förlorade henne år 1886.
Denna förlust af en maka, som i alla skiften hjälpt och
uppmuntrat honom, och med hvilken ban hade så många k_änslor
och intressen gemensamt, blef ett bårdt träffande slag 1 hans
eljest så ljusa och lyckliga lefnad.
Han afled den 10 nov. 1905 efterlämnande nio barn fem söner och fyra döttrar.

såväl här hemma vid Stafsjö, Finspong och stockholmstrakten, som äfven i Norge, blef 1856 förordnad att vara
inspektör för kanontillverkningen i riket samt lärare vid högre
artilleriläroverket, utnämndes 1858 till artilleristabsofficer, 1859
till lärare i artillerivetenskapen vid högre artilleriläroverket
samt förordnades 1870 till inspektör för kruttillverkningen i
riket.
I militärvetenskaplig t ändamål beordrades han att föreska studieresor 1867 till Danmark, Schweiz, Frankutländ
taera
b
rike och Italien samt 1870 till Belgien och Holland.
Som ledamot i åtskilliga kommitteer togs hans grundliga artilleristiska kunskaper i anspråk, så blef han artilleriets
konstrukti onsofficer samt ledamot i vapen- och befästningskommitten 1868, ledamot i svensk-norska artillerikomm itten
i Kristiania 1860 och i Stockholm 1870 samt insattes 1871 i
en artillerikommittEi.
1873 blef han förordnad att tillsvidare vara afdelningschef i generalstabens militärstatistiska afdelning samt deltog
årligen i generalstabens fälttjänstöfningar.
Ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsaka demien sedan 1859
samt Kungl. Örlogsmannasällsk apet sedan 1865, tjänstgjorde
han und er många år som sekreterare i förstnämnda sällskap
och innehade åtskilliga utmärkelsetecken, såsom R. S. 0., K .
St. O. 0., R. R. St. Stanislau O. 2 kl., R. D. D. 0 ., R.
S. St. Maur. och Laz . O.
Bland utcrifna skrifter från Fries' hand kan nämnas: »Ut"'
drag ur reseberättelse•, afgifven af kapten P. Fries 1868, »Föreläsnin gar i artilleri af P. Fries >> , I batteriet, II krutlära,
Stockholm 1866 och 1869.
Fries var en fint bildad och mångsidigt intresserad man,
med en blid, anspråkslös och älskvärd natur, för vek och obeslutsam möjligen, för att ej ibland råka i bryderi i vår praktiska och jäkta nde tid. l\1en var han s väg en gång utstakad,
följde han den med den vackraste samvetsgra nnhet och till
allas belåtenhet. Och aldrig hördes han klaga, hu r h årdt än
ödet pröfvade honom. Hans synförmåga, som så småningom

Patrik Constantin Fries,
var son af assessorn och brukspatronen på Storebro bruk i
Kalmar län Olms Henrik Fries och hans maka Sara Helena
Hultman sa mt föd des den 29 september 1826.
Efter atlagd officersexamen vid kungl. krigsakademien
1845 utnämndes han till unelerlöjtnant vid kungl. Svea artilleriregemente, hvarest ban avancerade till löjtnant 185-i och till
kapten 1865 samt utnämndes 1873 till generalstabsofficer och
major i armen. U tnämnd es samma år till öfv erstelöjtnant där·
städes samt blef 1882 öfverste.
Sedan han gen om gått högre artilleril äroverket 1851 och
kurs vid Falu bergskola 1853, blef han genast anlitad p å artilleriteknikens område.
Så blef han m ellan åren 185-!-G3 beordrad att besiktiga
kanoner såväl vid Aker som Finspong, samt att deltaga vicl
åtskilliga försöksskjutningar på 18GO-talet med refflade kanon er
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minskades, öfvergick slutligen efter genomgången operation till
blindhet och när så döden helt oförmodadt bortryckte hans
€nda, högt begåfvade och älskade barn , skriftställarinnan fil.
doktor Ellen Fries, känd som historisk och biografisk författarinna, förlorade ban sin lefnadslust, men blef lika blid och
älskvärd till sitt lifs afton.
Han afied den 31 december 1905, närmast sörjd af sm
efterlämnade maka, Berta Maria Borgström.
(Forts.)

