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Åminnelsetal, 
uppläst vid Kungl. Örlogsmannasällskapets h ögtidsdag den 15 nov. 1906 

af sekreteraren, kapten K. P:n Rosensvärd·;:·. ) 

(Forts. från sid. 488.) 

Carl Fredrik Ekermann 

föddes den 17 januari 1834 i Jönköping, aflade studentexamen 
1852 i Uppsala samt antogs till kadett vid kungl. krigsakade
mien 1853 och deltog åren 1854 och 1855 å korvetten Jarra
mas expeditioner samt blef l 856 utnämnd till sekundlöjtnant 
vid Kungl. Maj:ts flotta. 

Åren 1856-1860 seglade han å handelsfartyg, däraf de 
två senare åren som styrman. Därefter tjänstgjorde han som 
kommenderad officer 1860-61 å korvetten Najaden, 1861-62 
å korvetten Lagerbjelke, 1862 å fregatten Vanadis, 1871 och 
1872 å skonerten Amfion och 1872 å kanonbåten Aslög samt 
chef å kanonbåten Motala 1877, som sekond å minfartyget 
Ran samma år samt kommenderad officer å minafdelningen 
1878 och slutligen afdelningschef för minafdelningen å kor
vetten Lagerbjelke åren 1882 och 1886. 

1866 utnämndes E . till löjtnant i Kungl. skärgårdsartille
riet, blef 1872 kapten därstädes samt följande år kapten vid 
Kungl. flottan, där han befordrades till kommendörkapten 1884 
och dess första grad 1888. 

·r.) Af här upptagna åminnelsetal har det öfver Natt och Dag för
fattats af kaptenen R. Melander. 

Tidskrift i Sjöväsendet 34 
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Praktiskt anlagd och intresserad att utbilda sig på det 

mekaniska området, arbetade han 1865-66 å Bergsunds me

kauiska verkstad samt var under åren 1867 och 1868 anställd 

vid franska mekaniska verkstäder, däribland hos Sautter & 

Lemonier. De härvid förvärfvade kunskaperna kommo honom 

väl till pass vid de tjänsteuppdrag inom minväsendet, där hans 

dugligbet ble[ tagen i ständigt anspråk. 

Redan 186ö deltog han vid minförsök i London och var 

uneler åren 18ö8 och 1869 kommenderad till Österrike för att 

taga kännedom om artilleri m. m_ samt att öfvervara försök 

med \Vbitebeads torpeder. 

Såsom ledamot af kommitten för minväsendets ordnande 

blef lwn 1870 beordrad till England att upphandla minmate

riel, samt under åren 1870-71 beordrad till England och 

Amerika att taga kännedom om minväsendet. 

Såsom ledamot i sjöförsvarsdepartementets militär-tekni

ska byrå och ledamot i kommissionen för minförsök med linje

skeppet F'örsigtigheteu, var han deltagare i de omfattande för

sök och utredningar inom minväsendet, som i början på 1870-

talet utfördes af delegerade från Sverige, Danmark och Norge, 

och då vid denna tid äfven Whiteheads torpeder lämnat för

söksstadiet och gjorde sin debut: som vapen, blef Ekermann 

1876 beordrad till F'iume för att inleda underhandling om upp

köp af Whiteheads torpeder, samt att följande år i England 

öfvervara de första torpedsprängningarna mot Obe1·on samt i 

Fiume besiktiga beställda torpeder, hvilket senare uppdrag upp

repades 1880. När det sedermera i888 blef fråga om att upp

göra förslagskontrakt för anskaffande af Schwartzkopffs torpe

der från Berlin, erhöll Ekermann äfven detta uppdrag samt 

besiktningen af de då best.ällda torpederna. 

U n der sin tjänstgöring i flottans varfsbyrå samt i K ung l. 

marinförvaltningen under åren 1877- 1881 var han åter ut

sänd till England och Frankrike för minväsendet, till Kruppa

Miible för bomullskrutbesiktning och som juryman vid elen in

ternationella elektriska utställningen i Paris. 

Chef för mindepartementet i Stockholm 1882-86 och där-
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under ledamot af minkommitten i Carlskrona 1885-Sö blef 

han . b~ordrad tillböra ~1 1in vapnet 1886 samt var chef för Kungl. 

mannforvaltn1n gens mmafdelning I 886-1888. 

Kallad 1872 till ledamot af KungL Örlogsmannasälh;ka

pet oc!J l 876 till ledamot af Kungl. krigsvetenskapsakademien 

innehade han riddartec kn en af V. O. S . O, D. D. O. , I. Kr. o: 
samt N_ St. O. O_ 

_ _ Såsom ofvan framgår var E kermalm ständigt upptagen af 

VIktiga tJänsteuppdrag, men det hindrade ej den arbetsamme 

mannen att vid sidan af sin tjänst ägna sitt intresse och sm 

rika arbetslust åt privatföretag. 

I besittning af den lyckliga kombinationen att vara ve

ten akapsman samt prakti sk och handtverksskicklig sjöman, satte 

han som sin lifsuppgift att intränga i elektroteknikens irrgån

gar samt omsätta sina förvärfvade kunskaper i praktiken och 

gjord e många uppfinningar, däribland de flesta af våra instru

ment för minväsendet under dess nydaning. 

Många af dessa instrument, såsom t. ex. bans tryckmä

tare ocl1 hans strömslutare, hafva sedan blifvit antagna inom 

de flesta länders minväsende, men med den hemlighetsfullhet, 

som omgaf allt rörande detta, blef en uppfinning på det om

rådet ej mycket käud. 

lVL--tn kan utan öfverdrift säga, att Ekermanu var elen in

tresserade skaparen af vårt min- ocb torpedväsen och hans 

sysslande på elektroteknikens område gjorde honom till ban

brytare ocll introduktör i vårt land af den praktiska ocb kom

mersiella elektriciteten af starkströmsnatur ocb var han därun

der meci om att uppsätta de första elektriska maskinerna i 

Sverige. 

Ekermanu var en oegenyttig och godhjärtad natur, som 

ej unelandrog sig att bispringa där det behöfcles . 

Öfver tillkomsten af J. E. Eriksons mekaniska verkstad 

vår första elektrotekniska verkstad, har en ingenjör, som sam: 

arbetat med Ekenmmn inom sagda verkstad, lämnat några 

meddelande: 

»Ekermann gjorde under en sin vistelse i Paris bekant

skap med en svensk mekaniker J. E. Erikson, som därstädes 
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hade en mindre mekanisk verkstad för tillverkning af låsdelar 

till gevär samt finare apparater och instrument. I medio af 

1870-talet öfverflyttade Erikson till Sverige och etablerade en 

mindre mekanisk verkstad i Stockholm, men lyckades snart, 

genom Ekermanus förmed ling, erhålla förläggare , och flyttade 

i slutet af 1870-talet sin verksamhet till egen inköpt fastighet 

på Söder, där verksamheten betydligt utvidgades. 

På grund af den högt uppdrifna skicklighet och noggrann

het, som Erikson lade i dagen vid utförandet af sina arbeten , 

lyckades verkstaden inom kort erbåHa auseende, synnerligast 

sedan äfven genom Ekermanns förm edling Erikson erhållit 

agenturen för den ansedda firman Siemens & Halske i Berlin . 

Genom denna agentur började en för verkstaden synner

ligen liflig verksamhet inom elektriska belysningsområdet, hvar

om en mängd installationer å Kungl. flottans och privata före

tag bära vittne. 
Den utveckling inom vårt minförsvar, som vid denna tid 

begynnt, bufvndsakligast på grund af Ekerma!JnS intresse och 

energi , gjorde att Eriksonska verkstaden tillfördes afsevärda 

beställningar å såväl minor och minmateriel som elektriska appa

rat.er och instrument: hvilkas noggranna utförande Ekermanu 

alltid med sakkännedom och intresse öfvervakade. 

Efter Eriksons 1883 timade död ombildades affären till 

aktiebolag, i hvars styrelse Ekerman ingick. 

Sedan Ekermanu i slutet af 1880-talet erhållit afsked från 

Kuugl. flottan, ingick han vid J. E. Eriksons mekaniska verk

stads aktiebolag såsom chef för bolBgets elektriska afdelning, 

hvilken befattning han med energi skötte intill 1894, då fir

man Siemens & Halske etablerade egen filial i Sverige un der 

namn af Siemens Tekniska Byrå, hvars chef Ekermann blef. 

Denna cbefspost innehade Ekermanu äfven sedan affären 

·ombildats till aktiebolag under namn af Svenska A.-B. Siemens 

& Halske, från hvilken post han först 1901 afgick. Sitt in

tresse för den mekaniska branschen ådagalade Ekermann bland 

annat genom att vid fl era tillfällen bispringa uppfinnare vid 

.utarbetandet och exploaterandet af mekaniska uppfinningar. 
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Af den na sin hjälpsamhet, som alltid präglades af de!1J 

största oegennytta, hade han dock aldrig någon ekonomisk för

del, utan gjorde tvärtom därigenom ej obetydliga pekuniära 

uppoffringar.» 

Såsom sammanfattning af Ekermanus karaktär, torde man 

näppeligen kunna få något värdigare, än det eftermäle som en 

närstående kamrat till den aflidne lämnat: ·Ekermann var en 

förman , som man kunde se upp till och en kamrat, som man 

ku nde se in ·i. 

Han af:led ogift den 12 juli detta år. 

Göte Wilhelm Svenson 

var född den 25 september 1828 i Carlskrona och son till kof

ferdikaptenen Karl Olof Svenson och hans maka H elena Sofia 

Lilja. 

Redan som skolyngling visade han tydligt åt hvilket håll 

hans begäfning låg, i det han på ett konstnärligt sätt konstru

erade sina småbåtar och byggde dern i trogna kopior af de 

större farkosterna med kölar, spant, bordläggttiugar m_ m. 

nulskrona Yar på den tid en skeppsbyggeriundervisnin

gens enda hemvist här i landet , i det därstädes fanns ett läro

verk för utbildning af officerare för flottans konstruktio-n skorps 

samt ett skeppsbyggeri-i nstitut för undervisning åt dem som 

ville gå den privata skeppsbyggarens Yäg. Vid remton års 

ålder blef han antagen till elev vid förenämnda institut och 

utexaminerades däri från sex år senare 1849 som skeppsbvo·o·-
' ' ' Jbb 

mästare. Redan samma år antagen till ritare vid Motala me-

kaniska verkstad kvarbleE han därstädes ti ll i november J 85-1 

då ban antogs till skeppsbyggmästare vid Lindholmens meka~ 
niska verkstad i Göteborg. E fter treårig tjänstgöring därstä

des an ställdos han 1857 vid Nyköpings mekaniska verkstad, 

först såson.1 fartygskonstruktör och verkstadsförestån dare, samt 

sedermera 1862 såsom chef för det hela. 

Ar 1867 auställcl som förestån dare för Oskarshamns me

kani sb. verkstad, lämnade han redan följ and e år denna befatt-
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ning för att i januari 1868 inträda som ingenjör vid Kung1. 

mariuingenj örs ta ten. 
Under sin anställning vid privatverkstäderna hade han 

tvänne gånger gjort utländska resor till Ryssland och England, 

dels för att taga kännedom om framsteg och förbättringar vid 

de mekaniska verkstäderna i England, dels för att förskaffa 

nya arbeten, i ~ynnerhet under sin tjänstgöring vid Nyköpings 

verkstad där han äade oinskränkt fullmakt att inleda under-
' b 

handlingar och afsluta kontrakt om fartygs och maskiners till -

verkning, och ett ansenligt antal fartyg af olika dimensioner 

och byggnadsmateriel lämnade äfven svenska verkstäder för 

att å Atlanten, Östersjön, eller i kanaler och floder i Sverige 

och Ryssland bära vittne om Svensons konstruktiva förmåga. 

Det var sålunda efter en nära tjugoårig mångsidig verk

samhet å pvivata verkstäder och varf, som han gjorde sitt in

träde i örlogsflottans tjänst, h varest han skulle blifva en af de 

främsta krafterna vid arbetet på flottans nydaning. 

'l'ill en början anställd som verkstadsföreståndare för rna

skin- och smidesverkstäderna å Carlskrona varf blef han 1875 

direktör och chef för ingenjördepartementet därstädes. 

E fter sitt inträde i flottans tjänst gjorde han upprepade 

gånger studieresor till N or ge, Dan mark, England och 'rysk

land för att taaa kännedom om senaste förbättringar i krigs-
b 

fartygsbyggnad och tillhörande rnaski ners konstruktion m. m. 

I besittning af ett utveckladt formsinne och skarp blick 

samt med de gedigna kunskaper och erfaren heter, so m han 

från föreaående verksambet ]vekats förvärfva, är det att be-
o " 

klaga, att S. ej orböll ti llräck li gt tillfälle att genom sjöexpedi-

tioner å Hottans fartyg förvärfva än mera praktisk insikt om 

de egenskaper, bvilka i strategiskt och taktiskt hänseende äro 

för dessa behöfliga. Hans genialitet som konstruktör skulle 

då än mera kommit till sin fulla rätt. 'l'eoretisk utbildning i 

ofvanstående äm nen stod ej htiller den tiden marinin genjören 

till buds, och cå mer än nu saknades precicerade fordringar 

från de sjömilitära fackkretsarna, och fordringarna och önske

målen framställdes, som så ofta än n u sker - efteråt. Att lik-
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väl kunna prestera lyckade fartygstyper, som nästan hvar i 

sitt slag varit en genialisk produkt af skarpsinnigt tillgodota

gande af alla resurser samt konstruerade med en gedigen sä

kerbetsberäkning in i de minsta detaljer, det må i sanning 

kallas storartadt, i synnerhet om man jämför de ofta nog miss

lyckade försökstyper, som samtidigt skådat världen inom de 

stora marinerna. 

Den s. k. Stunsch-klassen i England väckte i början af 

1870-talet mycken uppmärksamhet och erhöll Svenson 1872 i 

uppdrag att uppgöra ritning till en abepansrad kanonbåt, grun

dad på studier af ofvannämnda fartygstyp . Resultatet blef 

kanonbåten Blende, som sjösattes 1874 ocb som med sitt ringa 

deplacement af 500 tons besatt utmärkt goda manöveregenska

per för den tiden samt visade sig vara tillräckligt sjödugligt 

att företaga expedition till Medelhafvet, hvarjämte artilleri et, 

en 27 cm. och en 12 cm. kanon , var både kraftigt och bestry

kande. Stnnchs-klassens 25 ern. kanon å vändskifva förut kun

de endast bestryka en vinkel på 20° på bvardera sidan om far

tygets medellinje under det Biendas 27 cm. kanon kunde -

med undantag af en mindre dödvinkel i kranbalksriktning -

bestryka horisonten från rätt för öfver till 50° akter om tvärs 

på h vardera siclan om fartygets medellinje. Under det att den 

engelska typen endast hade en fart af 8 knop, kunde Blenda 

till och med uppdrifvas till l 3 knop, en fart som dåtidens pau

sarfartyg i a l! mänhet ej kunde prestera. 

Blenda ansågs allmänt som en särdeles lyckad typ, och 

det lätta byggnadssättet fick åtskilliga efterfölj are i utländska 

mariner , bland audra i den franska »Bombe»-klassen. 

Af Blenclatypen erhöllo vi 9 stycken, hvaraf Edda, som 

var den sista, sjösattes 1882. 

l\1en redan nu hade krafvet på en ny pausrad krigsfar

tygstyp gjort sig gällande, hvftrs egenskaper borde i väsentlig 

mån öfverträffa de dåvarande >>Monitors>>-typerna, hvilka ännu 

höllo sig i kurs, tack vare sina lagrar från amerikanska kriget. 
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Hösten 1879 tillsattes en kommitte för att utreda frågan 
om för sjöförsvaret lämpliga fartygscerter, och i denna kommitte 
insattes Svenson som teknisk ledamot. 

Att S. bar det tyngsta arbetet i denna kommitte, torde ej 
vara förmätet antaga, och redan i midten af följande år fram
lade kommitten förslag till en pansarbåt, en torpedbåt, en stång
torpedbåt och en lätt pansarbåt för insjöarna. 

Af dessa förslag är det egentligen de tvänne första, som 
spelat någon större roll för vår sjökrigsmateriels utveckling. 

Ur det första framkom några år därefter af Svenson upp
gjorda ritningar till pansarbåten »Svea>>, som blef färdig 1886. 

Som bekant har Svea legat till grund för alla de pansar
båtar som sedermera tillförts tlottan, och äfven om denna typ 
så småningom måst följa utvecklingens lagar och kräft åtskil
liga förbättringar i flera afseendfm, så var dock urtypen med 
»hänsyn till rikets tillgångar», som fixerade kostnaden till tre 
milljoner kronor, särdeles lyckad samt tillförde svenska fiottan 
ett tillskott i försvarsförmåga, som var välbehöfiigt. 

Annu en fartygstyp af betydelse har emanerat från Sven
sons konstruktiva hjäma i de fem torpedkryssare, som mellan 
åren 1896-1900 tillfördes flottan. 

Lägges härtill åtskilliga andra fartyg af olika klasser såsom 
»Freja>> och ett tjugotal torpedbåtar, så blir det en betydande 
samling af tlottans fartyg, hvilka haft Svenson som konstruktör . 

Afven om de större fartygen blifvit byggda på privata 
verkstäder, kräfdes det dock en omorganisation af varfvets 
verkstadsdrift samt en koncentrering af dess verkstäder för 
att möjliggöra en rationell behandling af fartygen vid repara
tioner m. m., och redan 1871 hade Svenson framlagt förslag 
till nya maskin- och smidesverkstäder för Carlskrona varf, hvil
ket förslag strax efteråt blef realiseradt . 

Förordnad att vara ö[verdirektör och chef för marinin
ingenjörstaten från 1881 erhöll ban afsked 1898 efter att så
lunda i mer än ett halft sekel oafbrutet ägnat sina krafter till 
svenska skeppsbyggeriets fromma . 

"i'den äfven efter sin afgåug från den aktiva tjänsten blef 
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ban · anlitad i kräfvande värf, som ledamot i åtskillga kommit· 
teer för utarbetande af förslag till förflyttning af St.ockholms 
station till lämpligare läge inom Stockholms skärgård i sam
band med försäljning af Skepps- och Kastellholmarna. 

Det första kommitteförslaget afgafs 1900, nästa kommitte 
sammankallades 1904 och afgaf sitt förslag samma år, och där
på sammankallades en kommitte i juli 1905, som afgaf sitt 
förslag i april detta år, och nu i augusti detta år utsågs han 
att deltaga i en kommitte, som skulle möjligen före l oktober 
inkotmna mE>d förslag till stationens förtlyttning till ett nytt 
ställe; men detta senare uppdrag kunde han aldrig deltaga uti, 
enär han redan insjukuat. 

Redan 1868 kallades Svenson till ledamot af Kungl. Ör
logsmannasällskapet, hvars hedersledamot han blef 18R2, och 
invaldes han till ledamot af Kungl. krigsvetenskapsakademien 
1884 samt i Kungl. vetenskapsakademien 1889. 

Att den hädangångne ej ägnade sin tid åt vare sig det 
kommunala eller politiska, kan man nästan förstå vid gransk
ning af hans här ofvan skisserade lifsgärning, äfven om man 
ej närmare kände till, att han själf arbetade ut alla beräknin
gar och detaljer, och äfven om han ej själf gjorde alla detalj
ritningar, så öfvervakade han dock deras noggranna utförande, 
i det han hyllade den goda satsen , att enär det hela består 
och beror af otaliga detaljer, måste lwarje elylik detalj vara 
fullt pålitlig och god för att ej det hela skall misslyckas -
och han misslyckades ej. 

Obekant med nutida begrepp om normalarbetsdag, lät 
han sin energi och arbetslust bestämma arbetstiden, hvil
ken ibland knappt medgaf uppehåll för måltider eller hvila, 
och det berättas, att ännu så sent som en månad före hans 
död, lockade honom intresset vid ett arbete att syssla därmed 
i 17 timmar på samma dag. 

Då han likväl gjorde sig fri från sitt arbete, njöt han af 
ett stilla familjelif, oberörd som han alltid varit af utelifvets 
lockelser eller samlif med kamrater, men var Clet fråga om att 
hjälpa en sådan, så höll han sig ej undan. De vänner han 
förv ärfvade behöll han för lifvet. 
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Han afled den 25 augusti, efterlämnande maka, född 
Atterbom, sam·t tvänne döttrar. 

Af yttre utmärkelser erhöll han 1874 riddartecknet af 
Vasaorden, samt blef sedermera riddare af N. 0., kommendör 
af V. O. l:sta klass, R. N. St. Olof O. och K. D. D. O. 

Carl Philip Samuel Virgin, 

son af kammarherren Wilhelm Virgin och hans maka Fredrika 
Charlotta Bonde, föddes den 31 januari 1824 på Krokfors i 
Västmanland . 

Redan 1836 började han sin sjömannabana såsom kadett 
å ångfartyget Gylfe, antogs 1838 vid Karlberg och efter att 
åren 1841-45 som kadett hafva seglat å korvetternaJarramas 
och Najaden samt fregatterna af Chapman och Josephiue, ut
nämndes han den 14 mars 1846 till sekundlöjtnant vid K. M:ts 
flotta, bl e f 1854 premierlöjtnant, 1861 kaptenlöjtnau t, 1866 
maior vid skärgårdsartilleriet, 1873 kommendörkapten vid Kungl. 
flottan, 187 4 kommendör, 187 5 konteramiral, 1889 viceamiral 
samt erhöll 1892 afsked. 

Efter att åren 1846-48 under 18 månader deltagit i kor
vetten Najadens expedition till Goda Hoppsudden, Sydamerika 
och Västindien och under åren 1848-50 på sommarmånaderna 
i hemlands farvatten tjänstgjort å skomuen \Vrede, fregatten 
Desiree, briggen Nordenskjöld och kanonjollar, tjänstgjorde ban 
som chefskanslist hos sin släkting konteramiralen C. A. Virgin, 
hvilken var chef å fregatteu Eugenie under dennas beryktade 
världsomsegling 1861-63. 

Aren 1854-56 tjänstgjorde ban å kanoujollar och ång
fartyget Valkyriau samt var under åren 1867- 59 anställd som 
löjt11ant i engelsk örlogstjänst och umärkte sig därunder vid 
bombareleringen och stormningen af Kanton samt stormningen 
af befästningarna vid Peihotloden. 

Vid hemkomsten erhöll llan för visadt mannarnod me
daljen för tapperhet till sjöss samt tilldelades engelsk medal j 
för Kinakriget.

1 
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U n der sin engelska tjänst var h au kommenderad å tre
däckaren Victory, ängfregatten Fnrirous, kanonbåtarna Algerine 
och Lee, linjeskeppet Calcutta och änglinjeskeppet St. Pareil. 

Efter att åren 1860-61 deltagit som kommenderad offi
cer å korvetten Lagerbjelkes långresa till Medelhafvet, tjänst
gjorde ban under åren 1862-64 som chef å kanonbåtarna 
Svensksuud, Ingegerd, Motala och Gunhild, var sekond å kor
vetten Norrköping 1865 samt afdeln ingschef å skärgårdsfartyg 
1867-69 och 1871. 

Flaggkapten å korvetten rrhor under expedition 1872 och 
1873, chef å korvetten Balder 1873-74, förde han sedermera 
befälet som eskaderchef 1875 samt högste befälhufvare 1876, 
1886, 1887, 1888 och 1890. 