.

Från främmande martner.
Japan.
Följande under byggnad varande fartyg äro afsedda att å nedan
upptagna tider såsom fullt färdiga emottagas:

År 1906.
Pansarfartyg: Katm·i och Kashima (16400) .. ....................... . .
Pansarkryssare: Tsukuba (13750) ..................... ................. . .. .
.J agare: (380) Hibiki, Hatsuyuki, Yudachi, Nowaki, Oita, Shiratsuyu, Sirayuki, Shiratoe, Harukase, U zuki, Shigure,
Hatsuharu, Asatsuyu, Ha ya ta ............... ....................... .
Kanonbåt : Fushimi (180) .................................................... .

S:a tons.
32800
13750

5320
180

År 1907:
Pansarkryssare : Ikoma (13750) ... .. ....... ... ......................... ... .
Kryssar e: Mogami (1380) .. . ................. .. .... .. ..... ................. .. .
Jagare: (380) Mikkasuki, Matsukaze, Yunagi ............. .......... .

13750
1380
1140

År 1908:
Pansarfartyg: Satsuma (19250) .............. . ............................. .
Pansarkryss.are: Kurarna (14600) ..... .. .. .... .. ......................... .
Krys sare: Ton e och Y o do (13800) ................ .. ...... .. ............ .

19250
14600
2760

År 1909.
Pansarfartyg: Aki (19250) ...... ..... ..... .... ...... ........... .. .......... . .
19250
Pansarkryssare: Ibuki (14600) .......................... .. ................ .
14600
(Rev. Mar.)

Tyskland.
Den moderna 3:e klass kryssaren >Ersatz Wacht>, som bygges
vid Vulcan Yard i Stettin skall förses med turbinmaskiner hvilka skola
levereras af German Turbine Parsons C:o. De skola utveckla 13600
I'idsk1·i(t ·i Sjöväsendet
33

\
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Rebresenta tionsersä ttning.

Önskemål.
(Under dennct 1·ub1'ik tillåtet vi oss inbjudet våm ä?'ade läsa1·e att iniämnet
sådana f1·ågo1· hvm·s lifligct diskussion i Tidskriftens spalter skulle kunna
bl-ifva till gctgn och båtnad för vtwt vapen.)

Uniformskläde för befäl och underbefä,l.
Skulle det ej låta sig göra att den af kungl. maj:t fastställda färgen på det uniformskläde, som användes till befäl
och underbefäl vid flottan, blefve den enda, som finge användas? Nu finnes en otalig mängd nyanser från ljusblått och
till så godt som svart. Detta förhållande gör att olika uniformsplagg ej passa ihop. Om man vill vara snyggt klädd
måste plaggens antal blifva mycket stort och detta är rätt så
dyrbart.
Tyska officerare· hafva alltid samma färg på sina kläder,
hvilket ock gör att de ej skifta i alla möjliga nyanser när de
uppträda en corps.
Finge t. ex. respektive stationers förvaltningsdirektio ner
och måhända ätven några större klädesaffärer, bland andra militärekiperingsaktie bolaget, sig tillställda färgprof samt uppdrag
och befogenhet att å hvarje rulle uniformstyg afsedt för flottan, förse detta med en detsamma åtföljande stämpel, utvisande att det hade fastställd färg och en order utgafs att inga
uniformer finge tillverkas utan af dylikt stämpladt kläde, lwaröfver venerbörande köpare själf ägde utöfva kontroll, skulle
säkerligen något vinnas .
Det första man vid beställandet af en uniform finge se
efter var om det hade »statsstämpel». En viss afgift kund e
ju bestämmas för hvarje sålunda afstämp lad klädesrulle och
användas för bestJ·idandet af de härmed förbundna kostnaderna.