Bland de måuga tjänstgöringar och befattningar å skilda 
-områden i land, som Virgin beklädt, kan nämnas: 

K urs vid gymnastiska centralinstitutet 1849--GO, skjut
skola 1855, adjutant hos ofvanuämnda amiral C. Virgin under 
dennes beskickning till Paris och tjänstgöring vid beskickning 
i Köpenhamn 1865, ledamot i kommitten för organisering af 
militärpersonalen 1871, i sjötjänstgöringskom mitten 1873 samt 
-ordförande i regl.-kommissionen 188-1-89, stabschef hos chefen 
fö r flottans militärpersonal 1874-1875, militärledamot i för
valtnin gen af sjöärenden, chef för flottans militärpersonal1R75-
1884, chef för fiottans stab och inspektör för flottans praktiska 
.öfningar 1884-1889, stationsbefälhafvare i Stockholm 1889--
1891, ledamot af högsta domstolen 1889-92 och styresman i 
Kungl. krigsvetenskapsakademien 1892-94. 

De bär ofvan uppräknade många tjänsteuppdrag såväl 
till sjöss som på land samt de snabba befordringarna bära 
·vittnesbörd om att den nu bortgångne amiralen var en af vår 
f:lotta s mest framstående män uneler senare delen af 1800-talet, 
bvars clualiahet oro·anisations- !.Ch arbetsförmåga togs i an-n b ' n ._, 
.språk under ständig tjänst, hvarföre han också med tillfrecls-
·ställelso torde kunnat se tillbaka på en oförvitlig och samvets
.grannt förrättad lifsgäming, då ban, efter att dun 31 mars 
1892 erhållit nådigt afsked, drog sig tillbaka för att i välbe
höf:li gt lugn njuta sitt »Otium cum diguitate». 
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För alla dem, som · haft nöjet att såväl i som utom tjän
sten komma i beröring med den hädangångne, kvarstår min
net af en typisk gentleman och sjöofficer af gamla stammen, 
både rättfram öch förnäm, förbindlig och anspråkslös i sätt och 
uppträdande. 

Att alla dessa tjänsteuppdrag och det sätt hvarpå de ut
fördes skulle få sin belöning i yttre utmärkelser, var ju tyd
ligt, och nådiga vedermälen ' kommo honom äfven rikligen till 
del , såsom K. m.-st K . S. 0.; G. M. t . s.; K. S:t O. O. l. 
kl .; inneh. Tun. Nich. Iftikh . O. 2. kl.; R. Pr. Kr. O. l. kl.; 
R. Ö. Järnkr. O. l. kl.; St. off. Fr. H. L.; Eng. T. M.; Hedersl. 
i K. Ö. M. S.; Led. i K. Kr. V. A. 

Amiral Virgin gifte sig 1866 mec1 Mary Bell Scott från 
Tasmanien, blef änkling 1895 och efterlämnar inga egna barn , 
men sörjes närmast af sin styfson, ryttmästaren grefve Augustin 
Ehrensvärd, hvilken ban ofta gästade å dennes egendom nära 
Helsingborg, där han äfven nu vistades på tillfälligt besök, 
när döden utan föregående varning slöt bans lif den 15 okto
ber detta år. 

Svante Adam Knutson Natt och Dag. 
Carlskronabor, hvilkas hågkomster gå tillbaka till början 

af 1860-talet och som stodo framlidne kommendörkapten Knut 
Natt och Dags familj nära, er inra sig nog huruso m nyårsda
gen 1862 underrättelsen spreds, att nämnda familj under ny
årsaftonen tillökats med en telning på svärdssidan . Familjen 
hade några år förut förlorat en man Ii g arftagare till namnet, 
och glädjen nu var därför så mycket större; men de förhopp
ningar, som vid ett sådant tilll'älle så gärna spira upp, voro 
denua gång blandade med lättförklarlig oro. Den uyfödde, 
han, hvars plats i detta sällskap vi nu med saknad finna tom, 
Svante Adam Knutsson Natt och Dag, han hade iuträdt i detta 
lifvet, som det befarades, fysiskt alltför svagt rustad för stri
den mot de krafter, som redan vid tillvarons gryn ing möta 
för att förr eller senare segra. Mänskligt att döma var det 
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endast en kvinnas - en väninna till familjen - outtröttliga 
och oöfverträffliga vård som räddade den späda löftesbäraren, 
och N att och Dag fick lefva länge nog att hinna för fosterlan
dets bästa, för vänners glädje och för eget hems lycka göra 
sådan insats, som väl må sägas adla en mans minne. 

Redan utaf den konturteckninz af Natt och Dags lefnad, 
som hans officiella tjänsteförteckning skänker, kan man finna 
huru denna lefnad , på få och korta afbrott när, ända från 
gosseåren ägnades åt den verksamhet, som Natt och Dag en 
gång skänkt hela sin varma, nästan lidelsefulla tro. Vågens 
sång vid gamla Trossös strand, den stämningsskiftande sången 
om blågul flaggas strider, segrar, nederlag och ära hade fängs
lat äfven det barnets båg, och i sjöol'ficerens uppgift menade 
sig den unge N att och Dag hafva funnit äfven sitt lifs uppgift. 

Efter att, icke fullt 13 år gammal, hafva som extra ka
dett på korvetten af Chapman pröfvat sjön, inskrefs Natt och 
Dag år 1875 som elev vid Kungl. sjökrigsskolan och deltog 
under därpå följande sex somrar i de då sedvanliga expeditio
nerna i norra Atlanten med kadettfartygen N arrköping och 
Saga. Utnämnd till underlöjtnant 1881 seglade han påf~ljan
de sommar som tionde officer på fregatten Eugenie i Oster
sjön och Nordsjön. År 1883 kommenderad på kanonbåten As
lög genomgick han minskolans lägre kurs och samma år på 
senbösten fick han, åter som tionde officer, anträda den andra 
färd rundt jorden, som utförts med svenskt örlogsfartyg. Att 
han med kanske mer än vanligt vaken blick och mångsidigt 
intresse sökte afvinna resan något utöfver stundens flyktiga in
tryck, därom vittna såväl de anteckningar, han på sitt originella 
men alltld trovärdiga sätt förde, som ock de rikhaltiga sam
lingar af olika slag, som sedermera prydde hans hem. 

Nåo·on låno-tur under svensk flagg gjorde han icke vidare, b b 

m en sedan han genomgått minskolans högre kurs och efter 
hvartannat varit kommenderad på kanonbåten Blenda, l:sta 
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klass min båten Hu gin samt såsom 2:e officer på korvetten N on

köping, finna vi den vetgirige unge officern under åren 1888 

-89 tjänstledig för att i världens största marin förvärfva sig 

vidgade vyer och kunskaper. Natt och Dag återvände från 

sina expeditioner mecl pansarfartygen »Agincourt» och »Anson» 

(ti ll Medelhafvet och norra Atlanten), riktad på örlogsmannave

tande men äfven med klarare uppfattning och uppskattning af 

det goda vi själfva äga. 
Sedan han under de följand e somrarna tjänstgjort ömsom 

på skolfartyget Stockbolm på Carlskrona redd, på korvetten 

Nonköping i Östersjön och Nordsjön, och på kanonbåten Gun

bild, åter på Carlskrona red d, blef han 1896 placerad på Stock

ho:ms station, där han sedan stannade de återstående tio åren 

af sin lefnad. Under denna tid var han hvarj e sommar rned 

undantag af den sista sjökommenderad, omväxlande som se

kond (1897 pansarbåten John Eriksso n, 1902 pausarbåten 

Göta) och som chef (1896 pansarbåten Hildur, 1898 kanonbå

ten Skagul, 1900 kanonbåten Urd, J 901 John Eriksson, 1903 

kanonbåten Disa, 1905 John Eriksson på bevakning af Göte

borg), samt 1904 som afdeln ingschef på öfningsfartyget Na

jaden. 
Natt och Dag had e emellertid därjämte medhunnit bäde 

en tvåårig kurs som extra elev vid den nybildade Kungl. sjö

kriushöo-sko lan och en vinterkurs som extra elev vid Kuubo·l. 
b b 

krigshögskolan , och snart däräfter var han anställd som adju-

tant vid förstnämnda skola, i hvilken egenskap han tjänstgjorde 

åren 1898-- 1901 och 1901-1902. Hans tid tycktes räcka till 

för allt. Flottans arkiv på Skeppsholmen harle i honom fått 

en af sina flitigaste besökare, och i riksarkivet var han äfven 

en ofta sedd forskare. Det var också en gärd af rättvisa ilt 

hans gedigna kunskaper, särskildt i sjökrigshistoria, då han år 

1901 anställdes som lärare vid Kungl. sjökrigshögskolan och 

ett par år därefter vid sjökrigsskolan. 
År 1892 hade ban blifvit kapteu och 1903 kommendör

kapten af 2:a graden. 
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De två sista decennierna af 1800-talet kunna sägas käune

teck nade, hvad vårt sjövapen beträffar, af en lifaktighetens och 

pånyttfödelsens anda, som besjälade icke minst vapnets yngre 

element. Att i tal och skrift söka hos allmänheten bereda fullt 

erkännande åt flottan, att häfcla hennes plats i fosterlandets 

försvar , det var hennes unga förkämpars lösen. Och i deras 

led stod snart Natt och Dag som en af de främ sta och mest 

målmedvetna. På historiens fasta gruud ville han fota sina 

argument, som han framlade i uppsatser, broschyrer och munt

liga föredrag. Kärleken till vapnet och till saken hänförd e 

honom, men förledde honom kanske äfven mången gång att 

tro sig se motståndare, där sådana icke funnos, och det vore 

icke rättvist att i en minnesteckning som denna förtiga, att 

han s beta blod vid sådana tillfällen stundom korn honom att 

utdela bugg, b vilkas ouödiga och icke alltid berät.tigade skärpa 

han vanligen sjä l!', när bans ridderliga sinne återvunnit sin 

jämnvikt, var den förste att iuse och beklaga. 
Emellertid trängtade Natt och Dag efter ett verksamhets 

fält , där han kunde på ett mera effektivt sätt framhålla sitt. 

vapens intresse och kraf. De många bredragen inför auditorier 

af olika sammansättning hade gifvit honom nödig vana vid 

offentligt framträdande, och haus själftillit och fasta tro på sin 

sak voro starkare än alla betänkligheter. Då på hösten 1902 

några platser på andra kammarens stockholmsbänk stodo le

di ga, tvekade han icke att uppställa sig som kandidat till en 

af dem. Han blef vald med en ingalunda obetydlig röststyrka, 

men det beredde säkerligen åtsk illiga a[ hans vänner en oväl

kommen öfverraskning att han bekände sig till liberal politisk 

åskådning och efter väljarnas gruppering att döma med ytter

ligare stark dragning åt vänster. Det var nog så, att N att och 

Dags liberalism var just af sådan halt, som väl stämde öfver

ens med hans redliga och goda hjärtas åstundan att bereda 

rättvisa, där han trott sig finna att någon blifvit lidande. 

Vissa af hans motioner i rikselagen vittna oförtydbart härom. 

Oppositionsman •quancl meme» var eller blef han aldrig. Allt 

intill det sista en lika varm förespråkare för sitt kära vapen. 
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fick han nog emellanåt smaka missräkningarnas bitterhet, men 

han hade äfven glädjen att se sin motion om ett undervattens

torpedbatteri vid Oxdjupets inlopp till Stockholm bifallen af 

1904 års riksdag. Vid nyvalen hösten 1905 behöll ban sin 

plats, stödd på en betydande röstsiffra. 
För att en så pass rastlös verksamhet skulle kunna fort

farande hållas i gång torde nog kräfts ett icke ringa mått af 

krafter, och Natt och Dags hälsa var hvarken stark eller på

litlig. En smygande sjukdom utförde sitt långsamma men 

säkra undermineringsarbete, och just som han efter en rekrea

tionsresa till Dalarna och Jämtland kände sig stärkt och skic

kad att återupptaga sitt arbete, kastade döden sin första skugga 

öfver hans väg. Det var den 4 oktober detta år. Redan den 

:9 i samma månad besannades läkames farhågor. Ännu icke 

45 år gammal lämnade ban den dagens afton de sina för 

.alltid. 
1901 blef Natt och Dag riddare af Kungl. Svärdsorden. 

Hans intresse fö r historiskt vetande gjorde honom år 1901 till 

ledamot af Kungl. Sällskapet för utgifvande af bandskrifter rö

rande Skandinaviens historia, men redan 1894 hade ban kallats 

till ledamot af Kungl. Örlogsmannasällskapet och 1904 inträdde 

han som ledamot äfven af Kungl. krigsvetenskapsakademien. 

Blott några ord om hans personlighet - icke för att nu 

ytterligare strö blommor på hans graf, ty den höljdes med så

dana så rikligt som kärlek, vänskap och aktning förmådde 

åstadkomma, utan för att om möjligt i någon mån fullstän· 

diga bilden af en man, som för öfrigt tecknat sig själf bäst 

och vackrast i sin yttre verksamhet. 
Outtröttlig energi och omutlig redbarhet, har man sagt, 

karaktäriserade förvisso Svante Natt och Dag, men i hans 

skaplynne fanns ännu något annat så oföränderligt nedlagt, 

att det icke får lämnas ur räkningen, då man vill framhålla 

hans väsens egendomligheter. Jag syftar på den förmåga att 

entusiasmeras, som plötsligt kunde förvandla den praktiske, 

mogne mannen till en varmblodig yngling, och på den aldrig 

,sviktande vänfasthet, han visade dem, som från barndomen 
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eller ungdomen blifvit honom kära. Det behöfver icke anty

das hvad en sådan man skulle blifva som make och fader. 

För sina många elever var ban visserligen den kunniae stund-
"'' Dm kanske litet omständlige, läraren, men icke minst den af-

hållne kamraten. 
I-lan skulle mot slutet af sin lefnad få tilll'älle att visa 

en sida af sådant själsmod, som utan öfverchiit gärna må sä

gas vara ett särtecken hos hjälten. 
För fyra eller fem år sedan fällde en sakkunnig den 

domen öfver honom, att ban förr eller senare skulle blifva 

blind. Stunden för domens uppfyllelse syntes nalkas -- det 

var på bösten 1905 - , men Svante N att och Dag, som icke 

kunde tänka sig ett lif utan verksamhet, hade längesedan gjort 

sig förtrolig med hvad han trodde oundvikliot och vicltoo· helt 
b b 

lugnt sina förberedelser. >>Mörkret väntar mig », yttrade ban 

till en god vän, »men ännu kan jag komma att göra nytta, 

och nu skall jag lära mig blindskrift och korgarbeten». -

Ljuset återgafs honom emellertid - det var just på Sveriges 

»fl aggdag» den l november i fjol som han, med hjärtat fullt 

af uytt hopp, konstaterade förbättringen - och han fick be

hålla det, tills det slocknade med hans lif. 

När »Landkjennings» toner den 15 oktober ljödo från 

den vigda jorden på Galärvarfvet, då hade Svante Natt och 

Dag fullbordat sin sista sjöresa, nu höljd under vecken af den 

flagga, för hvars ära ban offrat sitt lifs bästa krafter. Då 

kände man i den tysta församlingen däromkring, att fosterlan

det förlorat en god son och trogen tjänare. V a pen bröderna, 

som så mangrannt samlats, räknade från den stuuden en god 

kamrat mindre -- och barndomsvännerna från Trossöstranden 
de visste väl bvad de mistat. 

* 

Natt och Dag efterlämnade maka, född Bolinder, samt 3 

barn, af hvilka sonen Axel kort före faderns död inträdde på 
hans bana. 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 35 
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Af ofvan skildrade lefnadsteckningar framgår, att en h var 
af de hädangångna inom sitt verksamhetsområde gjort sig för
tjänta af efterkommandes tacksambet för samvetsgrann t arbete 
och banbrytande verksamhet, hvarigeuom de hedrat s1tt fäder
nesland samt äEven detta sällskap, som haft äran räkna dem 

inom sin krets. 
Frid öfver deras minne l 
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Anförande på högtidsdagen 
af sililskapets ordförande, konteramiral C. A. Jfjulhanunar. 

Den gigantiska strid, som under de två föregående åreu 
utkämpades i fjärran östern, bar under det senast gångna året 
följts af yttre lugn nationerna emellan. U n der aen s va luade 
askan glimmar dock både när ocl_1 fjärran en glöd, som blott 
synes bida rätt ögonblick att åter tända krigets fackla. Väl
menta och energiska krafter arbeta alltjämt att förmildra eller 
helt afskaffa detta nationernus blodiga gissel, och ingen lär i 
högre mått kunna önska framgång däråt, än alla de som i 
första hand skola för fosterlandet offra hälsa och lif, men 
h vilka utsikter fiunas väl att uågonsin uppnå detta mål? Ar 
detsamma ej i våra dagar en utopi lika oåtkomlig som någrm
sin förr? Till stigande upplysning ocb frihetsbegreppets bättre 
inskärpande hus folken sätter man på vissa håll ännu sitt hopp, 
men hvad lär historien i detta full? I-Iafva ej världens tre 
bittraste och blodigaste krig skett i frihetens och upplysningens 
n.amn . I trettioåriga kriget kämpade halfva Europa med hän
förelse och dödsförakt, för att slita sig lös ur den medeltida 
katolicismens mörker. I frihetens namn utgingo den franska 
revolu tionens stora armeer och underlade sig med våldets makt 
andra folk, för att åt dem gifva den frihet, som framgått ur 
upplysningens tid e h var f, och som ville pånyttföda Yärlden. Ett 
sekel därefter i våra dagar so vi ett annat 1ikes underbara 
frigörelse från uråldriga bruk och i pånyttfödd gestalt med eld och 
svärd gå i härnad mot förtrycket, samt bringa frihet och bopp 
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åt folk af samma ras och tro. Med dylika exempel för ögo

nen vore ju dårskap att tro det upplysning och fribet skall 

bringa förlossning under krigets olyckor. Andra medel finnas 

måhända, men för oss äro de ännu okända, och olycklig där

för den nation som af tröghet och svaghet och i en tom för

hoppning på morgondagen, försummar att beställa om sitt hus 

medan tider är. Känn edomen härom har ock nu så genom

trängt nationerna att ingen vågar med liknöjdt lugn bida en 

oviss framtid . Afven vårt eget land gör fortfarande de största 

uppoffringar för att garantera sin nationella tillvaro, och trots 

misströstan och knot finna vi dock, att dessa år från år ökade 

uppoffringar bäras lika lätt i si tt nu nådda maximum, som då 

-de stod o långt under bebofvets nödtorft. 
Detta lyckliga förhålland e finner sin naturliga förklaring uti 

landets ökade ekonomiska bärkraft, en ökning som efter alla tec

ken att döma ännu län o·e skall fortgå, måhända i ännu större 
b . 

proportioner än hittills. 
Om vi sålunda icke hafva anledning misströsta beträffan

·de offervilligheten och förmågan då det gäller att fullfölja ut

·vecklingen af landets försvarskrafter, så är dock af största vikt 

.att med klokhet och framsynthet afväga de mångahanda be

. hof, som här finnas att tillgodose. 
Vid ordförandebefattningens nedläggande i dag har jag 

,därför ansett lämpligt yttra några ord angående ett par 

:af nämnda behof, som visserligen ofta förut framhållits , men 

som ännu vänta sin lösning, nämligen »behofvet aftartygens 

ständiga rustning och gemenskapens längre anställningstid ». 
Ett krio- komrnee alltid oförberedt och fiottan, landets 

h 

"första försvarslinj e, måste därför ständigt vara beredd att ut-

veckla full stridsduglighet ocb effekt. För att er:hålla full kän

nedom oi.U hvilken effekt som kan tagas ur ett nutida strids

fartyg måste vi i allmänhet undersöka förhållandena inom an

.dra mariner. I stort sedt vill jag känneteckna effektiviteten 

1med tre faktorer: »förmågan af taktisk sammanhållning, ut

:hållighet under gång och skjutskicklighet». 

På den taktiska sammanhållningen har under många af 
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de engelska manövrerna lämnats förv ånand e prof. Under flera 

dygn hafva stora eskadrar under tjocka och mörker utan ljus 

hållit sina formerin gar med sa mm a lättbet som under nordi

ska klara somm arnätter. Från sista kriget hafva vi ock många 

märkli ga prof på denna förmåga, som utgjorde en bestämman

de faktor till Japans förd el. För att uppnå dylika rosulat for

dras ett uppöfvadt omdöme hos större delen a[ den vaktgö

rande personalen , hvilket blott genom trägen öfning under gång 

vid olika förhållanden kan uppnås . 

Uthålligheten uneler gång berör uteslutande maski nperso, 

nalen, och är en faktor af såvtil stra tegisk som taktisk bety

delse. Genom periodiska förflyttningar af större eskadrar och 

enskilda fartyg samt genom särskilc1t anordnade prof under

sökes och uppdrifves denn a så ytterst viktiga förmåga. Ut

hålligheten beror ock af den omsorg hvarmed man underlättar 

möjligheten af roparationer af maskinhaverier om Lord: dels ge

nom särski lda maskiners nnskaffuing, dels genom särskild re· 

paratianspersonals upptagande i besättningslistan, allt i ända

mål att nödga fartygen så sällan som möjligt anlita dockor 

och varf. De ryska flottorna visade vackra prof i förberörda 

hänseende, ehuru do uppnådda farterna voro med elmåttiga . 

Mera beundransvärd var uthå lli gbeten bos Togos fartyg under 

tvänne vintrar i farvat.tu en med nordeuropeiskt klimat och 

med provisoriska basanordningar. 

För att utbilda en påli tlig maskinpersonal , som utan 

haverier kan låta maskinerua uneler längre tid utveckla den 

högsta kraft, fordra s ett långvarigt och fortgående hand terande 

af samma maskiner samt fåta liga och successiva ombyten af 

personalen. Enelast därigenom kan fartygens beräknade fart 

ständigt och uneler längre tid blifva användbar. Utan dessa 

villkor försvinn er lHtstigt nog de sista och dyrbaraste knopen, 

och de stora kostnadern a för de kraftiga maskinerna äro till 

ingen nytta. Afven det kraftigaste fartyg kan med en ny

komm en och ovan besättning lätteligen genom eget förvållande 

försättas i samma farliga läge, som det forna segelskeppet se

dan det genom fiendens eld förlorat master och rår. 
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Af de många faktorer hvarpå stridsdugligheten beror torde 

emellertid skjutskickligbeten utan jämförelse vara den för

nämsta. Artilleriet har i våra dagar tillvunnit sig en bety

delse som aldrig förr. Liksom fartygets rörelseförmåga beror 

af maskinpersonalens duglighet, i ännu högre grad beror ar

tilleriets användning af deras duglighet, som på fartygets spridda 

platser bidraga till kanoneldeus effektivitet. Härvid är ino·a-
b 

lunda kanonbetjäningen ensam uestämmaude. 

Uppskattanclet oc!J meddelandet af afståuden, nedslagens 

observerande, langningens ordnande, de inre kommunikatio

nerna och ordergifningen m. fL dylika göromål, äro numera 

af den allra största betydelse, och den invecklade kedja af 

funktionärer, som fordras för dessa göromåls skötande, dela 

alla ansvaret för ett dåligt el ler äran af ett godt resultat af 

artilleriets verksamhet. För att här nå lJögsta möjliga effekt 

fordras ej allenast anlag och godt omdöme hos hvarje man, 

utan äfven en sorgfällig individuell utbildning, och framför 

allt omfattande samfällda öfningar, som enelast kunna gifvas 

om bord å det rushtele stridsfartyget; men denna effektivitet bi

behålles endast så länge, som den samfä1ldt öfvade besättnin

gen bibehålles till sina hufvudsakliga delar orubbad. 

Från do årligen offentliggjorda resultaten af prisskjutnin

garne inom engelska iiottan känna vi till hvilken höjd det är 

möjligt att uppdrifya artilleriets träffärmåga och elclllastighet. 