U r Hera olika synpunkter vore önskligt om högre befälhafvare äfvensom chefer å de örlogsfartyg, hvilka äro destinerade till främmande länder, fiuge kostnaden för den representation, de på grund af sin befattning så godt som äro nödsakade att utöfva, ersatt af kronan.
Olyckligt för vapnet vore ju om endast de förmögne bland
Officerarne skulle erhålla sådana befattningar, när eu representation vis a vis utlandet är nödvändig. Vi säga nödvändig,
ty ingen . vill väl att vårt anseende och gästfrihet genom underl åtand et af att vi utöfva lika stor gästfrihet som bruket är
bland andra nationer, skall tillbakasättas.
Ej häller kan det vara staten värdigt att så godt som
tvinga enskild:1 officerare till skuldsättning, då de anse landets och svenska flottans anseende kräfva, att de inbjuda främlingar vare sig i egna eller utländska farvatten till någon fäst
ombord å det eller de fartyg, hvaröfver de föra befäl.
Sjöofficerarne äro i alla fall vid månget tillfälle nödsakade till uppoffringar i detta afseend e.
Det går ju icke en sommar utan att främmande örlogsfartyg gästa Stockholm och Carlskroua och man kan ej utan
att visa en uppenbar ovänlighet, gränsande till ohöHighet, .
undgä att gifva en middag ell er supe till deras ära. I-Ivem
betalar utgifterna härför'? Jo, sjöofficerarne.
Men som dessa kostnader fördelas på så många, kan nog .
officerskåren, tack vare sin representationskass a, bära denna
beskattning, fast det stundom svider. Med den enskilde chefensutgifter är det ej samma förhållande.
Aflidne Adolf Hedin uppmanade regeringen vid ett till- ·
fälle att framkomma med ett sådant förslag, och utan tvifvel
skulle en . sådan framställning äfven nu hafva all utsikt att.
vinna riksdagens godkännande.

-
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krigshisto ria rekommen deras på det varmaste till alla våra
läsare.

Litteratur.
. Kortfat~~t Haandbog i almindelig sakrigshistoria af Kay
Re2nhard Ar afseeld dels såsom lärobog i s0va1rnets kadett·skola dels ock att tjäna såsom handbok i sjökrigshi storia. De
delar af boken som författaren tänkt sig särskildt äo·nacle för
undervisn ing i ofvannäm ncla skola hafva gifvits en b mera ingående deltaljerad framställn ing under det att återstoden är
hållen i kortfattad l:landboksstil med förbigåend e af alla detaljer och mindre väsentliga händelser. Allt hvad som rör nordens sjökrigshi storia har författaren med afsikt ej vidrört enär
för denna del af sjökrigshi storien finnes särskild lärobok anbefalld. Så har äfven rysk-japan ska kriget 1904-190 5 i anledning af att autentiska uppgifter ännu saknas, ej blifvit af författaren i detta sammanh ang behandlad t.
. Boken är allt efter fartygsma terielens olika framdrifni ngs~ätt m delad i ~re afdelninga r: roddfartyg en s, segelfarty gens och
augfartyg ens tidebvarf. H var och en af de två första delarue
är med hänsyn till sjökrigsvä sendets utveckling delad i 3 afdelningar och hvar och en af dessa äfvensvm 3:e delen åter i
.tvänne . undm·afde lningar: A) sJöväsendets utveckling och B)
D.e VIktigaste sjökrigshä ndelserna . I den första af dessa unD.erafdelningar bar författaren gifvit en sammantr ängd öfversikt af de förhålland en, som äro nödvändig a att känna för att
med framgång kunna studera de i den andra underafde lningen skildrade underafde lningar.
Det intressant a arbetet, som fyller ett länge kändt behof af en klart och lättfattligt uppställd lärobok i allmän sjö-