För denna öfverlägseuhet har England att tacka ej allenast 

den noggranna enskilda utbildningen i dess skjutskolor, utan 

lika hög grad den rikliga tillgång å ammnnitiou, som bestås 

vid kvartalsskjutningarna å stridsfartygen, äfvensom samman

hållningen af dess farh'!ts besättnitwar hvilken tnö].lio·o·o"res 
.._ t) L> b ) hi-:, 

dels genom fartygens ständiga rustning under längre ticler och 

dels genom att afgående besättningar så viclt möjligt bibehål

las samlade samt öfveriJyttas till nyare fartyg af motsvarande 

typ, hvilka i sin tm utgå på expedition. Endast därigenom 

kunna sådana häpnadsväckande resultat uppvisas som t. ex. i 

år å King Ed war d VII, då en korn mendör med 11 skott Gr böll 

11 träffar ur en 152 mm. kanon på en minut. Samtidigt läg-
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ges stor vikt på att haverier ej inträffa, hvarför särskilda rap

porter därom skola efter hvarJe skjutning till amiralitetet in 

sändas. 
Här gjord antydan om några af de viktigaste faktorerna 

för fartygens stridbarhet eller effektiYitet torde enstämmigt ut

peka nödvändigheten af ej allenast en noggrann enskild ut

bildning, utan äfveo af en sådan organisation som tillåter, att 

besättningarne, sedan de en gång samöfvats och nått hög grad 

af skickl ighet vid materielens skötande, så mycket som möj

ligt bibehållas orubbade. 
Ytterligare kraftfulla bevis härför hafva vi på h varje blad 

i det senaste krigets historia. De besegrade am iralernas rap

porter äro de bästa vägledarna. Oaktaclt de långa färderna 

med ständiga öfningar före 'fsuschimaslaget, framhåller amira

lern a att de ryska fartygen icke nått någon högre grad af stridsbe

red skap, enär besättningarna ej erhållit elen första nödvänc.liga in

dividuella utbildningen i respektive yrken. En stor del voro 

nyss antagna rekryter, och af äldre matroser funnos många 

som aldrig förr varit till sjöss. Njebogatov frambåller särskildt 

att största delen äEven af hans förhandsmän voro alldeles oöf

vade, och att många som tillhörde reserven hade glömt hvad 

de inlärt uneler den aktiva tjänsten. 

Med underhaltiga besättningar följer ock ofta underbal

tig utrustning, så äfven bär. Af de viktiga afståndsmätarna, 

Barr och Stroud, funnos i medeltal på do ryska fartygen blott 

2 a 3, då japanska fartygen voro försedela med 12 i1 13 på 

llVarje fm'tyg. Kikaresikten voro anbringade endast å ett .få

tal kanoner. H varken officerare eller manskap voro förtrogna 

med dessa apparaters användning. Med kännedom om dessa 

och andra motsvarande förhållanden, förklaras ju lätteligen de 

tillintetglirande nederlag som tillfogades ryska f:lottorna. Den 

afgörancle faktorn i alla striderna var här artilleriet. Ryska 

fartygen, som icke hnde erforderliga instrument, och icke till

räcklig öfning i deras skötande för att på de långa afstånclen 

kunna uppnå skälig träffprocent, blefvo hvar efter annan ned

brutna af den väl ledda och säkert träffande elclgifningen från 
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japanska artilleriet, ehuru detta i antal icke var öfverlägset 
motståndarens. 

Här om någonsin visade den enskilda förberedande ut
bildningen och den samfällda öfningen sin öfverlägsenhet. Här 
besannadeE. den kända satsen, att banden dock är förmer än 
svärdet. I Ryssland bafva ock dessa erfarenheter redan börj at 
göra sin verkan. Don gamla kaserneringsmetoden skall upp
höra och fartygen förses med ständigt tjänstgörande besättnin
gar. Isfria hamnar skall i möjligaste mån uppsökas för att 
kunna året om hålla fartygen i sjön, såsom bruket är inom 
alla öfriga mariner utom de nordiska. Och hvilket land vill 
väl ej göra sitt yttersta för att undgå de förkrossande följderna 
af att sätta oöfvade be8ättningar på fullgoda fartyg. 

Vi bevittna i dessa dagar inom engelska nationen en 
kraftig agitation mot regering och amiralitet på grund af en 
förment fara i nämnda hänseende. Vid den koncentrering af 
Englands flotta i hemlanels farvatten, som på grund af det 
politiska läge t nu ansetts böra äga rum , har jämväl en afse
värd minskning i de rustade slagskeppens autal vidtagits, eller 
från 33 till 2G. Ehuru samtidigt den hemmavarande reserv
iiottan betydligt ökas i antal och beredskapsgrad, bemannin
gen tillgodoses nämligen efter stigande skala, så har dock en 
storm af ovilja gått öiver landet, grundande sig därpå att re
servfartygen ej komma att inneha den grad af beredskap, som 
måste fordras. Denna reserv har varit försedd med 2f5 af full 
besättning, inberäknadt alla viktiga förbandsposter. Det oak
tadt anses densamma, ehuru den vid fredsöfningar mobiliseras 
på ett fåtal timmar, icke på kortare tid än omkring 2 måna
der kunna försättas i så stridbart skick, att man med hopp 
om framgång kan uppträda mot en eventuell fiende. Inom 
denna tid kan den rustade, nu starkt reducerade delen af flot
tan, flera gånger om hafva träffats af motgångar, som gör 
henne oförmögen att skydda landet. Så menar man. Den 
rustade delen af flottan torde dock komma att utgöra omkring 
två tredj edelar af hela styrkan, ty planen för organisationen 
förutsätter perioder om tre år, hvaraf två i rustadt tillstånd 
och ett i reserven. 
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H vad som ytterligare ökar oviljan mot denna s. k. af
rustning och förflyttning af öfvad personal till reservfartyg och 
kaserner är, att en del af de värdefullaste specialisterna, näm
ligen de me(l stor kostnad utbildade kanonkommendörerna , 
väntas lämna tjänsten och lockas till den uppspirande flottan 
på andra sidan Atlanten. 

Utan att ingå i ytterligare detalj er från främmande län
der , vill jag blott erinra därom, att alla 11ationer utom de nor
diska haf va organiserat sin sjömakt för en ständig och effek
tiv beredskap , så att viss del af flottan ej allenast är ständigt 
rustad och året om und er expedition, utan äfven försedd med 
fullgoda och tJamöfvade besättningar. 

Tydligt är att ej häller vårt laml kan utan den största 
risk undgå att ordna sitt sjöförsvar efter samma mönster. 
Bebofvet har såsom nämnts ofta påpekats och detsamma åter
finn es jämväl i de planer för försvarets ordnande som i da
game offentliggj orts. Det synes således nu vara fullt erkändt och 
nära sin lösning, hvilket måste af hvarj e fackman hälsas med 
allra stöl'sta tillfredsställelse. En liten nation har sannerligen 
ej orsak att låta si t t svärd rosta mer fast i skidan än den stora 
nationens, om svärdet dock en gång skall brukas. Att vi emel
lertid länge gjort oss saker härtill beror af många orsaker. 
Det sammanhänger i. första hand med den sorglöshet angå
ende det nationella försvaret, som varit rotfästad alltsedan våra 
sista krig, ocb som först i. senare tider upphört. ..-hslånga ex
peditioner drogo kostnader som landet icke ville åtaga sig. 
Det har äfven berott på klimatet som föga inbjöd till expedi
tioner vintertid i hemlands vatten. Det berodde äfven på be
manningens organisation, som till stor del varit grundad på 
endast fyra månaders uppfordring med mellanliggande 8 måna
ders vistelse på roten, och som ännu i våra dagar har att upp
visa män med endast 3 a 6 månaders tjänstetid, nämligen be
väringen, och , hvad ännu farligare är, stammatroser med så 
kort tjänste tid att utbildning till fullgoda förhandsmän knap
past medhinnes itman kapitulationsti.der: utgått. 

Att vi med denna korta tjänstetid och däraf föranledda 
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korta expeditioner för stridsfartygen, hvilkas längd med orub

bade besättningar icke enligt nuvarande system öfverstiga 3 

månader, dock kunnat uppnå den grad af stridsberedskap som 

onekligen förefinnes, bevisar hvilka utmärkta anlag för sjö

mans- och militäryrket som vårt folk besitter, och utgör för 

vår personal eu heder, som ej för mycket kan framhållas. Vi 

kunna däraf äfven sluta till, att, om personalens tjänstetid och 

utbildning rnedgåfvo genomförande af årslånga expeditioner 

med så mycket som möjligt orubbade besattningar, deu strid

barhet våra fartyg kunde uppnå ingenstädos skulle ö[ver
träffas. 

För att nå ett sådant mål borde inga ansträngningar läm

nas oförsökta. De organisatoriska åtgärder, som enligt min 

mening härUJr fordras, har jag vid andra tillfällen angifvit (i 

ämbetsskrifvelser den 7 iuni 1905 och den 7 april detta år) 

hvarför här återgifvas endast några af hufvuddragen. 
Den mest genomgripande men tillika oafvisliga organi

sationsändringen afser manskapspersonalens enskilda utbildning, 

hvilken hufvudsakligen måste förläggas ombord i SLället för 

såsom nu i land. Endast under denna förutsättning är det 

möjligt tänka sig ett system för fiottnus beredskapshållning så 

ordnadt att en viss do! af materielen al ltid bibehålles rustad 

med samö[vade besättningar och en viss del i reservberedskap. 

Exercis- och underbefälsskolans kurser i land utgöra för när

vnrande det förnämsta hindret härför, enär all personal uneler 

de 6 första tjänsteåren måste årligen elit återkomma, och så

ledes bryta det besi.ittningsförband de tillhöra. Jag förutsätte r 

dock att vi, liksom andra nationer, böra få det bästa resulta

tet om örlogsmatrosens utbildning i hufvudsak kunde försiggå 

ombord. Den bör där bäst kunna lämpas eft.er den materiel, 

hvars skötande dock är dess slutliga mål. Endast första och 

sista skedena böra därifrån undantagas. Sålunda bör den ny

antagne matrosen, som icke varit skeppsgosse, undergå en kor

tare tids rekrytutbildning i land , innan han sändes ombord på 

ett sjögående fartyg, hvarjämte förhållandena ombord för när· 

varande icke torde medgi tv a att sista årets kurs i underbefäls .. 
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·skolan där genomgås. Alla öfriga kurser, vederbörligen för

minskade i antal och förenklade i omfång, men måhända för

längda till tiden, böra med några få undantag kunna genom

gås ombord. 
Genom dessa anordningar, men endast därigenom, torde 

under nu rådande förhållanden tillräcklig del af stammen kunna 

.afses för att hålla viss del af fartygsmaterielen rnstnd året om. 

Därigenom vinnes ock den oskattbara fördelen att fartygens 

:stridbarhet utvecklas ocb underbålles samtidigt med individens 

fortgående enskilda utbildning. 
storleken af den ständigt rustade delen af flottan borde 

under sådant förhållande kunna uppbringas till omkring hälf

ten af de större fartygens antal, d. v. s. (le som utan svårig

het kunna bebos vintertid. Öfriga stridsfartyg, synnerligen 

torped väsendets, böra jän1\'äl ständigt vara klara L i !l omedel

bar användning, men för detta ändamål torde besättningarna 

icke beböfva vara ständigt e m barkera de. 'Den icke rustade 

del en nf f-lottan, som vid stationorna kommer att ligga i re

servheredskap, skall härigenom äfven komma att uppgå till 

-omkring hälften af fartygsmaterielen. Cirkulationen emellau 

rustadt tillstånd och beredskapsbeliållning underlättas bärige

nom väsentligt, enär fartygen komttla att tillhöra bvardera 

kategorien under lika ll'l.llg tid, hvilken lämpligen torde böra 

bestämmas till l eller 2 år. 
stampersonalen bör så mycket som möjligt fördelas lika 

till alla stridsfartyg. Om all utbildning, utom rekrytbildnin

gen och sista årets kurs i underbefälsskolan, i regeln förlägges 

·Om!Jord, kan stampersonalen förblifva å samma fartyg en lång 

följd af år, och sålunda med fartyget cirkulera på bestämrla 

tider mellan rustadt tillstånd och beredskapsbiillniug. Be

redskapspersonalet t kan afses dels vintertid till stntionstjänst, 

hvilken bör med varsam hand och klarsynt öga kraftigt redu

ceras, o c !J till kurser i underbefälsskolor m. nJ., dels som mar

tid utom till erforderlig stationstjänst, äfven till att med egna 

·eller tillfälliga fartyg utgå på särskilda öfningsexpeditioner så

.som kadettexpeditioner och skjutskola, eller för deltagande i 
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sådana större krigsöfningar, hvartill mer än den rustade halfva 

delen af flottan bör afses. 

Inkallad beväring för;:lelas till årslång tjänst å de stän

digt rustade fartygen och till kortare tjänst å tillfälliga expe

diti,)ner. I sådan afsikt kan Hottans dubbla värnpliktssystem 

så tillämpas, att befarna värnpliktige afses till årsrustade far

tyg och de obefarna till de kortare särskilda expeditionerna. 

Beväringsrekryten bör dock liksom stamrekryten alltid hafva ge

nomgått en kortare rekrytkurs i kasern eller kasernfartyg, innan 

ban sänrles att tillböra ett stridsfartygs besättning. Det nu

varande systemet att månader igenom använda äfven våra 

bästa strid sfartyg som kasernfartyg för rekrytbildning måste i 

sammanbang bärmed utdömas såsom fullständiat otidsenliO't 
b b ' 

Dessa fartyg ligga under denna tid i ett vida sämre berecl-

skapstillstånd, än om de utan personal hållas klara att mottaga 

sin mobiliseringsbesättning, hvilkens sista uppgift ej bör för

ryckas af en såaan som i alla afseenelen bättre kan ut

föras i land eller på andra fartyg. 

Om här föreslaget system genomföres, skall det för lan

det medföra elen tryggheten, att hälften af dess flytande sjö

stridskrafter alltid skola vara beredda att med samöfvade be

sättningar kunna utgå till ögonblicklig handling, livarjämte den 

andra hälften skall på stationerna ha[ va stam besättningar till 

hvarje fartyg, äfven dessa samöfvade i den utsträckning så

dant befunnits möjligt, dels från senaste rustningsperioden, 

dels under de särskilda sommarexpeditioner, som för dem må 

ifrågakomma. 
Att många svårigheter måste öfvervinnas för att O'enom-

• h 

föra detta förslag erkännes villigt, men oöfvervinnerliga äro 

svårigheterna icke, om de rätta medlen användes på det rätta 

sättet. Och här om någonsin torde väl få gälla den känd a 

satsen att ändamålet helgar medlen, äfven om medlen omfatta 

nedbrytandet af in stitutioner, som vi af ålder och traditionella 

vanor ansett omistliga för hittills gällande förhålla n den, me n 

som numera öfverlefvat sin tid. 

En af dessa svårigheter innefattas utan tvifvel i det an-
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dra af de två behof jag uppställt till behandling nämligen 

»gemenskapens längre anställningstid .>> 

Det ligger i sakens natur att besättningarnes soliditet och 

därmed fartygens stridsduglighet är beroende af elen tidslängd 

bvarje man af besättningen har at.t tillhöra fartyget. Inom många 

främmande mariner har denna tidslängel för hela besättningen 

utgjort 2 a 3 år, men besättninnsförbandet har ofta uneler 

mångdubbla tiden kunnat ·hållas samlad, genom förflyttning i 

sin helhet till andra fartyg. Hos oss har perioderna med 

orub bade besättningsförband i regeln varit omkring 3 måna

der. Det otillfredsställande häri och orsaken därtill har i det 

föregående framhållits. 
En kort anställningstid medför emellertid förutom olägen

heten af täta om byten i besättningsförbanden och däraf för

anledd försvagad stridsduglighet, jämväl en betydande kost

na d för statsverket. Alla kurser för örlogsmatrosens utbild

ning medföra nämligen afsevärda extra utgifter dels i form 

af skolor i land , dels af särskilda expeditioner till sjöss. Kost

sam maste utbildningen är utan gensägelse den, som bestås 

den talrikaste yrkesgrenen nämligen artillerimatroser. De to

talkostnader, som måste nedläggas för att erhålla en god ka

noukommendör, uppgå till tusentals kronor, och det oaktaclt 

är hans utbildning ofta nog knappast slutad innan han är fär

dig lämna tjänsten. 
En skicklig kanon kom mendör är emellertid i vår tid och 

med våra fordringar på artillerimaterielens användning en allt

för dyrbar och sällsyut personlighut för att icke hvarje medel 

bör tillgripas för att bibehålla honom vid tjänsten så länge 

som möjligt, och samma förhållande återfinnes, om än 1 mm

clre grad, inom öfriga yrkesgrenar. 
Det enda egentliga skäl som hittills förefunnits för en 

kort anställningstid, nämligen, att ökadt antal af f . d. staman

ställd personal ökar beväringens duglighet, har ock numera 

öfvergifvits af Hera orsaker, som torde vara öfverflödigt här 

upprepa. Allt talar således för att anställningsticlen för all 

p~rsonal vid sjömanskåren sättes så lång som möjligt. 
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De som rekryteras från skeppsgossekåren hafva för när
varande alltför kort tjänstetid. Motevarande tid inom andra 
länder är betydligt längre, i England ända till dubbelt eller 
12 år. Visserligen förlänges denna tid för en del genom af
lagda examina, men i mån som skeppsgossekåren ökas, afta ger 
antagligen den relativa frekvensen i skolorna , och då inträder 
gaguet af tj änstetidens förlängning oberoende däraf. Helt viset 
kommer framdeles som hittills att finnas mången duglig ma
tros, som utgått ur skeppsgossekåren rnen som icke i under
befäl sskolan kan absolvera de teoretiska examensfordringarua. 
Han kan dock vara en utmärkt kanonkommendör eller sigual
rnatros . Dessa och andra likställda yrkesmän böra bevaras åt 
tjänsten så länge som möjligt. 

Vid bestämmand et af anstä llningstid en för den öfriga 
delen, måste hänsyn tagas därtill att när anställningsticlen ökas, 
rekryteringsmöjligheten n1inskas. Svårighet kan då uppstå att 
erhålla behöf-ligt an tal. För att undvika denna svårighet bör 
tjänsten göras så lockande som möjli gt . Många medel harva 
redan tillgripits, men många återstå ännu oförsökta, och nöd
vändigh0ten att ej merl dem dröja allt för länge bevisas del s 
af de många vakanseroa inom sjömanskåren, ocb dels däraf 
att rekapitulering endast i sällsyuta undantagsfall förekommer. 
Den oförnöjsamhet m od tjänsten, som utgör grunden härtill , 
verkar så mycket ska(lligare som årligen afgående sjö män i 
hundratal spridas landet rundt och där lätteligen bidraga att 
sätta det vapen, de sålunda lämnat, i misskred it. En ökning i 
anställningstidens längd ägde visserligen rum 190-J.. Då emel
lertid särskilda fördelar icke åtföljde den längre t iden, har den
samilla blifvit så godt som gagn lös. Om önskad effekt skall 
uppnås, måste dels rättigbet till kort anställning uppböra dels 
ökad lega för deu längre tiden beviljas. 

I detta sammanhang bör äfven framhållas en aflöniugs
princip, som säkerligen skulle under här afbandlade förh ållan
den verka välgörande. För att uppmuntra bildandet af familj 
redan vid unga år, ett önskemftl som litet hvarstädes inom 
vårt lan d torde förefinnas, borde don gifta matrosen gifvas ett 
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väsentligt större hyresbidrag än den ogifta, hvarjämte ett till
lägg borde åtnjutas för hvarje barn inom familj en. Därige
nom skulle en kraftig il ä fstång vinnas för att förbättra de 
ofta tryckand e ekonomiska förhålland ena, och den sjögående 
matrosen skulle ej ombord medtaga så stora bekymmer för 
den hemmavarande familj en, som elj est kan blifva fallet. 

Den förlängning af stam mens t jänstetid, som här al'ses och 
som borde utsträckas åtminstone så långt, att kortaste tj änstetiden 
uppginge till G år , skulle i många riktningar sprida sin väl
görande inverkan. Den skulle underlätta rekrytering, enär 
årsbebofvet minskas i direkt förh ållande till ticlsförlängningen. 
Den skulle medföra ökad dugligh et bos personalen och den 
skulle höj a fartygens strid barbet genom att minska do årliga 
omsättningarun inom besättnings förbanclen. 

För sistnämnda änd amål vore jämväl önskligt, att ticlen 
för beväringens tjänstgöring snart kunde ökas till u a 16 må
nader. Härigenom skulle 2 a 3 m ånaders rekrytkurs kunna 
lämnas före embarkeringen å strid sfartygen, och ombyte där
städes ändock endas t behöfva ske en gång årligen. 

Hufvuclsyftet med detta anförande har varit att ytterli
gare inskärpa nödvändigheten af att städse hafva en del af 
vår f-lotta kl argjord för användning bvilkeu stund sådant påfor
dras, och att framhålla några af de medel, som enligt min 
mening ovedersägligen fordras för ett rationellt genomförande 
af denna tanke. 

J ag har sålunda sökt visa nöd viindigheten af en fullstän
di o· omkastnino· i uu rådande utbildningssvstem för manskaps-o b '- .J 

personalen. 
Jag har sökt visa att strid sfar tygens förvanrlling till ka

sernfartva för rekrrtbildninO' och förberedande öfningar bör • b J b ~ 

tillböra ett lergånget utvecklingsskede, som fortast möjligt bör 
öfvergifvas, och a tt i stället viss del af stridsfartygen städse 
böra vara vara försedda mod samöfvade str idsbesättniu gar, för 
att obundna af egen station kunna uppträda hvarhälst och 
närhälst försvaret må sådant kräiva. 

Jag bar slutligen sökt visa att under nu rådande förhål-
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landen rekrytbildningen bör försiggå i land eller å verkliga 
kasernfartyg, hvaremot större delen af den öfriga manskaps
utbildningen bör äga rum ombord och ej i exercisskolorna i 
land. Äfven om här anvisade medel kunna utbytas mot an
dra, vill jag dock till sist uttala den förhoppningen, att det 
angifna målet, fosterlandets ökade trygghet, genom utvecklin
gen af flottans aktiva stridsberedskap, ej måtte förfelas. 
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Huru bäst tillvarataga våra l :sta klass 
kanonbåtar? 

Af kommendörkapten Engst1·öm. 

Under åren 1874- 1885 byggdes som bekant våra nio l:sta 
klass kanonbåtar, alla , utom Edda, efter nära nog samrna rit
ning. Dessa fartyg bafva under senaste åren ansetts såsom 
föråldrade och i öfverensstämmelse härmed disponerats . Så 
Bl enda som är verkstadsfartyg, Rota, V erdande och Skuld , 
hvilka för närvarande äro klassificerade bland öfnings- och 
skolfartyg, samt slutligen Edda, nu uneler förändring till 
handminefartyg. Bland stridsfartygen kvarstå sålunda blott 
Disa, Urd, Skagul och Skäggald. Rota 1'\r inredel till sjömät
ningsfartyg, Urd och Simgul hafva »moderniserats>>, Disa har 
fått annan bestyckuing och skall nu erhålla nya pannor. 

Granskar man emellertid närmare, hvcwfö're dessa våra 
l :sta klass kanonbåtar ansetts föråldrade, så befinnes nog or
saken härtill ligga uteslutande i deras föråldrade bestyckning, 
hvilket har tillföljd, att man ej kan hoppas få någon hjälp af 
dem under ett krig . Men häraf får emellertid den enligt min 
åsikt förhastade slutsatsen ingalunda r1ragas, att de äro för 
hvarje krigets ändamål odugliga och därföre ej böra beman
nas i krigstid. Deras skrof och maskiner äro ännu i godt 
stånd, å flertalet af dem äfven paunorna, farten öfverstiger 11 
knop och uppgår för somliga till 12 a 12,5 knop; deras dub
belmaskiner i i fören ing med det ringa djupgåend et göra dem 
()Vanligt händiga för gång i skärgård. Undervattenskropparna 
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äro indel ade i vattentäta celler, maskiner och panuor äro be
lägna under vattenlinjen, hvarigenom dessa fartyg således be
sitta ett alldeles gifvet företräde för användning i krig fram 
för bvarje handelsfartyg, som uttages för tjäust vare sig so m 
auxiliärångare eller som bevakningsbåt. 

Att vi redan nu i stor utsträckning repliera på dylika 
privata fartyg framgår tydligen af årets statsverksproposition_ 
Där förutsättes bland annat, att större handelsångare, som tages 
i anspråk för krigsbruk, skulle erhålla samma bestyckning som 
en torpedkryssare eller 2 st. 12 cm. och 4 st. 57 mm. snabb
skjutande kanoner, och mindre åogare reduceradt antal kano
ner i förhållande till sin storlek. 

Det har synts mig egendomligt detta, att anskaffa mo
dern kanonmateriel för bestyckning af bandelsångare, innan 
man fullt utnyttjat den äldre krigsfartygsmateriel som finnes 
och som besitter en hel del företräden framför den materiel 

' 
som kau bekommas från handelsflottan. 

Afsikten med denna lilla uppsats skall därföre vara att 
söka utreda om våra gamla l:sta klass kanonbåtar kunna i 
förändrad form hafva någon uppgift att fylla i försvaret, huru 
de i så fall böra ändras, samt slutligen om ändringskostnac1en 
kan auses motsvara den nytta, som af dem sedermera kan 
förväntas. 

Hela vår marinpolitiks raison d\~tre kan ju sammanfattas 
däri, att vår flotta skall kunna omöjliggöra eller åtminstone i 
alldeles utomordentlig grao försvåra en invasion öfver hafvet. 
För att den häri skall hafva utsikt att lyckas fordras emeller
tid, att dess lmfvudstyrka redan från krigets utbrott skall kunna 
skyddas för större förluster af fartyg, att den skall kunna hållas 
samlad på bmplig punkt samt framför allt i det afgörande 
ögonblicket hafva full och så att säga hastig rörelsefrihet. 

Huru skall nu en högste befälhatvare kunna tillförsäkra 
lmfvudstyrkan dessa betingelser under ett krig mot en betyd-
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ligt öfverlägsen och därjämte handliugskraftig fiende? Att 
uppgiften är i högsta grad svår är säkert, och sedd i ljuset af 
de lärdomar och de erfarenhetsrön, som kunna drao·as från det 

-- b 

stora sjökriget i Ostasien, torde ·icke kunna förnekas, att den 
synes ytterligare försvårad. Jag hänsyftar härvid på den roll 
minan spelat i detta krig. Utlagda i hitintills oväntade mäner-o 

der ej blott från bärför särskildt inrättade fartyg utan älven 
från jagare och torpedbåtar, hafva de bringat olycka öfver 
många fartyg, däribland två stycken 15 000 tons fullt moderna 
slagskepp- Det är således att antaga, att i framtida krig »min
kriget» ännu mera kommer att an li tas, och att i synnerhet en 
i våra skärgårdar inträngande fiende i mycket hög grad kom
mer att använda minan. Då vi nu under den gifna förutsätt
ningen ej kunna räkna på att med vår flottas hufvudstyrka 
hålla sjön, utan blifva nödsakade att tilllämplig tidpunkt vistas 
inom våra stora skärgårdsområden, är tydligt, att den för buf
vudstyrkan nöd vänd iga rörelsefriheten numera lätt kan afse
värd t inskränkas, så vidt bufvudstyrkan ej har till sin dispo
sition både talrika och starka bevakningsardelningar med för
måga att kunna hindra fiendtliga jagare- och torpedbåtsstyrkor 
att intränga i skärgårc1en. 

I-Inru hafva vi det nu beställt i detta afseende? Nöd
vändigheten af att ej riskera någon l:sta klass pansarbåt tvin
gar nog högste befälbafvaren att under natten åtminstone hålla 
sådana stora fartyg tillsammans på lämplig ankarplats och 
lämna bevakningen af utanför varande skärgård till lättare 
fartyg. Som våra fem torpedkryssare ej kunna vara allestädes 
närvarande, som våra jagare ocb torpedbåtar torde hafva mera 
offensiva uppdrag, måste en stor del af vår skärgård hänvisas 
till skydd af smärre, lätt bestyckade bevakningsbåtar och be
värade handelsfartyg. Det blir således dylika fartyg som skola 
fö rbindra jagaredivisioner framtränga och deras befäl som få 
ausvara för att somliga leder, intill vissa punkter åtminstone, 
äro fria från roiuor, så att hufvudstyrkan med största skynd
samhet kan löpa ut. Förvisso kommer ett betydaude ansvar 
att hvila på deras besättningar i utöivandet af sådan tjiinstgö-
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ring, och fartygen böra därföre vara bemanuade af uteslutan
de krigsfolk och såvidt möjligt krigsbyggda. 

Behofvet af kraftigt bestyckade bevakningsfartyg är så
lunda stor och af betydelse är äfven att deras antal ej är för 

Tinga. Då vi nu hafva ej mindre än 7 stycken (Edda och 
Blenda ej medräknade) syunerligen lättmanövrerliga 1:sta klass 

kanonbåtar med cellsystem i undervattenskroppen och uneler 

vattenlinjen liggam1e maskiner och pannrum- om hvilka 1892 
års kommitterade säga: »Men tack vare våra skärgårdar, som 

i de tiesta fall lära tillåta dem att draga sig undan pansar
klädda motståndare, hafva de likväl ett visst stridsvärde, som 

ej får förbises, när det gäller att afhålla i u trängande rekogno
sörer , samt möjligen uågon gång rycka ut för att uppbringa 

passerande handelsfartyg», - skulle en betydlig ökning i be
vakningsfartygens antal erhållas, i fall dessa kanonbåtar visad e 

sig lämpliga att på ett nöjaktigt sätt förändra till bevaknings
fartyg. Går så för sig, äro de på grund af sina två skyddade 
rnaskiner gifvetvis att såsom bevakningsfartyg föredraga fram

för vanliga handelsfartyg med fullständigt oskyddadt maskineri, 
hvartill kommer att de vid krigsutbrott äro fullt färdiga och 

.kunna hafva öfvade Losättningar. 

* 

Jag går nu att undersöka, om de på ett för ändamålet 
nöjaktigt sätt kunna förändras. För korthetens skullnöjer jag 

mig emellertid härvid med att blott angifva det resultat som 
framgått af utredningen, förutskickande att följande princip 

legat till grund för förslaget, nämligen, att söka åstadkomma 
maximum af modernt lämpligt artilleri ombord, placeradt så 

att största möjliga och så viclt möjligt gemensamma bestryk
ningsvinklar erhållas med minimum-ändring af fartyget. 

/ 
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Förändringen skulle omfatta (jätdör planschen):''') *''') 

l) Borttagande af öfverbyggnaden öfver 12 cm. kanonens 

uppställningsplats samt afsneddning af öfverbyggnaden ome
delbart för-om, så att erforderlig bestrykningsvinkel erhålles. 

för den akterst uppställda kanonen . 
2) Borttagande af 27 cm. tornet jämte förli ga masten; 

öfverbyggnadens förlängning till omkring platsen där nu främre 

masten står. 
3) Luckornas förut borttagande och ersättande af en sida 

utan luckor, utbyggande af två minJre tamburplan för de för
ligaste kanonbetjäningarua samt förf:!yttning af ankarspelet för
ut till sam ma plats som å kanon båten Skagul. 

4) På grund af afsueddningeu akter blir en mindre in

redningsänclring nödvändig; utrymm et för besättningen i sin 

helbet blir dock något ökadt. 
5) Uppställning af 5 stycken 87 mm . ss. kanoner med 

skyddsskärma r, sålunda: 
en där nu 12 om. kanonen har sin plats, 
en på öfverbyggnaden motsvarande platsen för 12 cm .. 

kanonen å Skagul, 
en för-ut på öfverbyggnaden midt öfver gamla tornet, så

ledes motsvarande platsen för Disas förliga 57 mm . kanon, och 
två för-ut på nuvarande hufvuddäck, på en så bög dyna 

att de kunna skjuta öfver det nuvarande fribord et, tvärs för 

och omkring 4 meter från hvarandra. 
6) För att kunna uttaga de bestrykningsvinklar, som fram

går af planschen utan att kauonbetjäningama vid en kanon 
oroas eller skadas af gaskonen från en närgränsande, måste 

öfverbyggnaden för- och akter-ut förses med harizontala plåt

skärmar. 

·X·) Anm. 1. Förändringarna enelast skisserade; af planen synes. 

att samtliga båtar vic1 klart skepp tänkts insvängda öfver och på öfver

byggnac1sc1äck, så att kobrygga som å Skagul ej behöfves . Kanoner
nas skyeldsskärmar ej utritade, elen å babordskanonen är i planen dock 

antydd. 
·»·X·) Anm. 2. Där ann01·lecles ej säges, angifvas förändringarna. 

i förhålland e till de ursprungliga kanonbåtarna. 
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7) Ny inredning af durkarna samt uppledande af ammu
nitionslangningstrummor för handhissning. 

8) Anskaffning af lämpli g gnistmateriel och 2 stycken 
portativa 40 cm. strålkastare, ~wilka vid behof kunna stäl1as 
i ångslupar eller i land , ombord Hyttbara den ena för- den 
.andra akter om skorstenarna från ena sidan till den andra. 

9) Den aktra mastens resande till vertikal ställning, hvar
vid stående riggen bör ersättas med tvänne snedt Iöröfver gå
ende järntuber. Dessutom böra skorstenarna resas. 

l O) Rorledningens skottskyddande genom anbringande af 
nytt roder såsom å Skagul*) 

Den föreslagna 87 mm. kanonen är af 50 kalibers längd, 
dess enhetspatron väger omkring 16,5 kg., mynningshastigheten 
omkring 800 m., hvilken gi[ver projektilen, som föreslås jäm
förelsevis tung. 10,3 kg., en genomträngningsförmåga på 6000 
meters afstånd af omkring 7,5 cm. i smid t järn. Vidl0° eleva
tion uppgår porteen till omkring 7 300 m., under det den för 
vår nya 75 mm. kanon torde bliEva omkring 6400 m. Någon 
mindre kaliber anses ej lämpligare kunna ifrågakomma, då ja
gare redan äro bestyckade med 76 mm. kanoner; <:ln större 
kaliber åter skulle nödvändi ggöra en minskning af kanonan
talet hvilket ej synes lämpligt. Det är sålunda problematiskt, 
Dm vid en kaliberökning till endast 10,5 cm. 4 stycken så
dana kanoner kunna föras nöjaktigt placerade utan stora för-

·X·) Anm. Någon utförlig viktsberälming har ej utförts men föl
jande vikter hafva legat till grund för förslaget: 
Vikt af l st. 87 mm. kanon. 50 kal. medlavett och skydelsskärm 3720 kg. 

)) 4 > 14880 > 

> 1000 st. enhetspatroner a 16,5 kg . 

Vikt af l st. 27 cm. k. utan lavett 
" l st. 12 cm. k. 
» 27 cm. projektiler och laddningar 

» > 12 cm. 

16500 > 

Nya vikter , summa 35100 kg. 
24040 kg. 

1890 )) 
24063 ) 

2443 ) 

Afgåencle vikter 52436 kg. 52436 kg. 

Förändring af sln·ofvet, disponibelt 17336 kg. 
förutom bägge lavettagen, främre masten m. m. annat som bortgå. 
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ändringar å fartyget. Den större vikten af enhetspatronen , 
cirka 26 kg. i detta fall, omöjliggör därjämte nöjaktig ammu
nitionstillförsel medelst bandhissning. 

I detta sammanbang bör äfven anföras, att om af en ut
förligare stabilitetsberäkning skulle framgå, att de förliga 87 
mm. kanonerna skulle kunna föras ungefär en half meter högre 
än som visas å planschen, intet hinder finnes för att med bi
behållande af bestyckningsplanen höja bela hufvuddäcket för-ut, 
såsom skett å Skagul, till vinnande af bättre sjöduglighet. En
dast om oafvisligt bebof häraf föreligger bör emellertid denn a 
höjning, hvilken drager betydande kostnader, enligt mitt för
menande utföras. 

Af bestyckningsdiagrammet, fig. l, synes att hvarje ka
nons bestrykande vinkel är mycket stor, minst 215°, samt att alla 
fem kanonerna hafva två gemensamma skjutfält, hvartdera å 
35°, belägna ett å hvardera bogen. Äfven under gång under 
mindre girar kan målet således kontinuerligt beskjutas af alla 
kanonerna, hvilket är af stor betydelse. 

* * 
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Beträft'ande till sist ändringskostnaden så gifver en sum
marisk men ordentligt tilltagen kostnadsberäkning vid bauden, 
att fartyget bör kunna förändras så som antydts af ritningen 
med elektrisk innerbelysning för en summa ej öfverstigande 
35,000 kronor. Kommer så härtill kostnaden för strålkastare, 
för den numera nödvändiga »gnisten>> samt för artilleri med 
ammunition . 

T yvärr är det nu för tiden så, att alla moderna kanoner 
med tillbörande ammunition äro dyrbara, men då detta fak
tum ej står att ändra liksom ej häller ett annat faktum näm
li gen, att skall man kunna med framgång bekämpa en stark 
fiende till sjöss så behöfves först af allt ett modernt, tillräck
ligt talrikt, väl- och snabbskjutande artilleri, så måste den 
kostnad som en sådan materiel betingar i själfva verket vara 
främmande för utredningen här. 

Min tankegång i detta ärende är nämligen den, att man 
blott bar att se till, att den artillerimateriel som nödvändigt
vis måste finnas för att vinna ett visst ändamål på läm pligas te 
ocl: bästa sätt blir användbar. Kan det samtidigt ske ekono
miskt genom användning af äldre men för öfrigt god fartygs
materiel, så bör den vägen i detta fall anlitas. Klart är ock, 
att hade en sådan tankegång föresväfvat 1892 års kommitte
rade, så hade dessa ej kommit med ett sådant förslag till om
bestyckning af våra l :sta klass kanonbåtar som de nu gjorde 
och som resulterade i nuvarande Urd och Slmgul. Mig synes 
att man så att säga härvid utgick från fartyget och ej från 
ändamålet, man förännracle fartyget på ett dyrbart sätt och 
fick hvad, jo, en uppställningsplats för en relativt långsamt 
skj utande kanon och för två snabbskjutande 67 mm. kanoner, 
hvilka för öfrigt uppställdes så, att de samtidigt ej kunde be
skjuta ett och samma mål. Det klena utbytet har väl också 
varit orsaken till, att man ej fortsatt på den så inslagna vä
gen utan i stället öfvergått, sakta och långsamt, till att få bort 
de gamla kanonbåtarna. 

Men erkänner man dessa fartygs öfverlägsenhet öfver 
vanliga handelsångare, att de äro händiga och goda kustfar-
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tyg, samt inser man, att vi måste sätta in mycket artilleri i 
våra skärgårdar för att »nowadays» under ett krig hålla dem 
rena från minor och därigenom bevara vår kustHottas rörelse
frihet, då blir frågan helt enkelt den, kunna vi på ett billigare 
och hast~gare sätt aptera det härföre erforderliga artilleriet för
flyttbart än genom att i första hand taqa vara på återstående 
7 st .. l:sta klass kanonbåtar och förvandla dem till lcraftiqa be
valcmngsfartyg? Lifl.igt öfvertygad om att den frågan måste 
besvaras med nej bar jag uppgjort detta förslag till deras till
varatagande och vill hålla före, att de så bestyckade skola i 
be"tydande grad bidraga till att hålla en fiendes lättare fartyg 
fran våra skärgårdar och därmed fylla en uppgift i vårt för
svar motsvarande deras ändringskostnad. 

* * 
Ett par ord til l. 
Mången torde vid genomläsandet af detta förs lag tänka 

att det endast innebär ett lappverk å gamla fartyg, kostande 
alldeles för mycket pängar som bättre kundA användas . 

De som hysa en sådan åsikt vi ll jag dock bedja betänka, 
att he la förs lagets utgångspunkt är, att som vi redan hålla på 
med att anskaffa artillerimateriel för bevärande af handelsfar
tyg i krigstid, det anses vara mycket större skäl att först lämp
hgen ombestycka våra l:sta klass kanonbåtar, ifall de äro fö r 
ändamålet passande och kunna ändras för en skälig kostnad, 

att en summa af 35000 kronor per fartyg blir för 7 st. 
en ändringskostnad af 246 000 kronor, motsvarande hela an
skaffningskostnaden för endast en 2:dra klass torpedbåt, 

att äfven om allt inräknas, således strålkastare för 8000 
kronor, »gnisten» för 6 000 kronor, fem stycken kanoner med 
lavettage, skyddsskärmar m. m. för 9000 kronor och ammuni
tion, efter 200 skott per pjäs '"), för 57 000 kronor, allt approxi
mativt, uppgår summan för ett fartygs förändring till 196000 
kronor och 7 st. till 1372000 kronor, hvilken totalsumma med 

·») Om durksutrymme och vikt tillåta är fördelaktigare att öka 
antalet skott per pjäs. 
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mindre än 100000 kronor öfverstiger senaste beräknade an
skaffningskostnaden för en enda jagare; 

att följaktligen spörsmålet kan så uppställas: bvilken ma
teriel är värderikast för bibehållande af hufvudstyrkans rörel
sefrib et inom ett skärgårdsområde eller för dess bevakning och 
skyddande mot torpedbåtar och jagare - en jagare eller de 7 
st. så förändrade kanonbåtarna; 

att en effektiv skärgårdsbevakning bättre utföres med till
hj älp af ett tillräckligt antal bevakningsfartyg, förlagda på olika 
platser inom skärgården, än genom ett eller annat fartygs hastiga 
förfl yttning från en plats till en annan. 

Till sist må framhållas för dem som trots allt anfördt 
dock tycka att förslaget innebär att »kasta pengar i sjön», at~ 
om ett sådant bevakningsfartyg skulle torpederas och sjunka 
på plats där djupförhållandena ej äro allt för svåra, de å öppet 
däck fritt uppställda, jämförelsevis lätta kanonerna på ett enkelt 
sätt torde kunna upptagas, ifall tillfälle gifves, och sålunda 
det mest värdefulla räddas till fortsatt användning. 



-546-

Några undersökningar å mottagningsappater 
till gnistsignalstationer 

jämte däraf föranledda reflexioner. 

Efter årets eskaderöfningar framhölls af den officer, som 
under senare delen af sommaren Tedt gnistsignaleringen , dels 

att reläen till mottagningsapparaterna försämrats under an
vändningen, och dels att turbinafbrytarna mot expeditiouens 

slut visat sig tjänstgöra mindre väl, hvarför såväl gifning som 
mottao-nina blefvo otillfredsställande å de län2:re hållen. Med 

b b ~ 

anledning häraf lämnas här utdrag öfver undersökningar af 

reläens känslighet m. m ., hvilket jag hoppas kan vara af in
tresse och till nytta för de officerare, som ha sig anförtrodda 

stationernas skötsel ombord. De gjorda undersökningarna gälla 
endast för apparater för cohermottagning. 

Reläen. 

Först undersöktes ett par mottagningsapparater, som re
dan v oro iordningställda för utlämning 1907, när anm ärknin

garna framställdes. Den gjorda regleringen ändrades ej. Ap
paraterna betecknas med bokstäfver. 

I. Apparaten A. 

Enligt protokoll uppgjordt i Berlin ägde reläet en käns· 
lighet af 30000 ohm (och ett relämotstånd = 5000 ohm) med 

ett coherelemeut med spänning (e) = l ,4 volt, d . v. s. att re
läet arbetade, när ett motstånd af 30000 ohm var infördt i 
coherelementets strömkrets. 
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Det vid undersökningen använda coherelementet hade 

e = 1,41 volt och s = 3,4 ampere. Apparaten arbetade med 
·62 000 ohm införda i coherelementets strömkrets, d. v. s. den 
hade inreglerats till dubbelt så stor känslighet som i Berlin. 

II. Apparaten B. 

Enligt Berlin-proto kollet var känsligbeten å denna = 
50 000 ohm (och ett relämotstånd := 11500 obm) då coherele

~entet hade e = l ,42 volt. 
Vid departernentet erhölls efter noggrann reglering en 

känslighet ai 183 000 ohm å reläet eller mer än den tredubbla. 
Vi d detta motstånd arbetade reläet sålunda för en strömstyrka, 

som var mindre än 8 milliondels ampere. 
Som det visat sig, att den å relätungan sittande balanse

ringsvikten, som vid departementet årli gen noga afväges, vid 
återlämnandet befanns icke obetydligt rubbad ur sitt inregle

rade läge å sarntliga återlämuade mottagningsapparater, så un
dersöktes h vad en förflyttning af vikten ut eller in skulle kunna 
inverka å käusligbeten. Det befanns då, att denna kunde ned
gå från 183000 till 141700 ohm, och att sålunda känsligheten 

minskad es med öfver 41000 ohm, när tyngden sattes som oför
d elaktigast. Den höga känsligheten återvanns emellertid, när 
vikten åter sattes å rätt plats. Denna vikt bör sålunda aldrig 

rubbas ur sitt inreglerade läge annat än vid den årli ga sönder
tagningen för eftersyn vid departementet. 

III. Apparaten C. 

Enligt Berlin-protokollet hade denna apparat en känslig

het = 80000 ohm (och ett relämotstånd -= 9740 ohm) vid en 
spännin a å co berelementet = 1 ,45 volt. 

b . 

Reläet uppdrefs vi(l departementet till en känslighet af 

215300 ohm, då coherelementet hade e = 1,41 volt och s = 
2,1 ampere. Strömstyrkan var sålunda 0,0000067 ampere, när 
motståndet var inne, d. v. s. reläet arbetade för en ström min

dre än 7 millondels ampere. Känsligheten hade kunnat upp
drifvas höo-re men för tillfället funnos ej fiera motstånd till-

o ' 
gängli ga. 
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Denn a apparat hade varit utläm nad å det fartyg, där 

ledaren af gnistsignalöfningarna var embarkerad, men en appa

rat af nyare konstruktion användes. 
De två nästföljande apparaternavoro vid undersökningens 

början ännu ej öfversedda och klargjorda efter sommaren. 

IV. Apparaten D. 

Denna hade enligt leveransprotokollet en känslighet å re

läet af 60000 ohm (och ett relämotstånd = 5000 ohm) vid en 

spänning å coherelementet = 1,43 volt. 

Vid undersökningen framgick att apparaten D, liksom 

visat sio· vara fallet med de tiesta återlämnade mottagnings-
"' 

apparaterna, befanns äga en mindre tillfredsställande reglering 

samt syntes vara mindre väl bållen ombord. Det är dock möj

ligt, dels att regleringeu under återtransporten blifvit fullstän

digt rubbad, och dels att apparatens olika delar »s lngit an » 

sedan den sista användniDgen ombord. 

Emellertid befanns: 

a) att knackarens ankare hade alldeles för stort afstånd 

från magneten eller minst P/2 mm. - det bör vara om kring 

I/z mm.; 
b) att afbrytarens fjäder gaf för stort afbrott, eller om

kring 3/ 4 mm., när knackarekulan bvilade mot anslagsarmen . 