Östersjön 1719-1721 af H. Wrangel, förra delen.
Kriget
Den ödesdigra kula, som 1718 ändade hjältekonu ngens lif, slöt
också Sveriges storhetstid . Invecklad t i krig med Ryssland,
Preussen, Polen, Sachsen, Hannover och Danmark och i spändt
förhålland e till England och Holland var det nyss så mäktiga
Sverige genom fiender afstängdt både till lands och sjöss från
nästan all gemenska p med den öfriga världen.
Första frågan efter Karl XII:s död blef huruvida fred
skulle slutas med alla fiender på en gång eller särskildt med
den ena efter den andra. Sedan svenska regeringen efter långvariga underhand lingar beslutat förbinda sig med England och
i det längsta fortsätta kriget med Ryssland , kunde också häftiga angrepp från sistnämnd a land förutses . Det är dessa
kri gshändels er som författaren till ifrågavara nde arbete på ett
klarfattlig t och medrycka nde sätt skildrar.
Redan i februari 1719 utfärdade s order om svenska flottan s mobiliseri ng. De oerhörda, stundom nästan oöfverstig liga
hind er, som flottans ledande män härunder hade att bekämpa
trotsar all beskrifnin g. Största svårighete n var dock den rådande penningbr isten, hvilken omöjliggj orde fartygens proviantering, så att när Carlskron a-eskadern i medio af augusti
ändtligen gick till sjöss densamm a befann sig i en sorglig afsaknad af både folk, kläder och mat. Vid Stockholm s skeppsoch galleja-eskader, som för öfrigt befann sig i ett utmärkt
skick, gick utrustning en snabbare än förhålland et varit vid hufvudstation en. Så utgick från förstnämn da eskader redan i början af maj kommend ör vVrangel med ett 50-kanons kepp och
tvänne fregatter på kryssning mellan svenska kusten och Gotland . Det var föröfrigt denna nfdelning som utanför Gotska
sandön den 24 maj utkämpad e en ärorik fast ödesdiger strid
mot en mångdubb elt starkare fiende.
Den ryska flottans brandskat tningsexp edition längs vår
östra kust från Gefle ända ned till Norrköpin g fick ostördt
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pågå. Frågan huruvida den svenska flottan verkligen hade
kunnat förhindra dessa oerhörda plundringar, hvilka åsamkat
vårt land en materiel skada, uppskattad till cirka sex millioner daler si1fvermynt är 'aE" författaren ·ingående behandlad.
Äfvenså frågan huruvida armen, väl dispo·nerad, hade kunnat
erbjuda det åsyftade försvaret af landets kuster. Författaren
kommer därvid till det resultat att armen väl varit i stånd att
inskränka brandskattningen men tillika att ett rödigt sjövapen
ovillkorligen hade varit af nöden för att göra skyddet fullständigt. Och det skydd, som ett kraftigt sjövapen härvidla~
förmått åstadkomma, hade förvisso kunnat blifva tillfyllest
u ta n bi träde af hären.
Som händelserna emellertid utvecklade sig blef den svenska örlogsflottan under detta å:'s kampagne af töga betydelse.
Först i medio af augusti utlöpte den som ofvan nämnts från
Carlskrona, förenade sig den 25 augusti med engelska eskadern och inlöpte därefter i Stockbolms skärgård.
Visserligen upphörde nu de ryska härjningarna, den fientliga flottan återvände och sjöfarten på Stockbolm kund e åter
öppnas, men de olyckor som drabbat landet stodo ej att reparera. Den 9 oktober återvände den engelska eskadern och
årets operationer afslutades med några misslyckade expeditioner till Danzig.
Vid 1720 års ingång var Sveriges politiska ställning vida
förmånligare än ett år tidigare. Fred hade afslutats med Hannover och Preussen och förberedande fredsunderhandlingar
med Danmark underskrifna.
Ryssland var alltså den enda kvarvarande fienden. Stora
flottans utrustning förbereddes med all kraft. Såväl regeringen som flottans ledande män ådagalade härvid det mest erkännansvärda mod. Dock visade sig äfven nu att fartygsutrustningen gick vida lättare vid Stockholms än vid Carlsinona
station. ANledningen härtill är bland annat att söka i det förhållande, att närbeten till regeringen gjorde alla penningerei:nissor betydligt lättare och snabbare, hvarjämte tillgången på
nödiga utredningspersedlar gifvetvis var mycket rikligare i huf-
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vadstaden ·än i den nya örlogshamnen i Blekinge. För att om
möjligt förgöra de sedan förliden höst i Danzig .kvarliggande
ryska fartygen utsändes från CarlsJuona redan den 23 mars
und er scboutbynachten Feifs befäl en afdelning bestående af
l skepp, 3 fregatter samt några små fartyg. Efter väl förrättaJt värf återkom Feif den 14 april till Hanö.
Hufvudflottans i Stockholm utrustade fartyg afseglade i
slutet af april till Dalarö, där de före månadens utgång förenad e sig med 4 från Carlskrona ankomna linjeskepp.
Befälet öfver den egentliga Stockholms-eskadern uppdrogs
åt viceamiral Siöblad hvilken likaledes i slutet af april lämnade hnfvudstaden och intog postering vid Vaxholm .
Den 6:e maj afseglade amiralen friherre Clas Hans \Yachtmeister med återstoden af hufvudflottan från Carlskrona, förenad e sig med den engelska eskadern och ankrade i Dalarö.
Mot slutet af maj detacherades W achtmeister för att med
fem fregatter och fem linjeskepp kryssa i Alands haf hvilken
eskader snart förstärktes a f fartyg från Vaxholms posteringar.
Då sistnämnda postering med fästadt afseende på Alanels-eskaderns styrka ansågs tämligen obeböftig försvagades den så småningom mer och mer för att den 7 november alldeles indragas.
Första delen af det synnerligen intressanta arbetet öfver
kri get i Östersjön 1719--1721 är därmed afslutadt. Det är
tider af sorg och motgång som författaren här skildrar, men
han låter oss äfven förstå och värdera den sega uthållighet
med hvilken Sveriges folk förstod bära pröfningens hårda börda.
Det är karolinernas sista strid på storhetstidens glansomstrålade slagfält. Stora i medgången visade de sig måhända än
större i motgångens dagar, då de af bristande penningmedel
måste kämpa mot hunger och smittosamma sjukdomar. Ingen
skald har sjungit deras lof, som tålmodigt buro dessa pröfningar, men forskaren letar fram ur damhöljda arkiv de handlin gar, som historieskrifvaren med tystnad förbigått . Det är
denna plikt mot stora fäder författaren af föreliggande arbete
på ett sakrikt och intresseväckande sätt velat fylla .
v. H.
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Officerare och civila tjänstemän kommenderade ombord å
örlogsfartyg, III delen af G. von Horn, utgör fortsättning på ett
med samma titel förut utkommet arbete, hvars 1:sta del, för fattad af kommendör kapten L. von Horn, omfattar åren l 825
-85 och 2:a delen åren 1886-1900 . Författarne hafva genom
detta arbete velat lämna ett bidrag till kommande studium af
vår flottas personalhist oria och en uppslagsbok för dem, som
redan läm nat eller ämna tjäna vid detta vapen.