Afbrottet bör ej vara större, än att ett vanligt skrifpapper just 

kan föras emellan; 
c) att relätungans slag var mycket för stort, och att dess 

magnets båda poler lågo för långt ifrån tungan; 
d) att relätungans balanseringsvikt låg nästan intill »do 

san» i stället för att vara u[vägd; 
e) knackarekulan bör vara 11/ 2 mm. från anslagsarmen 

(gäller äldre apparater);· 
f) att samtliga kontakter fodrade en noggrann afputsning. 

Apparaten återställdes gradvis i bättre skick för att u t

röna i hvad mån olika faktorer inverkade å känsligheten . 
' . 

l) Relätungan ställdes - utan omreglering i öfrigt -- l 
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känsl igt läge genom att vrida medsols å mikrometerskrufven 

En känslighet af 8000 ohm erhölls (enl. protokoll = 60000) . 

2) Knackaren omreglerades något, h varvid känsligheten 

steg till 15200 ohm. 
3) Omkopplarens kontakter afputsades helt obetydligt. 

Känsligbet = Hi 300 ohm. 
4) Afbrytarfjäderns kontakter afputsades. Känslighet === 

19400 ohm. 
5) Heläet inreglerades med mindre slag å. tungan. Käns

lighet = 26 850 ohm. 
6) Apparaten söndertogs fullständigt, putsades oeh under

kastades nogrann reglering. Känsligheten biet nu 109150 ohm. 

Det använda coherelementet hade e= 1,41 volt, s= 2,5 ampere. 

Före apparatens söndertagande gjordes emellertid försök 

med, hur olika coherelement inverkade å känsligbeten med i 

öfrigt or u b bad reglering. 
1) Med en viss reglering gaf ett coherelement med e= 

1,41 volt och s-= 2,5 ampere en känslighet = 26850 ohm. 

2) P.) = 1,32 volt och s = 1,1 ampere gaf känslighet= 
23100 ohm. · 

3) e = 1,32 volt och s = 0,7 ampere gaf känsligbet 

= 19900 ohm. 
4) e = 1,40 volt och s = 6,1 ampere gaf känslighet = 

29000 ohm. 
Härat synes att coherelementets spänning icke bör få 

nedgå mycket. Den lämpliga gränsen innan elementet utuy

tes mot annat torde vara e = 1,35 volt (och s = 1,5 ampere). 

.. Vid signalering å långa håll bör elementet hålla en spänning 

ej understigande l ,4 volt. 

V. Apparaten E. 

Berlin-protokollet angaf känsligbet = 80000 ohm (och 

relämotstånd = 5000 ohm) vid 1,43 volts spänning å coher

elementet. 
Enligt uppgift hade denna apparat ombord visat sig arbeta 

mindre tillfredsställande. Den hade varit utlämnad till torped 

kryssare. Vid departementet gjordes följande undersökningar: 
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l) Apparaten ornreglades utan att afputsas. Känsligh et 
18000 ohm. 

2) Omkopplarens kontakter, som befunnas synnerligen illa 
hållna, afputsades uoga och bringades att ligga an ordentligt. 
Känslighet = 36200 ohm. 

3) Som det befanns, att man ombord böjt knackaren s 
fjäder nedåt, så att knackankaret ieke för sin regleringsskru[ 
kunde bringas nog långt frfm sin magnet, söndertogs knacka
ren, och felet afhjälptes. Heläet ooh knackaren reglerades. 
Känslighet = 82000 ohm. 

4) Apparaten underkastades fullständig öfversyn. Käns
lighet = 91600 ohm. 

5) I tanke att reläets mindre goda arbetssätt berodde af 
relätungans axel, hade man ombord isatt ny axel, troligen en 
af dem som upphandlats hos en urmakare efter uppgifna mått. 
Emellertid visade sig demut axel icke passa, hvarför man om
bord - troligen med polersand - sökt inslipa axeln, !war
jämte tapphålen blirvit utvidgade. Det befanns, att axeln å 
don nyinsatta relätungan gick Iör glappt, somt att tröghet upp
stått genom grader i det öfre tapphålet, som utgöres af ett 
metallager. En ny axel svarfvades vid departementet. Regle
ringen uibehölls i öfrigt orubbad. Känsligheten steg nu till 
183400 ohm. 

Den å apparaten B (se försök II) använda axeln till relä
tungan hade likaledes svarhats vid departementet till utläm
ning under somrnaren 1\:)06, enär den gamla under sommaren 
l 905 ombord blifvit afbrutcm. Såsom synes uppuåddes med 
apparaten B en känslighet af 183000 ohm mot 50000 erhållna 
i Berlin. Dessa u ppgi[ter au föras, enär det sagts, att svarf
ning af dessa axlar icke kunde af departementets arbetare ut
föras. A t t såsom om bord skett utvidga tappbålen är skadligt, 
-enär friktionen därigenom ökas. Vid ilepartementet återställ
des tapphålen till sin ursprungliga diameter. 

Som mottagningsapparaterna vid departementet årligen 
fullständigt söndertagas och und erkastas en noggrann öfversyn 
och inreglering före utlämnandet, torde det ligga i hvar je 

- 551-

»gnistofilcers» intresse att så litet som möjligt rubba denna 
inreglering och miuska apparaternas känslighet. 

Reläets inreglering bör om möjligt blott ske genom den 
utanför relädosan sittande mikrometerskrufvens vridande ena 
eller andra vägen, och glaset bör hälst icke aflyftas. Yid mi· 
krometerskrufvens kringvridande bör man vara försiktig, att 
denn a ej lyftes så högt, att dess undre tapp släpper sitt stöd, 
ty då förstöres regleringen alldeles. 

Relätungans balanseringsvikt bör som sagclt aldrig rub
bas ur sitt imeglerade läge. 

Relätungans axel bör hälst · vid departementet utbytas, 
när så kräfves. Dock torde sällan förekomma, att deuna axel 
under en exped ition förslites. rrapphålen få ej förstoras , och 
det bör undvikas, att grader genom tappens slipning uppstå i 
metall en. 

Samtliga kontakter böra hållas rena, särskild t gäller detta 
omkopplarens ocli afbrytarens kontakter. Skulle relätungans 
arbets- och hvilkontakter eller relätungan själf fordra afputs
niug, så får detta absolut icke ske med groft smergelpappcr 
{eller fil), såsom visat sig vara fallet efter en expedition. Puts
ningen bör hälst ske med sämskskinn och wienerkalk. Inb"äl'
far stark gnistbildning vid roläkontakterna, så är i fiesta fall 
tungans slag för stort, eller också äro polarisationscellerna ge
nomslagna. 

Knackarfjädern, som inregleras vid departementet, bör 
icke föränt'lras vid knackarens reglerande. Vid knackarens reg
lering ombord böjes eller sänkes anslagsarmen i förening med 
knack arens höjande eller sänkande med sin regleringsskruf och 
afbrytaren.3 inställande (gäller äldre apparater). 

Ur »Beskrifning öfver gnistsignalmaterielen och dess an
vändning» tillåter jag mig citera, hvad där angi[ves augående 
känsligheten å reläer å apparater af äldre typer (se sidan 56): 

»Denna käusligbet är för 
typ A = ungefär 20000 ohm och för 
typ B = » 40000 ohm; bvarmed sålunda praktiskt taget 

TidskTi{t i Sjöväsendet. 37 
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menas, att respektive reläer börja att verka, så snart coherens 

motstånd reducerats till dessa tal. 

Heläens känslighet drifves sällan längre än ti ll l 00 000 

ohm, emedan den känsligaste nu brukli ga coher icke auses 

verka för mindre mottagningseffekt, än att dess motstånd re

duceras minst härtill». 

Af det citerade jämfördt med resultatet af utförda un

dersökningar framgår sålunda, att här angifna reläer vid de

partementet uppdrifvits till en känslighet fullt motsvarande de 

fo:·dringar, som kunna ställas å desamma. 

Tttrbinafbrytarna. 

I-I vad turbinafbrytarna beträffa, så underkastas ä f ven 

dessa årligen å varfvet fu llständig söndertagni ng och repara

tion samt inregleras till god gång. De ha icke under årens 

lopp försämrats och tjänstgöra väl, om de ombord tillräckligt 

ofta r engöras och smörjas. Angående kvicksilfrets och alko

holens renande finnas föreskrit'ter utgifna. M unstycket bör 

ofta losstagas och rengöras, äh·en starven måste hållas noga 

ren. 
Ett par turbinafbrytare voro vid återlämnandet detta år 

icke tömda och rengjorda såsom bör vara fallet. Af dessas 

tillstånd fram gick, att de icke vid sitt senaste användande om

bord kunnat vara i det skick, som kräfve& för uppnående a[ 

goda signaleringsel istanser. 

Då emellertid den officer, som under sommarens senare 

del ledde gnistsignalöfningarna, icke var obelåten med den fö r 

pansarbåtarna uppnådda signaleringsdistansen, så är att hop

pas, att den till nästa år blir än mera tillfredsställande, un

der förutsättning att en del här gjorda anmärkningar tagas 

»ad notam». 
När begärp gnistsignalstation blifvit å varfvet ugpriittad, 

torde utbildning i gnistsignalering äfven under vintern Kunn n. 
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drifvas på ett rationellt sätt genom signalering m~llan denna 

station och Kungsholmen . Denna kurs bör då för såväl offi

cerare som signalmatroser äfven innefatta mottagningsuppara

raters och turbinafbrytares m. m. söudertagning, reglerin g och 

öfversyn, hvarjämte äfven afstämning af stationerna bör öfvas. 

Carlskrona den 4 december 1906. 

Erik Wahlberg. 
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Flottans och kustartilleriets personliga 
beväpning. 

(Bellofvet af bajonett iifven å karbinen.) 

Anförande afgifvet i Kungl. Örlogsn>annasällskapet den 3 decemb er 190G 
jiimlikt sällskapets stadgar § 31, af ledamoten I. Nonlenfelt. 

Flottans karbin är af 189-t års modell och infördes föl 
jande år. 

Det skäl, som an fö rrles för dess införande, var den stora 
lättbandterligbet i jämförelse med geväret. Det har sagts att 
det först var föreslaget att införa en karbin afsedd för 10 pa
troner i magasinet, men som armen antagit den nuvarande 
karbinen, blef denna äh·en fastställd för flottan. 

I jä mförelse med geväret besi tter karbinen sämre bal
listiska egenska per, vidare orsakar dess mindre vikt att. reky
len bltr större, h varföre den vid längre tids cldgifning är trött
sammm·e för skytten. De vapenslag, som erhålla karbinen, äro 
därföre de, där lätthandterligheten spelar största rollen och där 
man antager att eldstriden blir af kortare varaktighet. 

Ar flottan ett sådant vapenslag? 1\[ig veterligen bar in
gen flotta utom den svenska infört karbinen. För eldgifniog 
från fartyget kan det ju göra nästan detsamrna om eldvapnet 
är lättbandterligt eller ej och sålunda kan karbinen ej förorda s 
för denna användning. För landstigningstmppen i land kan 
ej häller karbinen . vam bättre än geväret, särskild t som ma
trosen har mycket mindre· öfrig packning än infanteristen. 
För utposten, som . står ~ stilla, kan ej .häller karbinen sägas 
hafva företräd e. 

Aterstår sedan att skärskåda dess företrädeu vid lan d
stigningstruppens förflyttning i båt till land eller ombord. H är 
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är ju karbinen ovedersägligt förde laktigare än det längre ge
väret särskildt vid embarkeringen, debarkeringen och under 
rodd , men ej visade det sig så svårt att gå i fa llrepstrappor 
med geväret, och rodd förekommer ju num era ej så ofta för 
beväpnad styrka och i öfrigt kunde då anordningar möj ligell 
vi dtagas under båteus tofter för vapnens läggand e. För eld
aifnin o- från båt är nog karbinen fördelaktigare, men detta 
föreko:n mer nog ytter st sällan. Flottan är dock o tvi fvebktigt 
ett vapenslag clär eldstrit1en antagligen kommer att ulifva af 
kortare varaktighet. Jag anser dock karbinen ej lämpligare 
för ft ottan än geväret utan tvärt om och åsikten utomlands, 
att fiottan ej tillhör tl et vapenslag som skall beväpnas med 
karbin delar ja2:. 

Emellertid är karbinen införd och som handvapnet ej är 
af så afgörancle betydelse för flottan och skillnaden i egenska
per ej så stor, när man jämför karbinen och geväret endast 
såsom eldvapen och väger rördelar och olägenheter , så vill jag 
in galund a hänned förorda en ombeväpning. 

I allmänhet har det au setts, att kar bi n en ej kan förses 
med bajonett, och på elen t id, då karbinen infördes i fiottan, 
hade bajonettens behöflighet i allm änb et satts starkt i I"J·åga. 
Många röster höjc1 es på den tiden för (less borttagande äfven 
från infanteri geväret och man kan väl nästan säga, att den 
åsikten då var rådande att bajonetten egentligen är onödig, 
men ingen arme hade ännu vågat taga bort den. Motsatta 
åsikter förfäktad ed dock ännu och särskildt i Ryssland bar 
bajonettens betydelse all tid varit erk änd. Det var då ej så 
underligt, att de son:1 förfäktade karoiuons införande i svenska 
fl ottan lyckades drifva igenon1 sin åsikt. .Jag minns just huru 
förfäktarne af karbin en fram böllo att något handgemäng kan 
ej förekomma ombord , ty äntring är num era outförbar. Se
naste kriget har dock jäfvat denna åsikt och än terdraggars in
föran de å torpedbåtar är föres laget af årets högste belälbafvare 
i hans generalrapport 

Med afseend e på infanteri geväret, så har nog förfäktarne 
för bajonettens borttagande sedan de två senaste krigen för-



- 556-

stummats. I boerkriget had e ju boerna ej bajonett men viii 

engelsmännen. Det säges att boerna under krigets lopp läto 

aptera bajonetter å sina korta gevär. Blanka vapen voro dock 

boerna alltid försedda med och jag har hört sägas att det. var 

deras knifvar, som de lä to fästa vid geväret. U n der senast 
k . e 

rys -J a~~nska kriget förekom ofta bajonettsrider och jag skall 

be att fa relatera ett uttalande af en rysk officer om bajonet

tens betydelse: 

»Det är nödvändigt 0tt återkalla i minnet striderna deu 

12, 14 och 16 oktober, då bajonettstrid pågick längs hela ar

meens front. Personligen har jag såsom vittne och deltao·are i 

bajonettanfall se~t blanka vapen på några minuter erö fra skytte

grafvar mot hv1lka vi under tre dagar låtit tusentals kulor 

regna. J ag har sett bajonettanfallets moraliska effekt på de 

segrande soldaterna. Jag bar sett huru oemotståndligt och af

görande ett sådant anfall är, sedan det är utfördt, bortfaller 

all tanke på döden, det finnas endast lefvande segrare och be

segrade döde». 

Jag har äfven hört sägas att armeen nu anser sin kn il'

bajonett för kort och skulle önska den länare b . 

Vid karbinens införande hos oss har jag hört att det 

dock tänktes på blanka vapen, ty det gjordes försök om ej 

karbinet: kunde användas i samband med huggaren. Hugga

ren a~.sags dock lör klumpig och karbinen fastställdes ensa m. 

.. A.r en ensam karbin verkligen en fullständig personlig 

bevapmng? Jag tror knappast någon känner sig verkligen fu llt 

beväpnad utan ett blankt vapen af h vad slag det vara må. 

Skall en jägare gå ut på jagt mot vilda djur, så gl öm

mer han meC! säkerhet ej sin jaktknif, men ej är väl striden 

mot människor mindre farlig än mot vildu djur? Det blanka 

vapnets betydelse är hufvudsakligen moralisk. Mannen skju

ter lugnare, ha n kan fortsätta elden längre, han vet att han 

dock har något som alltid finnes till hanels och ej kan klicka. 

Dessutom kan det ju finnas tillfälle, då ett medel som tyst 

.och utan buller kan affärda en motståndare finnes att ti llgå. 

Om en af våra utposter blir anfallen oförmodadt af lika fi endt-
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1ig styrka beväpnad med g<wär med påsatta bajonetter, så är 

.det min fulla öfvertygelse att våra matroser hafva betydligt 

större utsigt att hejda fienden innan den kommer fram för att 

.anväuda sina bajonetter, om de våra hafva en knif på sin 

karbin än om de som nu inte bar något blankt vapen alls. 

Nu tror jag man kan riskera att de våra taga till flykten ge

nast eller åtminstone skjuta oroligare och sålunda mindre sä

kert. Äfven om striden blefve endast en eldduell så tror jag 

de med bajonett försedda lättare förblifva lugna och däraf 

hafva förd el. 
Motståndarne till bajonetten säga, att man kan taga kar

binen i mynningen och använda den såsom klubba, men dels 

auser jag en klubba vara ett vapen som ej tillhör historisk 

tid, våra urfäder använde dem visserligen, men synes väl en

bart däraf att den i historisk tid frångåtts, att den ej visat 

sig så särdeles praktisk. Fastställt infanteriexercisreglemente 

talar om att i saknad af bajonett användes karbinen som klub

ba. Reglementets författare synes dock önskat bajonett, bvil

ket framgår af sid. 463, där det talas om att fördrifva fienden. 

I öfrigt är karbinen ej kon struerad för detta användande, kolf

ven går af. Trädet i kolfven är ej nog starkt. För sådant 

användande måste kolfven afsevärdt förstärkas, men då skulle 

man snarare böra förstärka och omkom;truera den, så att den 

blefve ett slags :yxa, ty yxan har visat sig vara ett goclt per

sonligt vapen . 
Seclan urminnes ticler har dock stickvapnet (när icke skjut

vapen medräknas) varit och förblifvit det förnämsta lätthand

terligaste band vapnet, och jag tror, att man af den orsaken 

har rättighet säga, att det visat sig endast praktiskt. 

Det har sagts »ett blankt vapen är nog bra att ha', men 

vi ha' ju sjömansknifven». För en obeväpnad är nog SJO

mausknifven i en oregerlig ocn full matros hand ganska fruk

tansvärd, men dess form är ej lämpad för strid. Den saknar 

parerstång, bladet är för klent och för öfrigt -- äro alla för

sedda med sjömansknifvar? Ingår det i med vetandet att en 

beväpnad trupp skall vara försedd med sjömansknifvar? Jag 
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tror att vore så förhållandet vore något vunnet, men komm er 
den åsigten igenom, kunde väl sjömansknifven vm konstrueras 
och bliEva lämpligare såsom vapell. 

Numera, sedan segel rartygen försvinna, eller rättare sagt, 
försvunnit, när det är tal om strid, så behöfver ej hvarje man 
sin sjömansknif och emedan den ej är så nödvändig för hvarj e 
man , efterses ej att den föres, eller snarare, man tycker den 
vara onödig. En matros ombord på ett mouernt stridsfartyg 
har ej mer behof af en sjömanskuif än en stri dsman i laud . 

Man säger c! essutom »k:ubinen är för kort , å den kan ej 
fästas en bajonett», Jag har sett att trängtrupperna i Italien 
redan 1897 hade karbiner, vid hvilka fästes en knifbajon ett. 
Svårigheten att å våra karbiner fädrr en bajonett förefinnes ej. 
Kungl. marinförvaltningen har infordrat förslag häröfver och 
förev isades i Sjöoffi cerssällskapet föna året, huru det kan ske. 
Vill man göra bajonetten tillräckligt lå ug, behöfver ej karGi
nen med bajonett blifva för kort. Vår karbin med flottan s 
gamla sabelbajonett (till 1867 års gevär) blir i det närmaste 
lika låug som armeens gevär med dess knifbajouett .l\lan kan 
ju tycka , att denna sabelbajonett är väl klumpig och kan vara 
karlen till hinders, när ban går. Ja , jag anser ingalut1cla att 
karbinens bajonett beböfver vara mycket längre än gevärets. 

Ett längre vapen är ju fördelaktigt, men ett korta re är 
bätt re än intet. En karl med en kortare värja springer ej för 
en med en längre, dolken, skött af en skicklig hand, kan segra 
på värjrrn och som bajonetten ju till sin största betydelse är 
moralisk spelar läugden ej afgörande roll. Yigtigaste är, som 
ej nog kan betonas, att ett blankt vapen finn es . 

o Frågan att förse flottans karbin med bajonett är ej ny. 
Ar 1903, då a nslag i statsverkspropositionen begärdes för 2,-!00 
karbin er, had e priset på karbin satts högre än hvad armeen 
samma år begärt på det man, enligt hvad mig upplysts, skulle 
kunna, om ,;å ansågs lämpligt förse dem med bajonett. Hi b
dagen beviljade dock ej det högre beloppet utan minskad e 
anslaget. 

Sedan har frågan åter upptagits, hvilket framgår af kungl. 
marinförvaltningens ofvan nämnda infordrade förslag. 
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Kustartilleriet skall nu äfven förses med karbin. Att 
dess målsmän fattat detta beslut synas mig förvå nande. 

När kustarti lleriet uppsattes bade Vaxholms artillerikår 
erh ålli t 6,5 mm.·geväret med kniO..mjonett och Carlskroua ar
tillerikår had e 8 mm. -geyäret med stickbajonett. i\linörkom· 
panierna hade nyss fått karbin i stället för revolver och hug
gare . Nu skola alla få karbiner. 

Behöfver verkli ge n en kustartillerist, som i allm änhet har 
t illfälle att ställa ifråu sig sitt vapen på därför afsedd ordnad 
plats, ett så lättbanuterligt vapen? 

Minören behöfver dot i sin båt, säges kanske; men an
gåend e minören i båt kan väl sägas samma som näm nts om 
matrosen . Delar man ej mina åsigter i elen delen, så kan det 
väl ändå näppeligen jäfvas, att ej kustartill eri ets artillerikom
panier , som dock äro hufvucldelen af kustartilleriets manskap , 
är c1et vapenslag, som minst af alla vapenslag, har ondt a [ sin 
personliga beväpn ings tyugrl. 6,5 mm.-geväret är l:ör öfrigt 
långt ifrån ett ohandterligt vapen. 

I öfrigt uttalas ofta den åsigten, att fästningstrnpper, om 
de skola hafva annan beväpning än infanteri et, borde beväp
n as med automatgeväret. 

För belysning af frågan angående minörernas beväpning 
skall jag bed ja få anföra utdrag ur generalorder N:o 30fi den 
18 april detta år putJkt 3: »Gevär med lmifbajouett tilldelas i 
handminepositioner manskap ::tf matros- och minörkompanier
na.» Sådan är flottans minörers beväpning och hvarföre ba[va 
kustartilleriets bebo f ar en annan? 

Karbinerna äro ännu ej tilldelade kustarti ll eriet, hvarföre 
här en ändring ej ännu torde ligga utom möjligbetens gränser. 

Kan emellertid nya bestämmelser ej komma till stå nd , 
så tala naturliatvis för kustartilleriets karbiners förseende med ,., 
bajonetter sam ma skäl som anförts angående flottan s. 

Genom ofvan nämnda generalorder fastställdes förn yade 
bestämmelser för fartygsbesättningarnes personliga beväpning 
och i denna vidtogs den förändring, att eldarn e å torped b~
tarne beväpnades med karl.Jin i stället för enbart huggare. A 
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·öfriga fartyg äro fortfarande såväl handtverkaren, ekono mi
mannen som eldaren endast beväpnad med huggare. 

Fastän en ifrig förespråkare för blanka vapen, kan jag 
dock ej anse, att en en bar hnggare är ett tillräckligt hand va
pen. Utan torde det vara lämp ligt att taga steget ut och be
väpna alla eldare samt handtverkare och ekonomister med 
karbin. 

De skäl som orsakat att torpedbåtames eldare fått kar
bin tala väl lika mycket för jagarens besättning och i en ång
slup på bevakning tillbörande t. ex. en l:sta klass pansarbåt 
behöfver väl eldaren sk jutvapen lika väl som eldareu i en tor
pedbåt. 

Evarför skall ej hornblåsaren hafva karbin? Lika väl 
som han kan komma i tillfälle att bruka sin huggare, kan han 
behöfva skjuta. Karbinen på ryggen bör ej hindra hono m 
från att blåsa signaler. När man i Italien såg en landsti g
ningsstyrka, så voro samtliga beväpnade med gevär utom of
ficerarne. De många hornblåsame i dubbla rader i täten hade 
lwar sitt gevär på ryggen och bajonetten vid sidan. Där 
bafva äfven, som jag vill minnas, Underofficerarne och mecl 
säkerhet underofficerskorpralerna gevär. 

Hvarföre öfriga ekonomimännen och handtverkarne ej 
skola hafva karbin in ser jag ej heller, möjligen sjukvårdame 
undantagna, men då skulle de ej beller beböfva huggare och 
det personliga vapnet kan ju kanske beböfvas mot andra än 
verkliga stridande fiender; jag menar mot marodörer, likplun
drare och andra krigets schakaler. Ekonomimännen användas 
vid landstigning till ammunitionsbärare m. m. och l>öra väl 
då förses med ett tillfredsställande personligt vapen. 

Så långt som att beväpna underbefälet med karbin vill 
jag dock ej gå och kommer i stället för revolvern automatpi
stolen att införas, som kungl. marinförvaltningen i skrifvelse 
den 3 april förra året antydt, så synes mig beväpningen för 
befäl och underbefäl blifva tillfredsställande. 

Min åsigt är sålunda att all gemenskap tillhörande flot
tan bör beväpnas med karbin försedd med lämplig knifbajoneH. 

- 561 - · 

Kustartilleriets yrkeskompanier äro äfven beväpnade med 
enbart huggare, och anser jag att sfimma skäl som anförts för 
flottan s eldare och ekonomimäns förseende med karbin tala 
för kustartilleriets yrkeskompaniers förseende med gevär eller 

karbin . 

Kostnadsberäknin,q för här förslagna åtgärder. 

Att förse flottans karbiner med knifbajonett kostar c:a 

58,000 kronor. 
Skulle de gamla bajonettema till 67 års gevär komma 

till användning skulle priset nedbringas, men det finnes å båda 
stationerna ej mer än 1,460 st. och om kustartilleriets hugga
re, som ej äro annat än dessa bajonetter, medräknas 2,4 75 st. 

.och karbinernas antal är 7,000 st. 
För att förse eldare, bandtverkare och ekonomimän med 

karbiner skulle för våra stridsfartyg erfordras c:a 1,500 st., 
h vilket kostar 83,000 kronor, pris för bajonett bär medräknad t. 

Att förse kustartilleriet med gevär med bajonett skulle 
kosta c:a 56,000 kr. mer än med karbin utan bajonett och för 
yrkeskompaniernas förseende med gevär åtginge c:a 860 st., 

hvilka kosta c:a 49,000 kr. 
Summa kostnad för flottan 14J ,OOO kronor. 
Ökad anskaffuingskostnad för kustartilleriet 101,000 kr. 
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Det rysk-japanska kriget. 
Af H. Elliot. 

(Forts. från sid. 194.) 

Den 12 augusti 190! kl. balf 7 f. m. länmade amiral 
Jessen med kryssame Rossija (flaggskepp), Gromoboj och Ru
rik V lad i vostok och styrde syd vart u ed mot Koreasund et. Jes
~en bad ~ tydligen erhållit order att möta och understödja ile 
fartyg at ryska hufvuclstyrkan, hvilka den 10 augusti viJ elen 
allmänna utbrytningen från Port Artbur skulle eventuellt ]vekas 
slå sig igenom för att taga sig fram till Vladivostok. På mor~onen 
den 14 augusti närmade sig de ryska kryssarue 1-\oreasunrlet. 

Hedan natten don 10~11 augusti erhöll am iral Kami
mura, som bevakade dettn sund, telegrafisk underrätte lse från 
Togo om sjöslaget utanför Port Arthur, att en del a f Port 
Artbur!iottan lyckats slå sig igeuom samt att antagligen Vla
Clivostokeskadern vore att förvänta norilifrån. Han vidtog ge
nast dispositioner att möta fienden . Med sin hufvudstyrka, cl e 
fyra pansarkryssarne Idzumo, Tokiva, Asuma och Ivate kn-s
sade han mellan 'l'sushima och Korens syd ostkust under det 
att han lät si n a mind re kryssare, 'l'akashiko, N an i va, Nitalm 
och Tsushima för observation intaga plats nord och syd om 
hufvudstyrkan samt vest om 'rsushim a . Till sitt förfogande 
torde Kamimma dessutom hafva bart en del torpedbåtn r och 
miudre fartyg från örlogshamnen 'rttkesbiki å T susbima. 

Tidigt på morgonen den 14 augusti lättade plötsligt den 
sedan flera dagar rådand e tjockan , och kl. 4 f. m., då Kami -
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muras hnfvudstyrka befann sig på omkring 20' distans från 
Koreanska kusten och styrde sydl ig kurs siktade den om ba
bord gå 10,000 m:s distans de tre ryska kryssarne, som lika
Jedes stäfvade sydvart. Hyssarne synes icke hafva märkt ja
panerna förr än eu half timme senare, och då hade dessa se
nare för att hindra ryssames återtåg och tvinga dem till strid 
dragit sig upp nord om ryssames kö. Så fort Jessen siktade 
den fientliga sLyrkan vänd e han omedelbart för att söka und
komm a, m en hans fartyg lyckade ej få upp farten och japa
nern a höllo sig formerade på linje framför teten på den ry
ska kolonnen. Härigenom kunde endast tetofartyget Rossija 
göra fullt bruk af sina kanoner och som ryssam e dessutom 
hade solen i ansiktet, var deras position ytterligt ofördelaktig. 
Elden började å ömse sidor kl. 5t. 20m. f. m. på ett afstånd 
af 8 000 meter och koncentrerades af japanerna mot t6tefarty
get Hossija, so m erhöll svåra skador. För att undvika denna 
öfvervälcligande eld fann sig Jessen föranlåten att sätta vestlig 
kurs. N u minskades visserli gen elden mot Rossij a och Gro
mo boj. Men i stället blef Rurik, den siste i kolonnen, bvars 
fart und ersteg de öfrigas och som sackat efter, på ett afstånd 
af 4-5000 meter utsatt för elden fr ån samtliga den japanska 
linjens väl betjänade kanoner. Den ena kanonen efter elen 
andra försattes ur strid bart skick, eldsvåda u t bröt om bord och 
slutligen skadados sty rapparaten så att rodret låste sig dikt och 
tartyget börjar gå i cirkel. På de båcla öfriga kryssame hade 
äfven smärre eldsvådor yppat sig, och på Huriks signal om 
roderhaveri signalerad e J essen »styr med n;askinerna», och 
fortsatte att aHägsna sig. Emellertid blef man snart herre öfver 
elden på Rossija och Gromoboj och Jessen beslöt sig för att 
söka hjälpa Rurik. För att skydda denna och om möjligt 
gifva kryssaren tillfälle att undkomma, styrde han ned mellan 
Rurik och japanerna. Men Rurik var fortfarande föga manö
verfärd ig och sedan J essen några gånger med de båda 0friga 
fartygen gått rundt den olyckliga kryssaren och blifvit utsatt 
för och svårt lidit af elen fientliga elden, fann han sig nödsakad 
att söka undkomma utan densamma. Detta var så mycket 
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nödvändigare som han riskerade att blifva instängd mot den 

Koreanska kusten, som nu var mycket nära. 

Klockan 9 f. m. satte alltså Rossija och Gromoboj nord

lig kurs med högsta fart och signal gafs till Rurik »styr till 

Vladivostok». Kamimura förföljde under häftig beskjutning 

de båda kryssarue, lämnande till de nyligen anlända Naniva 

och Takashiko att fortsätta striden med Rurik. Oaktadt sina 

svåra skador, de hade hvardera endast 2 a 3 kanoner bruk

bara, hade emellertid Rossijas och Gromobojs fart ej nedgått 

och kl. lOt lom. f . m. måste japanerna uppgifva jagten, enär 

afståndet blifvit för stort. Kamimura styrde åter ned mot 

stridsplatsen. Då han anlände dit hade Rurik nyss gått till 

botten. 
Då Kamimura lämnade Rurik var tillståndet ombord för

tvifladt. Chefen och sekonden jämte en stor del af officerarna 

voro dödade, nästan hälften af den öfriga besättningen hade 

dödats eller sårats, de flesta kanonerna voro försatta nr strid

bart skick och fartyget läckte svårt. Naniva och Takashiko 

kretsade kring den ryska kryssaren och besköt densamma med 

sina svåra kanoner. Rurik försvarade sig i det sista med stor 

tapperhet. Först då inga kanoner mer voro brukbara upp

hörde elden . Dessförinnan hade en torped al'skjutits, bvilken 

dock förfelade sitt mål. För att icke fartyget slutligen skull e 

falla i fiendens hand, lät löjtuant Ivanof, som öfvertagit befälet , 

öppna bottenventilerna och kl. l e. m., sedan besättniugen 

hoppat öfver bord, gick helt plötsligt den ryska kryssaren med 

aktern före till botten. 
Af Ruriks till något mer än 800 man uppgående besätt

nino· !vekades Naniva och Takasiliko rädda G13. Chefen, se-
b " 

konden och 6 offleerare jämte närmare 200 man hade om-

kommit och af de räddade voro omkring 200 man sårade. 

Äfven Hossija och Gromoboj hade lidit svårt. Den förra 

fick tre af sina skorstenar genomskjutna, erhöll skador å pan

norna och hade fått ej mindre än 11 läckor, dess chef döda

des och 6 officerare sårades . Gromoboj läckte på trenne stiil

len och hade 4 officerare döda och 4 sårade, bland de senare 
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chefen. Tillsammans hade båda kryssame dessutom 136 man 

döda och 307 sårade. 
Märkvärdigt nog hade den betydligt bättre skyddade Gro

moboj många flera döda och sårade än Rossija. Men detta 

förklaras d ära f, att man om bord på det förra fartyget under 

hela striden behöll betjäningarne kvar vid det lätta artilleriet, 

bvilket på grund af det stora afståndet aldrig kom till använd· 

nin g. På Rossija däremot fingo kanonbetjäningarne vid 75 

mm . kanonerna hela tiden hålla sig å skyddad plats. 

Japanerna ledo jämförelsevis föga . De hade 2 officerare 

och 44 man döda och 7 officerare och 66 man sårade. 

Sedan Jessen i sjön reparerat sina värsta skador fort

satte han sin färd och anlände den J 5 på aftonen tlll Vladi

vostok. Samma dag landsattes i Sassebo de från Rnrik räd

dade ryssarne. 
Efter sjöslaget vid Port Arthur den 10 augusti synes ry

ska flottans skador hafva varit så stora, att möjlighet till för

nyad utbrytning icke förefunnits, och de ryska örlogsskoppen 

förblefvo inne i hamnen eller uppehöllo sig i dess omedelbara 

granskap och utsattes slutligen för upprepade beskjutningar med 

den påföljd, att de flesta af dem sjön ko. Omedelbart innan fäst

ningen gaf sig förstörd es de ytterligare af ryssarne själfva, 

h vilka icke ville lämna några brnkbara fartyg i fiendens händer. 

Besättniuo·ar och kanoner hade under ticlon till stor utsträck-
b 

ning använclts i land. 
Hufvuddragen af belägriugens sista skede och den ryska 

Port Arthurflottans slutliga öde skall nu skildras. 

Den 11 augusti ntgiugo två ryska kanonbåtar frän Port 

Arthur och besköto de japanska ställningarne å ostfronten till 

dess de el'ter någon tid tillbakadrefvos af tvänne japanska ka

nonbåtar och sökte skydd i hamnen. Den 12- 1 G augusti sy

nes en del bäft.igu angrepp hafva gjorts mot fästningens nord

fron t, hvarjämto japanerna försökte beskjuta fartygen i ham

nen · båda försöken utfördos utan l'ramgf'mg. 

' Den lG augusti anlände en japansk parlamentär till de 

ryska linjerna erbjudande general Stössel från general Nogi 

och amiral Togo att kapitulera på följande villkor: 
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Fritt aftåg för besättningen med tillåtelse att förena sig 
med Kuropatkius här. 

Förande af den civila befolkningen till en af japanerna 
bestämd plats, hvarest den skulle frigifvas. 

Öfverlämnande af de i hamnen befintliga fartygen eller 
3 slagskepp, 2 k:ryssare, 4 kanonbåtar och 12 eller ftera jagare 
samt en del mindre fartyg. 

Svaret skulle afgifvas inom 2-i timmar. Stössel afslog så~ 
väl denna uppmaning som ett senare förslag om 3 dagars va
penhvila för begrafvaude af de döda. 

Den 17 började åter fientligheterna. Japanerna landsatte 
trupper i Dufviken och började därifrån bombardera Port Ar
thur. Under den 18 stötte en rysk kanonbåt af Otvasbnis typ 
:på en mina på höjden af Liaoteschan och gick till botten. 
Besättningen räddades af ryska fartyg. Den 19 augusti bör· 
jade ett allmänt angrepp, som fortgicl<:: till den 24. Under det 
att de japanska fartygen bombaroerade befästningarne företo
gas häftiga stormang repp mot nord· och nord västfronterna. 
Japanerna ledo oerhörda förluster och hade ringa framgång. 
Den 22 lyckades de dock intaga och behålla fort Panlungsban, 
Jet västligaste af Shuishijinforten. Den 23 augusti utgick Se
vastopol från hamnen för att beskjuta de japanska stäl lnin
garna, men slagskeppet stötte på en mina och måste med svår 
styrbords slagsida åter in bogseras. J apanem as förluster den 
19-2-! aug. uppgick till närmare l-1,,000 man döda och sårade. 

Den 24-29 augusti var det jämförelsevis lugnt. Japanska 
Bskadern höll sig i närheten af fästningen och bombarderade då 
och då forten. En rysk jagare säges hafva sänkts af en mina, 
Bu rysk genom artillerield. Den 29 sökte ryssame genom storm
ning återtaga fort Panlungshan, men blefvo med stora för
luster tillbakaslagna. Samma dag voro Peresvjet, Retvisau och 
Fallada ute 2' till sjöss och växlade skott med japanernas be
lägringspjäser. Peresvjet träffades af en granat, hvilken dö
dade 15 man. 

Den 29 augusti-19 september framsköto japanerna un· 
D.er häftig eld från de nyanskaffade 28 crn:s haubitserna och 
15 cm:s kanonerna, gröfsta kalibern hade förut varit 12 cm., 

Tidslc1·i(t i Sjöväsendet. 38 
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sina löpgrafvar och mingångar mot de ryska befästningarnas 
nord- och nord västfronter. Ryssarne svarade med häftigt bom
bardement och smärre utfall, 00h belägringsarbetena fortskredo 
ytterligt långsamt. Det af japanerna tagna fort Panlungshan 
bombarderades med stor häftighet. 

Den 18 september utgick jagaren Gremjashi från P or t 
Arthur för att möta en blockadbrytande ångare. Jagaren stötte 
på en mina och sjönie Dess besättning räddades . Ångaren , 
som var lastad med 6000 tons mjöl, lyckades inkomma i ha m· 
nen. Natten 19-20 september stötte den i Dufviken på blo c~ 
kad liggande japanska pansrade kanonbåten Haj-Yen på en 
mina och sjönk. Natten var stonnig och mörk och händelsen 
observeradGs icke af de öfriga fartygen i blockadlinjen, hvilket 
hade tillföljd att inga räddningsförsök gjordes, och att af den 
till 201 man uppgående besättningen endast 4 man återfunnas. 
Dessa hade räddat sig till en klippa. 

Den 19-21 september pågingo under bombardement från 
fartygen och landbatterierna häftiga stormningar mot nord
fronten. Japanerna lyåades efter våldsamma strider eröfra 
en del befästningar, vest Panlungshan i Shuishijin-gruppen och 
den 21 togs den viktiga Kuropatkinlunetten, den yt tre befäst
ningslinjens nordligaste punkt, hvilken behärskade den bred
vid liggande vattenreservoireu. . Vattenledningen försVjrdes. 

Den 22-26 september stormades och återtogs under stora 
ömsesidiga förluster en del befästningar å den s. k. 203-meters
höjden vid Etseshan. Ryssarne måste slutligen utrymma de 
ofvannämnda befästningarne, men tillföljd af de närliggande 
ryska fortens intensiva korseld kunde ej häller japanerna hålla 
sig kvar, utan tvingades lämna de fullständigt förstörda for
ten åt sitt öde. 

Blockaden, hvilken den sista tiden varit mindre krafti g 
med den påföljd, att en del ångare och djunker lyckats t ill · 
föra den belägrade staden lifsmedel, skärptes nu, och japansim 
jagare lyckades gång efter annan lägga beslag på kinesiska 
djunker. Äfven ett par ångare beslagtogos. Som Tshifu be
gagnades som utgångshamn för de flesta blockadbrytarnA be-

vakades hamnen noga. 
marne svår att hålla. 
sättningar mycket. 
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Blockaden var unde rde svåra höststar
Isynnerhet ledo jagarne och deras be-

I slutet af september hade japanerna på några höjder vid 
Dufviken lyckats bringa svårt fartygsartilleri i position för att 
därm ed beskjuta hamnen. Detta vi lle naturligtvis ryssame 
med all makt förhindra och genom blodiga strider den 28-29 
september sökte de bemäktiga sig dessa pjäser, h vilket emeller
tid misslyckades och från denna tid börjades på allvar bom
bardementet af Port ArthurHottan . 

Den 28 september träffades fartygen upprepade gånger. 
Natten den 28-~9 september flyttade sig Sevastopol till östra 
hamnen. Den 30 sept. fortsattes fartygens beskjutniug likaså 
den 2, 4, 5 och 6 oktober. Så småningom flyttades fartygen, 
af hvilka Retvisan, Poltava och Peresvjet syntes hafva förlorat 
rörelseförmågan ,, det ena efter det andra närmare östra ham
nen. Till den 13 oktober hade Pobjeda erhållit 3, Peresvjet 
36, Poltava 5, Sevastopol l, Hetvisan 3, Pallada 3 och Bajan 
l träff. Den 11 oktober utgingo 9 ryska jagare. De måste 
dock snart, sedan de växlat skott med 4 japauska jagare och 
några mindre k1 yssare, återvända till hamnen. En af de för
följand e japanska jagarne stötte på en mina och erhöll svåra 
skador. Den sjönk dock ej, utan togs på bogsering af en annan 
Jagare. 

Till lands fortsatte striderna i oktober hvarvid japanerna 
. med sina löpgrafvar och mingångar och sin beskjutning buf

vudsakligen koncentrerade sig mot Ertungsban och öfriga i när
heten af detta i nordfronten belägna fort. Först den 26 okto
ber synes dock bombarderingen börjat på fullt allvar. Den 30 
oktober hade japanerna trängt fram ända till fortens vallar, 
men ett denna dag företaget stormningsförsök afslogs med stora 
förluster för de anfallande. Intet viktigare fort kunde under 
oktober tagas. 

E lden hade m;der senare hälften af oktober äfven då och 
då riktats mot staden och fartygen utan vidare resultat. Deu 
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.\1.3 säges dock en mindre eldsvåda hafva utbrutit på Peresvjet. 

Den 24 oktober utbröt eld i staden, men släcktes snart. Den 

:25 oktober uppstod ånyo en brand, som först efter många tim

mar kunde behärskas. Samma dag sänktes en ångare. 
Från den 31 oktober til l den 20 november vändes be

skjutningen åter med full kraft p1ot själfva Port Arthur och 

fartygen i iless hamn. Den 31 oktober utbröt eld å varfvet, 

.kanonbåten Giljak skadades och 2 ångare sänktes. Den l no

vember sänktes två , den 2 november en ångare. Den 3 no

vember uppstodo ett par eldsvådor i staden och å vadvet. 

Den 15 november utlöpte jagaren Rastoropni, medförand e 

viktiga depescher, från Port Artburs hamn . Tack vare den 

['ådande !l\'åra snöstor:11en lyckades deu snart undkomma de 

japanska jagarne, som upptäckte och förföljde densamma och föl

jande morgon iulöpte Rastoropni i Tshifus hamn, där de

peschemu öfv erlämnades till ryske konsuln . Den i hamnen 

Jiggande kinesiske krysaren Hai Y ung beviljade Hastoropni 2-l 

t immars frist, men som japanska fartyg kryssad e utanför hatn

Hen beslöt dess befälhufvare sänka densamma och kl. 7 e. m., 

sedan jagaren desarmerats och besättningen debarkerat, spräng

des den och sjönk ögon blickligen. Följande natt inlöpte tre 

japanska jagare i hamnen och aflägsnade sig åter, sedan de 

·öfvertygat sig att Rastoropni verkligen sjunkit: 
Den 19 november togs en och den 20 likaledes en bloc

kadbrytande ångare. 
Från den 20 till den 30 november pågingo en rad häf

tiga stormangrepp 1not nord- och nordvästfrontema. Synner

ligen blodiga voro striderna den 26 och 27 november. Resul

tatet blef att japanerna den 30 november lyckades intaga den 

s. k. 203-meters-höjden. Som denna höjd behärskade staden 

och hamnen och lämnar öfverblick öfver hela hufvudfortlinjen, 

försvarade ryssame densamma ytterligt hårdnackadt, men se

-dan stormningen hela dagen pågått måste försvararne på kväl

len slutligen nppgifva densamma. Oaktadt ryssarne den 1 

{)Ch 2 december offrade 3000 man för att återtaga höjqen för

blef den dock i japanernas händer. Den hade också kostat 

-dessa 12 000 man att intaga. 

' "' ' ' ' ' \ 
·-,~:.~=~N'O 

~ o,_, .,. 
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Den 25 no vem ber sänktes, antagligen genom artillerield, 
vid inloppet till Fort Arthur två ryska jagare. 

Den 30 november stötte japanska kustförsvarsfartyget 
Saj Y en på en mina utanför Port Arthur och sjönk ögonbli ck
ligen. Chefen och 39 man omkomma. De öfriga, 190 man , 
räddades af den i närbeten liggande kanonbåten Akagi. 

På 203-meters-höjden kunde elden från japanernas batte
rier fullständ igt dirigeras och inom några dagar blef, oaktadt 
ryssames försök att med sandsäckar, kolsäckar m. m. skydd a 
däcken på sina fartyg, nästan llela Port Arthuflottan förstörd . 

Den 3 december träffades Pobjeda 6, Retvisan 8 och de 
öfriga fartygen tillsammans 16 gånger. Alla dessa skott lik
som de som sedermera komma att omtalas voro från grofva 
kanoner. 

Den 5 december räknade japanerna 7 träffar på Pobjeda , 
2 på Peresvjet och 11 på hvcmlera af Poltava och Retvisan . 
Poltava brann u nder en timme. Den 6, 7 och 8 december 
fortsattes beskjutningen, hvarvid de ryska fartygen oupphör
ligt erhöllo svåra träffar, eldsvådor uppstodo här och där och 
det ena efter det. andra af dem vattenfylldes och sjönk . 