Kungjorda patentansökningar.
(Meddela dt genom Th. Wawrinskys Patentbyrå, Stockholm, som
ombesörjer afskrifter af ansökningsha ndlingarna, kopior af tillhörande
ritningar och invändningar mot meddelande af patent.
Datum .

l

Diariinumn1er.

1333/05

d:o

1538/05

d:o

1711 /05

d:o

1858/05

d:o

2314j05
1885/05

l

Uppfinningen s art.

l Anordni~1g

_undervatte~sbå~ar

för
vid
succes1v fyllnmg och tömmng af
S. Lake.
vattenballas tbehållare.
Bridgeport, Conn.
Anordning vid fartyg, speciellt und ervattensbåtar , för magasinerin g och
Electric
utdrifning af torpeder.
Boat C:o. N ewyork:
Drifanordni ng för båtar. E. E. Lindkvist. Stockholm.
Anordninga r vid lysbojar. Aktiebolaget Gasaccumul ator. Stockholm.
Apparat för markering af sjunkna fartyg. F. W. Johnson, Seattle, Wash.
Mottagning sanordning för trådlös sigualöfverföring. V. Poulsen, Köpenhamn.
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Innehåll i åtsldlliga maritima och krigsvetenslmpliga
tidskrifter.
Artilleri, handvapen och sprängämnen. Le Yacht, sid. 471 :
L'Artilleri des nouveaux euirasses.