Den 8 december på kvällen var ställtlingen bland farty 
gen följande. Peresvjet hade akterdäck under vatten. På Pol
ta va steg vid högvatten vattnet upp till stridstornet. Pubjeda 
hvilade på botten med hela däcket under vatten, med akteru 
djupt nere. Dess mellersta skorsten var delvis bortskjuten. 
Retvisan stod på grund tätt under land med stark styrbords slag
sida och gick vattnet lika högt å detta fartyg som på Poltava. 
Pallada hade akterskeppet under vatten och stark styrbords slag
sida . Bajan hade med förskeppet, hvilket brann, tagit botten. 
Giljak stod på land med babords slagsida och Amur hade sjun
kit i dockan i osthamnen. Beskjutni ngen fortgick den 9, 10 
och 11 december mot de sjunkna fartygen, och den 12 rap
porterades till J apan att 4 slagskepp, 2 kryssare, l kanon båt 
och ett minfartyg eller sarntliga nyss omtalade fartyg voro 
fullkomligt _stridsodugliga och icke behöfde vidare beskjutas. 

N u återstod af Port Arthurflottan endast slagskeppet Se-
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vastopol, kan o.~ båten Otvashni och 8 jagare. De sistnämnda 
kunde på grund af sitt r inga djupgående taga skydd tätt un
d er land, dessutom skola de, enligt japansk uppgift, för att 
.und vika träffar vid ett par tillfällen ha f va hållit sig i närhe
ten af lasarettsfartyget Angara . Sevastopol låg, under det de 
andra fartygen förstördes, på nordsidan af östra hamnen. På 
denna plats blef slagskeppet skyddadt för insyn från 203-me
t ers-höjden, bvarför Sevastopol också till den 8 december en
-d ast erhållit fem träffar, hvilka icke förorsakat allvarlig skada. 
Men som denna dag de bredvid liggande Bajan och Amur 
oupphörligt träffades af japanernas projekti ler, fruktade Seva
s topols chef von Essen att hans fa rtyg snart skulle röna samma 
öde och beslöt att utgå på yttre redden. På morgonen den 
9 decernber utlöpte också slagskeppet och ankrade tätt under 
Ti gervansbalfön, bred vid den redan sedan länge å sam ma plats 
li ggande kanonbåten Otvashni. Denna dag utsattes farty
gets torpednät. De tre följande dagarue lyckades man dess
utom utanför det förra å stora bommar upphänga ett extra 
nätskydd. 

Den 9 december besköts med stor framgång Sevastopols 
förra uppehållsort af japaner11 a, som ännu icke observerat slag
skeppets utlöpande. Den J O var vädret disigt och först den 
11 december fingo japanerna sikte pä Sevastopol och försökte 
beskjuta fartyget med indirekt eld . Som detta misslyckades 
öfvergick man till att söka torpedera dets&mma, och natt efter 
natt gjordes det ena anfallet djärfvare än det andra, under 
det att Sevastopol med hjälp af landbutterierna med stor tap
perhet värjde sig mot angriparne. 

Nutten till den 12 december börjades angreppen. Till 
en början afsköto japanerna sina torpeder på för långt håll, 
men i dagningen lyckades tvänne båtar, hvi lka smögo sig un
der land utan att upptäckas, komma in på 10U meters distans 
och atiossa hvar sin torped, af bvilka den ena exploderade i 
nätet med den påföl jd att en större vattentät afdelning fylldes. 

Följande natt företogos likaledes af ett stort antal jagare och 
torpedbåtar upprepade anfall. De ledde ej till något resultat, 
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ehuru flera torpeder exploderade i ni-Hen. Ryssarne had e sina 
jagare ute och dessa deltogo i afslåendet af anfallen. En ja
pansk jagare fick sin chef och 5 man skjutna och erhöll des:,:
utom maskinhaveri. Den togs på bogsering, men måste snart 
öfvergirvas, enär den började sju n k a. Dess besättning räddades. 
Ytterligare två japanska jagare miste sin rörelseförm åga, men 
hunno undanbogseras. Arven en rysk jagare skall hafva 
sjunkit. 

Natten den 14-15 dece mber blef det snöstorm. Japa
nerna begagnade sig däraf ocb anföllo me::l flera flottilj er ja
gare och torpedbåtar. Flera torpeder exploderade i näten , 
men Sevastopol skadades ej. Emellertirl hade tvänn e båtar 
smugit sig efter land och kommit det ryska slagskeppet myc
ket nära. Den ena af dem blef anfallen af en rysk jagare. 
mot hvilken ban afsköt en torped med den påföljd att den jagaren 
sjönk. Den andra afsköt båda sina torpeder mot Sevastopol. 
Den ena torperlen exploderade i nätet. Den andra träffade 
styr bordssidan akterut, h varvid rodret skadades och en stor 
del af akterskeppet fylld es. Otvashni, mot hvilken äfven an
grepp gjordes, träffades ej. Som Sevastopol svårt skadats sattes 
fartyget med akt.ern på grund. 

Efter denna natt ansägo japanerna Sevastopol ej mer sjö
värdig och fartyget fi ck vara i fred . Natten ti ll den 19 erhöll 
von Essen order att sänka slagskeppet, enär man väntade Port 
Artburs snara fall. Detta utfördes omedelbart. Sevastopol 
to gs ut på 65 meters vatten och sedan bottenventi lerna öpp
nats sjönk fartyget på 15 minuter. 

E fter det att fartygen förstörts besköto japanerna staden 
hvarvid de med sårade och i skörbjugg insjuknade fyllda sjuk
husen ofta träffades. I öfrigt fortsattes anfallen på nordfron· 
ten, där japanerna ville taga sig fram längs Lunhodaleo. .Mi n· 
gångarne nalkades sin fullbordan och det var genom använ d
ning af dem som japanerna ändtligen lyckades sätta sig fast 
hufvudfortlinjen. Den 15 december dödades general Kon
dradtjenko, den egentlige ledaren af och själen i Port Arthur·' 
försvar. Den 18 togs Kikvanshanfortet, det västligaste for tet 
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å Korsberget. Den 22-24 decem ber togos de yttersta ställ
ningarna på ryssaroas vänstra fl ygel vid Dufviken . D en 28 
togs Erluugshan, det viktigaste fortet å Korsberget. När ändt
Ji gen den 31 Sungsushan-fortet föll var hela Korsberget i ja
panernas hän der. · J apanerna hade sa tt sig i besittniug af en 
bred öppning i fortgörd eln , h vari från Lunhodalen och öfriga 
fo rt kunde behärska~, ocb försvarames ställning had e blifvit 

nästan ohållbar. 
Som fästningen ej kunde beräknas hålla sig mer än möj

ligen en ell er an n an vecka, ytterligare strid skulle m ed föra 
stor blodsutgj utelse ocb so m de sjukas antal med IJVar dag 
blef allt större beslöt Stössel, · sedan han på morgonen den l 
januari hört sitt krigsråd, att up pgifva fästningen och samma 
dag klockan 4 e. m. a fsänd es en parlamentär till de japanska 
linjerna . Den 2 januari på morgonen inställdes fientli g heterna 
och på aftonen klockan half 9 undertecknades kapit.ulation e11. 
K apitul a tionsviikoren voro i hufvudsak följande. Samtliga till
hörande den beväpnade styrkan blefvo krigsfångar . Officerar
ne stod det dock hitt a tt mot ltecl ersorcl att ej vidare deltaga 
i kriget å tervända till Ryssland. Hela fästningen med tillbe
hör, sådan den var vid tiden för undertecknandet af kapitula
tion en ntläm nad es till segrarne. 

A f Port Arthurflottan fanns ej mycket kvar. Nyårsnat
ten hade de sex jagarne Vlastni, Sko ri , Statni, Serditi, Smjeli 
och Bojki jä mte en mindre ångare med 800 soldater lämnat 
Port Arthur. De lyckad es oantastade taga t:ig fram de fyra 
första till T shifu , de tre sista till 'fsingtau, där de desarm era
des. Att detta blifvit fullständigt utfördt, kontrollerades se
dermera af japanska fartyg. På morgonen den 2 januari sö kte 
ryssarne med minor spränga bottname på de sänkta fartygen 
samt a tt genom antändning och sprängning ytterligare förstöra 
dem för -att göra dem oreparerbara. Detta gick dock ej fullt 
efter berä kning, ty i närvarande stund äro samtliga de fyra 
slagskeppen och tvänne kryssam e inkorporerade i japa nska 
m arinen. 

Af de till 24,500 uppgående krigsfångame tillhörde om-



- 576-

kring 5,000 flottan. Bland eröfrad materiel må nän1Uas 5-k 

svåra, 14() medelsvåra och 343 lätta kanoner, 82,670 laddnin

gar, 60 torpeder och 17 strålkastare. Japanerna had e vid stri

derna om Port Arthur förloradt öfver 60,000 man, ryi"sarue 

närmare 15,000, däribland af flottan öfver l ,500. Så föll P ort 

Arthur och förintades den ryska Port Arthurflottan flera må

nader innan den från Östersjön väntade förstärkningen hunnit 
anlända. 

(Forts.) 
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Årsberättelse i reglementen, förvaltning samt 
hälso- och sjukvård.*) 

Af F. Pey'ron. 

Bland de under år 1906 företagna förändringar af regle

menten och instruktioner torde den genom generalorder n :r 

.163 af den 17 mars anbefallda förändringen af gällande skjut

i nstruktion för flottan, I, artilleri , böra blifva af stor betydelse; 

särskildt med afseende fästadt på den kurs i eldledning, som 

bestämts för de officerare, hvilka tjänstgöra vid artilleriet om

bord å stridsfartygen. 
Bland öfriga bestämmelser må här antecknas: 

l ) Äudringar i torpedexercisreglementet, G. O. n:r 236, 

rörande bestämmelser om torpedmaterielen vi~ klart skepp samt 

under de öfriga stridsberedskapen; torpedsiktens användande 

m. m . 
2) Tillägg n:r 2 till skjutinstruktion för flottan, G. O. n:r 

240, angående införande af patrontub till 57 mm. ss. k. i stäl

let för det hittills använda s. k. kanongeväret, en förbättring 

som torde komma att utöfva en lycklig inverkan på utbild

ningen . 
3) Rättighet att bära medaljer, förvärfvad e för skjutskick

lighet, G. O. n:r 387. 
4) Förändringar i salutreglementet, G. O. n:r 934, föran

ledda af brytningen af unionen mellan Sverige och Norge. 

·r.) Beträffande Jwad som rörer hälso- och sjukvihc1 hänvisas till 

marinöfverläkarens års ra p port. 
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5) Förändringar med flagga och befälstecken, G. O. n:r 

935, äfvenledes föranledda af nyss omförmälda unionsbrytnin"· ,.,. 
6) Förordning om att den för de »föreuad e rikenas krig~-

fartyg>> fastställda signal- och evolutionsbok skall upphöra att 

gälla, G. O. n:r 936. 

7) U pphäfvande af en del reglementariska bestämmelser, 

med undantag af §§ 85 och 87, del I, hvilka haft gällaud( 

kraft under den tid Sve1:ige och Norge varit förenade, G. 
n:r 937. 

8) Bestämmelser rörande utbildning af dykare, G. O. n :r 

992 och 993. 

9) Bestämmelser om att norska ordenstecken skola bäras 

i enlighet med de bestämmelser, som för andra utländska or· 

elenstecken äro bestämda, G. O. n:r 1029. 

10) Med anledning af upprättandet af en mariningenj ör

kår ändringar af §§, formulär och bilagor i reglemente för fl ot 

tan del. I och II, G. O. n:r 897. 

l]) Änrlringar af §§ i samt tillägg till reglemente för 

flottan del. I och II, G. O. n:r 1129. 

Dessutom torde förtjäua omnämnas den af chefen för 

skeppsgossekåren, kommendörkaptenen grefve \V. Hamilton, 

föreslagna och af sta.tionsbefälbafvaren fa ststä llda förändradn 

bestämmelsen i skeppsgossarnes utbildning, med afsik t att hä··

igenom gifva gossarne en uppfostran, som skulle medföra, a tt 

de vid karlskrifnine:en innehade de färdiaheter hvilka nu er-
~ b ' 

fordras af en karl, som afslutat kurs för 3:e klass sjömän. 

Sålunda hafva fordringarneinom de praktiska ämnena bl i:·

vit skärpta, särski ld t h vad beträffar signalering; h varjäm t; 

skiutöfningar med artilleripjäser äfve n tillkommit. 

Genom att sålunda arbeta på att skeppsgossen efter de11 

dyrbara och långa utbildningen, vid sin karlskriEning skulle 

kunna användas som en mobiliseringsbar yrkesman, synes ett 

betydelsefullt steg vara taget i den rätta riktningen. 

De föränclTiugar, som under föregående år vidtagits in

om utländska mariner, äro i allmänhet ej af någon särskiH 

betydelse. 
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Inom en del länder föreligga visserligen förslag till en 

del organisationer, hvilka dock ej ännu blifvit genomförda. 

Så bar i Frankrike väckts förslag orn bestämmelser af 

viss åldersgräns, före hvilken befordran till olika grader eJ 

fin ge äga rum. 
Äfvenså bar i Norge förslag ingifvits till ändrad orgam

sation af sjökrigsskolan. 

I Fören ta staterna äro bestäm meJser om underofficerares 

befordran t·ill officers grad utgifna. De olika ämnena, i hvilka 

examen skall afläggas, äro belagda med särskilda värden. Al

dem är bestämd till högst 35 år, och fordras dessutom 4 års 

tjänst som underofficer, inuau någon får anmäla sig till genom

gående af erforderliga prof. 
England är, åtminstone efter hvad man nn vet, den enda 

stat, som inom sin flotta vidtagit några större reformer. 

Sannolikt kommer väl dock det nu ingångna året att kän

netecknas genom tillämpande af lärdomarua från det nyligen 

afslutade stora kriget. 

England. 

I föregående årsberättelse i reglementen redogjordes för 

den 1903 företagna fcrändringen af sjöofficerarnas utbildning, 

samt huru som "Acting sublieutenants>> efter ånyo undergångna 

prof fördelades på endera af de trenne specialgrenarne: 

1) »executive officer», 

2) »engineer officer» samt 

3) »royal marine». 

»Statement of Admiralty Policp för 1 !)05 meddelar här

om, sedan i kortbet det nya utbilduingssättet omnämnts, hum 

som det ej låtit sig göra, att genast kunna klargöra alla detal

jerua hos det nya systemet; i synnerbet syntes frågan om, huru 

officerarne borde fördelas till de olika specialgrenarne, vara af 

. ej så lättlöst beskaffenhet. 

Amiralitetet insåg tillfullo att svar synnerbet å sist-
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nämnda fråga först då torde kunna gifvas, sedan erfarenh Pt 
vunnits om, hur den nya metoden verkade under de första 
åren af elevernas uppfostran . 

Visade det sig efter denna tid, att de förväntningar, so111 

hystes, hade alla skäl för sig att förverkl igas, då ansågs i och 
med detsamma förordningen om officerarnas fördelning p<t 
skilda specialgrenar under hela tjänstetiden kunna bortfalla. 

I motsatt fall, d. v. s. om ofvanberörda metod ej vi sad(• 
sig mäktig meddela eleverna den generella fackkunskap , SOtll 

åsyftades, så torde ej böra tagas i betänkande att fortsätta ph 
den först föreslagna vägen, med fördelning i specialgrenar. 

Sedan den tid, som ansetts nödig för vinnande af erfa
renhet utaf det nya systemet, gått till ända med 1905 års ut
gång, då enligt den nya förordningen antagna kadetter u pp
fostrats under två år, så ansåg man sig kunna bedöma syste
mets verkningar och med stöd häraf äl'ven uppställa det kunsb ps
mått, som dessa unga officerare borde besitta vid afslutandet 
af de utbildningskurser de som midshipsmen sedan äro u u
derkastade. 

Det ansågs äfven, med stöd af det särdeles tillfredsstäl
lande sätt hvarpå detta första försök utfallit, finnas fullt skiil 
till det antagande, att den fortsatta utbildningen för midshi ps
men komme att gestalta sig så, som man hoppats , och att den 
unge officeren vid sin utbildning till »sublieutenant» skulle 
innehafva det kunskapsmått, som åsyftas, hvarigenom dö för
hoppningar, som blifvit fästade vid ifrågavarande system sku lle 
realiseras. Omfånget af de högre utbildningskurser, som sv 
dermera skc.la genomgås, hafva äfven blifvit fastställda. 

Införandet af den nya organisationen har helt natu rlif.'t 
väckt en känsla af osäkerhet hos såväl kadetterna som hos ch 

deras föräldrar och målsmän, rörande de fratutida utsiktertlil 
för officerarna, deras fördelning m. m. Det ansågs därför nöd
vändigt, att snarast möjligt reglementerade bestämmelser fast
ställdes för att skingra den ovisshet, som rådde härom . 

Denna viktiga fråga har äfven tagits under ompröfn iug 
och så långt ske kan äfven blifvit åtgärdad, i det att reg :u-
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mentariska bestämmelser fastställts för kadetter, som antaga& 
enligt det . nya systemet, och enligt hvilket de hädanefter ut
bildas till ))executive officers» d. v. s. till att föra befäl om
bord, samtidigt hvarmed de utbildas i alla de olika special
grenarna för vinnnnde af allsidig kunskap i dessa. 

De ytterligare utbildningskurser, som hvar och en har 
att sedermera genomgå, medföra ej hans öfverftyttning för hela 
tj änstetiden på en särskild gren. 

Flottans officerskadrer skulle sålunda så småningom kom
ma att. bestå af en enda klass officerare eller s. k. »executive 
offi cers>>, antagna och uppfostrade på likartadt sätt, samt med 
samma utsikter såväl till befordran som till erhållande af de 
mest framskjutna befälsposterna till sjöss eller till lands. 

Det synes egendomligt tänka sig, att officerare, oberoen
de af om de ägnat sig till maskindetaljen eller annan special
gren, såväl den ene som den andre skulle kunna afsesatt föm 
befäl öfver fartyg eller eskadrar. Under nuvarande förhållan
elen vore detta också omöjligt, men med den militära upp
fostran i att föra befäl, som från första början bioidanefter kom
mer att gifvas och · som sedermera under hela tjänstetiden skall 
underhållas, äfven under tider, då officerarne som »lieutenants» 
eller »commanders» arbeta på högre utbildning inom någon 
viss - specialgren, anser amiralitetet ej, att några oöfvervinner
liga svårigheter torde uppresa sig emot denna framtidsutsikt . 

H varje kadett besjälas säkerligen vid sitt inträde i tjäu
sten af en förhoppning om att erhålla amiralsepåletterna och 
föra befäl; men det torde dock ej rimligtvis kunna förutsättas 
ens, att en liten del af de unga män, som antagas till kadetter, 
från första stund skola frivilligt afstå från nämnda framtids
perspektiv genom att ägna sig åt en tJänstegren, för hvilken 
är utesluten all möjlighet att erhålla befäl till sjöss. 

Om därföre, med det nya antagningssättet, officerarne 
redan från första början skulle efter fritt val fördelas på de 
olika yrkesgrenarne, så blefve sannolika följden häraf, att de 
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·bästa valde den s. k. »executive branche» under det att öfriga 
grenar komme att fyllas med hvad som fanns kvar, och blef\· 8 

förhållandet antagligen enahanda, om utplaceringen försiggi nge 
.efter amirali tetets fördelning. 

Sedan hufvuddragen af den nya organisationsplanen bl if
vit omnämnd, öh·ergår vederbörande till att närmare beröra 
dess inverkan på de olika hittills varande själfständiga yrkes
grenar, hvilka så småniugom skulle sammansmältas med de 
,öfriga i en enda »executive branche». 

»Marine officer». 

I själfva verket anser sig ej amiralitetet hafva vidtagit 
.någon ny åtgärd genom anbefallandet af, att den kategori, som 
nu benärrmes »marine officer», skall först uppfostras och u t
,bildas i likhet med en »naval officer», samt därpå, efter ge
nomgångna prof i sin specialgren, betraktas likställd med en 
:PgunuPry» eller »torpedo Jieutenaut» i och för vinuaude af 
·befordran och befälsposter inom flottan . . 

I 18:de århundradet, då »Royal Marit'les» skapades som 
en särskild kår, ägde uämligen det förhållande rum, att plat
ser inom sagde kår bekläddes af sjöofficerare. Afven hän di' 
att framstående sjöofficerare tilldelades hederstitlar inom kåreu 
med ty åtl'öljande atlöning; så voro t. ex. sir Cloudesley Shovel 
och lord Howe respektive »Ma jor och Colonel of Marine»; och 
så sent sow 1837 fanns bland kåren tillhörande off-icerare ej 
någon med högre grad än »Colonel comrnandant>>, då därem rJr, 
generalsbefattningarna bekläddes af sjöofficerare. 

Förutom nu vidrörda förhållanden inom »Royal Marines· 
framhålles äfven, att denna kår alltid varit nära förbuud c 1 

med flottans personal; och att den förstnämnda erhållit sin 
höga grad af duglighet, torde till stor del bero på det infly
:tande, som sjöofficerarne haft på led ningen af denna kår. 

Att detta förhålland e ej på minsta sätt bör kunna verka 
nedsättande för »marine officers», visar man bäst därmed, att 
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på många fartyg »marine officers» ej ingå i besättningslistan. 
Så har under t. ex. de sista tio åren omkring 8,500 man af 
R. ~J. varit inmönstrade ombord på flottan och af denna kon
tingent cirka en tredjedel tjänstgjort på fartyg, där officerare 
af sagde kår ej varit kommenderade. 

Det anses således . att skäl ej finnes för att antaga, det 
den föreslagna sammanslagningen skulle verka försämrande på 
kårens disciplin eller utbildning ocb ej häller, att den framtida 
sjöofficeren, hvilken ägnat sig åt den specialgren, som nn skö
tes af »marine ol'ficers» , ej o;kulle blifva fullt kompetent att så
väl i land vid »divisionerna» som ombord kunna sköta elen 
tjänst som nu bestrides af »Captain» eller »Major» af R. M., 
och som R. l\11. dessutom äro uteslutande afseelda till tjänst 
vid fiottan, finnes ej skäl att mollan detta truppförband och 
.armen vid makthålla en förbindelse, som enelast ex isterar till 
namnet. 

Att låta Hjöofficeren bekläda platsen som captain för R. 
M. i land nödvändiggör en del små detaljförändringar, hvilka 
dock lätteligen anses kunna verkställas. 

'fill följe af att subalterner hittills endast till ett ringa 
fåtal varit afsedela för landtjäustgöring, under det större delen 
vari t sjökommenelerade, anses denna grad inom R. M. vara 
obehöflig, samt att tjänsten i land mycket väl kan utföras af 
»w arra n t officers». Härför ,torde äfveu den omstäudigheten 
tala, att R M., som ej är att betrakta som en regemeutseubet, 
uneler strid i land ej skall uppträda som motsvarande enhet 
.af armen utan på helt olika sätt, hvarför en subalternofficer 
vid R M. under strid ej kan erhålla samma ansvarsfulla be
fäl som motsvarande grad inom armen. 

Ifrågavarande omorganisatiou af R M. afses ej att oFör
dröjligen företagas, vare sig med afseende på den nuvarande 
kårens ställning, befordrings utsikter, uniform, tjänstebenämnin
gar m. m.; den nya kår som åsyftas skall endast grad vis och 
så småuingom bildas. 

Tidskrift i Sjöväsenclet. 39 
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»Engineer officer». 