Skeppsbyggeri och fartygsmaSkiner. United Service Gazette,
sid. 78: Admiralty Statement oil New Oonstrnetion ; sid. 95: Battleships
and Tnrbines in the United States ; sid. 104: The Reduetions in the
Navy. Le Yacht, sid. 521: L e cuirasse japonais Katori; sid. 535 :
Le Ouirasse de l'Avenir; sid. 604: Les nonveanx Onirasses Americains.
- Mitteilun gen ans deTn Gebiete des Seewesens, sid .. 853: Die Stabilität d er Unterseeboote; sid. 868: Französiehe Dreadnoughts. - Norsk
tidsskrift for :::lovmsen, sid. 205: En sr,mmanligning mellan Lakebaad ene oeh Hollanclbaadene. - Marine Rundseh au, sid. 1256: Die Probefalu-ten der »Dreadnought> . - Journal of the Royal U n ited Ser vice,
sid. 1207: The new germ an third -class turbin eruiser »Liib eek». - Revue maritime, sid. 542: Developpement et traee des turbines a vapeur
maritimes ; sid. 576: Submarine versus subm ersible boots.
Marinorganisation. United Ser vice Gaz ette, sid. 130: Seemanship and Engineering.- Le Yacht, sid. 631:LeRecrutementetl'Avancement des Offieiers de Marine. - Revue Maritime, sid. 337: Organisation cl'nne :B~lotte modern e pour la Guerre. - Mitteilungen ans dem
Gebiete des Seewesens, sid. 911: Das neue Ans bildungssystem im englisch en Seeoffiizierseorps und die hieri.i.ber er statteten Rapporte des
Douglas-Komite es ; sid. 940: Betrachtungen i.i.ber j ene Faktoren, vvelehen die Aufstellung eines :B~l ottengrogrammes zugrunde liegen ; sid.
984: Das genehnngte französische Marinebudget pro 1906 und der Vora n schlag pro 1907.
Sanitätsväsende. Mitteilungen ans dem Gebiete des Semvesens,
sid. 876: Das Bordspital und dessen innere E inrichtung auf Kriegsschiffen vom schiff s-ärztlischen Stanclpunkte.
Navigation, handel och sjöfart. Le Yacht, sid. 455: A propo s.
des graneles man ceuvres navales L'impor tan ce des Observations astronomiques. - Mitteilungen ans dem Gebiete des Seewesens, sid. 969:
Ermittelung des Bestimmungspunktes des astronom isehen Stancllinie
ans Zirkmnmericlianhohen.
Strategi och taktik. Mitteilungen ans dem Gebiete des Seewesens, sid. 813: Die englisehen F lott enmanöver. - Marine-Runclschnu,
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sid. 1062: Die französisch en F lottenmanöver im Jahre 1906. - Revu e
maritime, sid. 57 och 297: Etucle sur la strategie navale. - 1'1Iitteilungen nus dem Gebiete des Seewesens, sid. 973: Die Geschwincligkeit
von Kriegsschiffen. - Marine Runclschau, sid. 1214: Eine amerikanis che
studie: >> ii ber die Elemente der Flottentnktilo .
Sjökrigshistoria. Journal of the Royal United Service Institution, sid. 1128: D escription on the Battle of the sea of J apan on the
27:th-28:th May 1905.
Diverse. Marine-Rundschau, sid. 1049: Die Mitarbeit des offiziers
an elen Aufgab en des Volklebens; sid. 1103: Englands L ebensmitteleinfuhr und das Seekriegsrecht; sid. 1124: Meinungsaustaus ch zu elen
Aufsätzen i.i.ber Seekadetten- und Schiffsjungen-erziehung. - Revue
maritime, sid. 229: Quelques R eflexions sur la Marine; sid. 257: L a maTine a la prise d'Alger; sid. 451: Les inter ets maritimes de l 'Allemagne.
- Illustrerad militärrevy, sid. 259: En österrikisk officers intryck af
svenska ar men; sid. 273 : En rysk offi cer om ryska officerskåren. Norsk Tidsskrift fö r Sovrnsen, sicl. 214: Vanddybdens indfiydelse paa
et farto is hrt. - Marine Rundschau, si el. 1241 : Die Kapitulation des
,Bjädowy> und der Schiffe N ebogatows vor dem Kriegsgericht.