Alla kurser, såväl teoretiska som praktiska, äro fullt li ka 
dem, hvilka i den ursprungliga planen (d. v. s. med fullt skilda 
specialgrenar) blifvit bestämda. Enda undantaget ligger däri , 
att en officer under vissa tider, äfven med »Commauders» grad, 
kan kommenderas till >>executive» tjänst, för att, som äfven 
förut är framhållet, en officers användande i den yrkesgren , 
till hvilken han särskildt har utbi ldat sig, ej skall lägga hin
der i vägen för honom att erhålla och underl~ålla den ku n
skap och praktiska erfarenhet, som erfordras för att fylla plat
sen som fartygschef. 

Erfarenheten har dessutom visat att en »executive» ell er 
»marine officer», hvilken under någon tid tjänstgjort vid s. k. 
»Naval ordnance» eller »Naval intelligence departement», ej 
härigenom förlorat något af Inad som kvalificerat honom i sitt 
fack, lika l itet som en maskinofficer förlorat förmågan att sköta 
sin tjänst ombord efter en tids användning vid varf eller i 
öfverstyrelse. 

Med stöd af dessa sakförhållanden anses därföre skäl vara 
till antagande, att en kortare tids tjänstgöring för en officer 
vare sig vid »Marine headquarter» (öfverstyrelse) eller som ma .. 
skinofficer ombord eller i land, på intet sätt skall förhind ra 
den individ, som allvarligt sträfvar uppåt, att på ett fullt ti ll
fredsställande sätt sköta sig sop1 »executive officer», då ha n 
åter kommenderas till dylik tjänst. 

Förverkligandet häraf kräfver dock, att officerare inom 
alla specialgrenar gifvas rikligt tillfälle att underhålla sin tjänst
barhet som »executive officer». 

Sålunda skall ombord hvarje specialutbildad officer till
fälligtvis kommenderas till tjänst såväl på däck som i maski
nen, och sedermera allt efter det tjänsteålderu ökas, kallas till 
utöfvande af ansvarsfullare poster inom den s. k. »executive 
branche». Framdeles kommer ej någon officer att kommen
deras till specialkurs, förr än han aflagt examen för vinnande 
af »lieutenants» grad, och sedan ban under minst ett år oaf-
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brutit tjänstgjort ombord som »sublieutenant» eller »lieute
uant» samt därunder af fartygschefen erhållit intyg om för
mågan att sköta vakt m. m. 

För fyllande af en del särskilda poster i land inom de 
olika specialgrenarne torde det dock blifva nödvändigt, att en 
del officerare, ä f ven efter vunnen befordran till »COm mandel'», 
fortfarande tjänstgöra i den gren, inom h vilken de utbildat sig. 

Fördelningen till dylika platser är afseeld att ske efter 
samma grunder, som nu tillämpas vid »commanders» använd
nin g till navigeringstjänsten eller inom artilleri- eller torped
facket; och osannolikt är ej, att antalet. off-icerare, hvilka af 
fri vilja önska fortfara i någon viss specialgren, kommer att 
öfverskricla den numerär, som erfordras för besättande af de 
mera framskjutna posterna, ty med all säkerhet lärer en del 
officerare af en eller annan orsak föredraga att fortsätta och 
vida re utbilda sig inom det fack, för hvilket deras anlag och 
intressen läm p a sig fram för att aspirera på befälsposter till 
sjöss. 

Amiralitetet anser sig härigenom blifva i stånd att ut
välja lämpliga personer för besättande af såväl nndero!'dnade 
som mera framskjutna befattningar för dylika tjänster, hvar
jämte äfven möjligbet beredes för den officer, som så önskar, 
att återgå till »executive service,,. 

Den nya plan, efter hvilken hädanefter officerskadrerna 
skola utbildas till en enda tjänstegren, lämnas härpå i all
männa drag endast i hvad rörer engineering samt marine och 
navigating officers. Utbildningen till guunery och torpedo
officer torde möjligen ej undergått några större förändringar. 

De hvilka önska utbilda sig i någon af nedan upptagna 
yrkesgrenar nämligen: 

l) engineering, 
2) gunnery, 
3) marine, 
4) navigating eller 
5) torpedo, äga att anmäla sig uneler senare delen af sin 

tj änstetid till sjöss som sublieutenant. Bland dem, som anmält 
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sig, utväljas de, b vilka erhållit förord, och beordras afsluta på

gående sjöexpedition i tid för att hinna inställa sig till genom

gående af aobefallda kurser, som årli gen taga sin börjau , men 

ingen officer kan börja en specialkurs förr, än han blihit u t

nämnd till »lieuteuant». 

» Engineering officer». 

Den kurs, som fordras , för att en officer skall anses kva

lificerad som »engineering officer», omfattar teo retisk och prak

tisk undervisning ä varf och laboratorier, men något verkstads

arbete anses ej nödvändigt, enär det förutsättes, att eleverna 

härutinnan redan förut äga tillräcklig känuedom . 

Efter genomgångna prof och examina utnämnas elevern a 

till »li eutenants» (g), hvilket medför samma atiöning, som för 

öfriga speci algrenar är bestämdt. 
Den så lunda utnämnde »lieutenanb (E) är nu kvalifice

rad att kommenderas ombord som »junior engineer». 

För de stora fartygen kom mer hädanefter föru töm de 

»warrant officers>>, hvilka sko la bestrida vakttjänsten och hvar

om mera längre fram , endast att afses tre »engineer officers» 

nämligen: 
l) en commander eller senior lieutenant (E) som »cbi ef 

.engmeer», 
2) en lieutenant (E) som »senior eugineer» och 

3) en junior lieuteuant (E) som »junior engineen. 

I enlighet med hvad förut är an fö rdt, lärer en del officv 

rare säkerligen komma att af en eller annan orsak vi lj a fo n-· 

sätta med specialstudier och oaktadt fullgjorda prestanda för 

erh ållanda af befäl å fartyg föredraga att ägna sig åt si tt spe

cialfack och såmedelst vinna kompetens för erhållande af men< 

framskjutna platser vid amiralitetet eller ä varfven. 

Erfarenhet saknas ännu med afseende på den kompetens, 

som en lieu tena n t (E) efter fullgjorda prof kan besitta; det il r 

därför ej möjligt att i detalj kunna bestämma omfånget "f 
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den högre kurs, som dock anses böra utgöra ett a f villkoren 

för att kun_ua ifrågakomma vid besättaneJet af nyssnälllnda. 

platser. 
Hedan nu luta dock åsikterna åt, att kursen skall vara 

tvååri g samt för dem , som erhålla rättigh et att genomgå den · 

samma , taga sin början omedelbart efter den, efter hvilken ut

nämningen sker till li eutenant (E). 

Beteckningssättet för otficerare efter högre kursers genom

gående blir li cutenaut (E+). E fter afslutande af högre kur

ser följer sjökommendering und er minst ett år med tjänst so m 

»engineer officer». Först efter Cl enna tid anses alla fordriugar 

uppfyllda, som erfordras för att kunna afses vid besättande af 

poster i land, för hvilka denna ytterliga re utbildning anses be

hötlig. Officeren kvarstår dock i sin befattninO' ombord intill ,.., ' 
dess någou ledig befatt tting i land skall tillsättas. 

Det tyckes vara först med de högre befattnin garne af denna 

landtj äns t, som sjökommendering ej vidare förekommer, ty i de 

grund drag, som utstakats för denna kategori , bestämmes att 

officerare, hvilka användas i nämnda befattningar på de mera 

underordnade platserna, efter en viss tid åter sk:ola komnvm

deras till sjöss för att a llt efter tjänstens fordringar tjänstgöra 

som »engineering » eller »executive officer». 

Utbildning af fartygskonst·ruklörer . 

Med anled ning af att »Royal naval engineering coll ege » 

i Keyhan1 in om kort skall upphöra, hvarigenom ett af de tre 

rekryteriugssätteu för fyl lande af ,,Royal corps of naval con

structors>> uteslutes, har amiralitetet, för att tillförsäkra sig om 

att nämnda kår hålles fulltalig, utgifvit en del uya bestämmel

ser; bland annat att so m sökaude till denna kår må antl1gas 

unga män med en grundlig kunskap i matematik m. fl. ämnen. 

Någon praktik från skeppsvarE kommer däremot ej att 

uppställas som villkor för antagning; sökaqden skall dock be

sitta en allmän kunskap om praktisk maskintjänst och verk-
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stadsarbete. Kännedom om skeppsbyggeri fordras ej , u tan 
komm er detta ämne att studeras vid den utbildnin gskurs, som 
amiralitetet kommer att anordna för eleverna, innan de vinna 
slu tli g anställning. 

»Marine officers>> . 

De officerare, hvilka vilja utbilda sig till den tjänst, so m 
utöfvas af »marin e officers» eller s. k. »military duty», skola 
genomgå en utbildningskurs, hvaraf omkring halfva tiden an
slås till teoretiska studier och öfriga delen till praktiska öfnin
gar (practical out door wo r b). 

Undervisningen skall grunda sig på deu tjänst, sotll en 
landstigningsstyrka i krig kan få sig förelagd, och sålunda om
fatta anfall af fartyg mot kustbefästningar och hamnar eller 
andra emot en kust riktade operationer. 

Arvenledes skall kursen omfatta kännedom om armeorga
nisationer; detta för den händelse samverkan mellan någon af
delning af armen och flottan skulle tillfälligtvis ifrågakomm a. 

Den sålunda utbildade benämnes lieutenant (M). 
Ledningen af infanteriexercis, gymnastik, exe rcis med 

fält- och maskinkanoner hafva bittills bestridt.s af li eutenants 
(G), men skall hädanefter öfv ertagas af lieutenants (M). 

Hur beklädande af de högre posterna i denn a gren inom 
amiralitetet eller å varf skall ske, å terstår att bestämma. 

»N avigating o f(icers » . 

Den tredj e kategori officerare, hvilka mer eller min dre 
ansågos »non combattani», utgöres af »navigating officers>,. 
Amiralitetet lämnar en redogörelse för, buru dessa officerare 
hittills utbildats, om deras stallning m. m. , som dock förbi gås, 
då detta tord e hafva föga intresse; det torde blott få anföra:;, 
at t under ett föregåe nde system officerare tillbörande den s. k. 
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»Da vigating line», verkligen voro »non combattants»; systenwt 
öfvergafs 1883. 

E nligt den nya organisationsplanen skall utbildningen för 
navi geringstjänsten ske efter nya och förbättrad e grunder. 
Bland de officerare, som anmäla sig till denna yrkesgren läm
nas företräde åt dem, hvilka såsom sublieutenants erhållit ett 
l:sta kl ass betyg i »pilotage», och de utvalda sändas till Royal 
Naval College i Portsmouth, dit den hittills varande »naviga
ting school» skall flyttas med två mindre kanonbåtar till sitt 
förfogande. 

Kursen vid denna skola är a fsedd att räcka 90 dagar, 
efter h vilken tid eleverna kommenderas som biträdande navi- · 
gerin gsofficerare å stora fartyg. 

För att sedermera kunna kommenderas såsom navige
rin gsofficerare måste de erhålla ett certifikat af den navi gerings
offi cer, under hvilken de tj änstgjort som biträde. För att blifva 
kom petent till navigeringsofficer å l :a klass fartyg måste en 
lieutenant a(iägga examen uuder närmaste tiden sedan ban 3 
år varit »uavigating officer». Den s. k. »compass course» i 
Greenweich har ersatts med en månads kurs ornbord å »the Na
vigatio n school ship». 

Slutligen må tilläggas, att lieutenants (N) hvad beträffar 
befordran , erhåll and e af befäl samt tjänst i allmänhet skola 
vara fullt likställda med öfriga yrkesgreuar. 

Ty"i:insten i maskinen samt utbildning af >>Boy arti(icers. » 

Denna fråga har grunc1ligt studerats, särskildt hur tjän
sten i maskinen skulle ordnas, och hvilhn kategori som skulle 
gifvas >> junior engineer» till biträde vid vaktgöring i maskin 
och pannrum. 

· För närvarande bestrides denna tjänst af de s. k. »engine 
room artificers» , hvilkas hufvudsakliga yrke består i verkstads
arbete. 
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Fartygsmaskinisten, eller h vad engelska marmen k a Il a r 
»Engine room artificer», har två särskilda funktioner nämlio·en · 

b . 

l) skötande af maskineriet ombord samt 
2) verkstadsarbete för reparationer m. m. 

Emellertid anses det, att erfarenheten ådagalagt oläm p
ligheten af, att dessa bägge olika åligganden anförtros åt en och 
samma yrkesklass, ty då det ju ej är osannolikt, att i och för 
utförande af reparationer verkstadsarbete kan komma ifråga 
om bord å fartyg , så måste den ena eller andra af dessa tjäu ste
greuar få stå tillbaka. 

Under gång, då maskinskötseln ej kan litmnas åsid o, är 
det sålunda reparationerna som få vänta och uppskjutas, till s 
dess fartyget kommit till ankars eller, om så är nödvändi gt, 
blifvit intaget å varf. 

För att afhjälpa denna olägenhet och då det ej torde va ra 
skäl att specialutbilda en person i ett fack, som ej lärer blifva 
!Jans hufvudyrke, så föreslås, att för fr11mtiden af maskinisten 
(»engine room artifioer») ej skulle fordras den fullständiga fa ck
kunskap, som en bandtverkare »artificer» måste äga. 

Dock skall den förre inn elwfva så stor utbildnirJO' i ver k-
"' stadsarbete, som kräfves för att på ett tillfredsställand e sätt 

sköta sin tjänst, under det att den senare gifves högsta möj
liga utbi ldning uti arbetsskicklighet 

Till befattningen som vaktgörande i maskin och pan n
rum kommer sålunda att afses lämplig personal, uttagen från 
flottans eldareafdeloing med särskild utbildning härtill. 

För att så tidigt som möjligt kunna utse dem af eldare· 
personalen, hvilka skola utbildas till ofvannämuda maski.ntj än ~t 
(»m ecauician» ), bör manskapet inom eldareafdelningen genom g·\ 
fastställda kurser och såmedelst beredas tillfälle till ökad u t
bildning och möjlighet att uppnå högre grad. De som önska 
erhålla tillstånd till genomgående af kurs för »mecanician » 
skola a i vederbörande "chi ef engineer » erbålla intyg om, att 
de handhaft skötsel och värd om de viktigaste af fartygets 
auxil iär-maskiner, ·samt bur denna tjänst blifvit utförd. ])o 
skickligaste af dessa eldare uttagas till »Leading stokers» eller 
eventuellt till »mecanicians». 
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Så snart ett tillräckligt antal bland eldarepersonalen upp
fyllt fordringarna, kommend eras de som vaktgörande i. maskin 
ocb pannrum ombord i stället för de hittills i denna tjänst 
använda »engine room artificiers », hvilka sedermera komma 
att uteslutande användas inom den yrkesgren, till hvilken de 
i själEva verket varit utbildade och afsedcla. 

Den nuvarande kursen för >l!DecanicimlS» skall sålunda 
förändras därhän att, enligt h vad förut anförts, hufvud vikten 
lägges på att lära eleverna bestrida vakt i maskin och att de 
af maskinbyggare- och svartvareyrket endast meddelas don kän
nedom, som kan erfordras i och för skötande af tjänsten i 
m askinen. 

Efter kursens genomgående följer en minst sex månader 
lång sjöexpedition som »acting mecanician» i unelerordnade 
befattningar för erhållande af vitsord af vederbörande »chief 
engineen orn duglighet och lämplighet. 

För att från »rnecanieian» befordras till >>warrant officer» 
fordras en ytterligare sjötjänst och därjämte undergåend e af 
en examen i hvilken äfven ;;educational test» skall ingå. 

Efter samma grunder som för manskapet inom öfriga 
yrkesafdelningar, där villkoret fiir uppnående af högre grad 
mera beror på skicklighet än på vissa bestämda tjänstetider, 
har man velat gifva eldarepersonalen tillfälle att vid så unga 
år, som låter sig med tjänstens bästa förenas, erhålla befordran 
till >>warrants» grad. 

För dem som skola utbildas till handtverkare, eller de 
s. k. »boy artificers» komm er undervisningen att clrifvas så, 
att största möjliga färdighet i verkstadsarbete ernås, samtidigt 
med att eleverna bibringas kännedom om maskinskötsel , till
räckligt för att kunna betjäna de maskiner, hvaraf de för ut
förande af sin tjänst äro i behof. 

De tre olika afdelningarna i >> artificiers» yrkesklass ut-

göras af: 
l) maskinbyggare och svarfvare, 
2) kopparslagare och panntillverkare samt 
3) maskinsmeder och gjutare; 
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()Ch sker utbildningen för hvarje elev till en af dessa afdel
ningar; men samtidigt skall han bibringas någon yrkesfärdig
het i de öfriga två. 

Utbildningen omfattar fyra års praktisk och teoretisk kurs. 
'l'ill den förstnämnda är anslaget 48 timmar i veckan, l1Var
jämte två timmar, två gånger i veckan, ägnas åt skolunder
visning. Vid utbildningens senare skede beredas eleverna till
fälle att vid varf och verkstäder studera och lägga band vid 
mera omfattande arbeten. 

Utbildning af manskapet. 

De två rekryteringssätt, som intill 1903 användes, bestodo 
i att antaga gossar och ynglingar med godt uppförande och 
stark konstitution vid respektive 153/ 4-163/ 4 , samt 163

/ 4- 18 
års ålder. 

Efter nyssnämnda år tillkom ytterligare ett rekryterings
sätt genom att antaga karlar mellan 18 och 23 ålder. 

Kapitulationstiden var lika lång för alla, men utbildnin
gen var olika för de tre kategorierna , och bestod för de två 
förstnämnrla klasserna intill 1903 hufvudsakligen i sjömanskap. 

Vid denna tid hade, till följ e af den utsträckning i hvil
ken maskiner kommit till användning, åsikterna stadgats r ö
rande utbildningssätten, och man insåg nödvändigheteu af att, 
oafsedt de obestridliga fördelar, som uppfostran på riggade far
tyg medförde, helt, och hållet öfvergi[va denna metod, samt 
att manskapet i likhet med officerarne erhöll en tiosenlig ut
bildning, som satte dem i stånd att sköta det in vecklade ma
skineri, hvaraf sjökrigsmaterielen numera till stor del består. 

Då likväl sjömanskap, eller förmågan att und er olika och 
svåra förhå!lanrlen reda sig, alltid blifver en nödvändig egen
skap för den som skall tjänstgöra på ett fartyg, så ansågs ett 
surrogat för riggen vara nödvändigt, och ansågs detta kunna 
erhållas genom öfning i båttjänst, i lättare och svårare sj ö
mans- och ankararbeten m. m., men äfven här borde veder
börlig hänsyn tagas till den förändring materielen undergått. 
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Grunddragen för utbildningen. 

Omedelbart efter antagningen genomgår gossen i land en 
s månaders kurs i grunderua för 1) sjömanskap, 2) artilleri och 3) 
»mechanical work» i allmänbet vid det nya skoletabli ssemeutet i 
Sbotley, bvilket just öppnats för att ersätta en del af de i olika 
hamnar förut förlagda skolskPppen. Sedan denna kurs afslutats, 
tjänstgör han ombord å en l. klass kryssare under 4 månader, un
der hvilken tid såväl teoretisk som praktisk undervisning med
delas honom i förutnämnda ämnen; h varjämte han äfven ge
nomgår en kurs i eldning. Efter afslutande af rlenna ett
åriga utbildningskurs sjökommenderas ban som l. klass skepps
gosse å sjögående fart:yg och blir vid uppnådda 18 år utan 
examen »ordinarv seaman». De gossar, som göra sig kända 
som särsdeles goda kanonskyttar, antecknas särskildt. 

För befordran till nästa grad eller till »able seaman» 
fo rdras att hafva genomgått godkänd examen i fö ljande sex 
huf vudämnen, nämligen: 

sjömanskap, 
arti lleri, 
torped tjänst, 
infanteri (field traiuing) , 
» mecbanical work, och 
eldning. 
Med undantag af för sjömanskap, hvari utbildning en

dast kan försiggå ombord å ett sjögående fartyg, kan en »Or
dinary seaman», som ligger inkasernerad för tjänst i land, un
dervi sas i de öfriga ämnena därstädes. 

Förutom torped tjänsten , som ej kommit ifråga under den 
förb eredande öfningstiden, äro ofvannämnda ämnen desamma, 
hvari en gosse från första början erhållit utbildning, men na
turli gen med betydligt stegrade fordringar. 

Bland dem, som äro kompetenta till »able seaman», ut
tagas omkring 60 procent för hufvudsaklig utbildning till ar
tilleri- eller torpedgrenarne; och förblifva de i dessa greuar 
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öfverförda under hela tjänstetiden i sitt specialfaclc Und an

tags vis må öfverflyttui ng till den ena eller and ra grenen äga 

rum . 
Utbildningen för de ynglingar, som antagits vid en ål 

der mellan 163/ 4 - 18 år följ er samma utveckling, som den för 

gossarna men är mycket kortare. Då (le inträda i tjänst, ge

nomgå de först en kurs af 8 veckor, under hvilken de erhålla 

undervisning i sjömansbp, något infanteriexercis och simning, 

h varefter el e sändas om bo re! på en kryssare till hörande »Par

ticular Service Sq uadron» för en -! månaders kryssnin g, nu

der hvilken de genomgå ungefär samma öfningar som l:a kl. 

skeppsgosse. 
Sedan denna kryssning slutats, sändas de till »Depoten » 

och kunna därifrån sändas ombord å fartygen antingen såsotu 

»boy s» el ler »ord i nar y seama n » a ll tefter deras ålder. Deras 

tjänst är efter att hafva lämnat denna förberedande utbildni ng 

identisk med den för on sjöman, som inträdt såsom skepp~

gosse . 

Skjutslcolo-r. 

Väsentliga förändringar äro vidtagna med afseende p<\ 

skjutskolans organisation för höjande af skjutskickligbeten in

om f-lottan. Sedan man funnit att de hitttlls använda skju t

skolorna, dels på Caml.Jridge i Devonport och dels i ShRerness 

ej längre voro tidsen liga och ej häller tillräckliga att fö rs ~~ 

fiottan med erforderli gt antal yrkesmän, beslöts att bygga eht

blissementer i Trevol och i Uhatbam i likbet med det å Wlw k 
Island befintliga. 

Emellertid öfvergafs denna plan och är nu afgjordt att -

förlägga artillerisiwloma till »the naval barracks» vid Devon

port och Cbatham . Erforderligt utry mme möjliggöres geno m 

personalens indelning i stambesättn ingar för reservfartygen, 

hvarom mera längre fram. 
Eu del anordningar måste dock å dessa platser vidtaga~. 
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innan det nya system et kan träda i kra ft , och en hel del etablis

sementer uppföras för exercis- och skjutöfningar m. m., hvar

jämte nödiga verkstäder äfven erfordras. För manskape ts tref

nad sörj es geno m anorduand e a[ läsrum m. m. I Devonport 

äro ar!Jetena härmed redan i full gång, och i Cbatham skola 

d e påbörjas så fort sig gö ra låter. 
När de anbefallda nybyggnaderna äro färdiga, skola de 

hittill s varande skjutskolorna upphöra, och dess etabl issement 

i Sheerness skall sedan öfverlämnas till eu därstädes inrättad 

torpedskol a . 
De nva arti lleriskolorna skola hvardera ställas un der be

fäl af en >;Commander», hvilken närmast lyder under »the com

modore of tbe depot». 
Genom de gamla skjutskolorn as omdaning beräknas kunna 

göras afsevärda ekonomi ska besparingar. 
Dessutom vill man genom att förlägga undervisningen till 

kasernerna och enligt den metod, som skall följas . såväl därstä

des som ombord, komma därhän , att artilleriutbildningen fö r 

hvarje man skall bli en nödvändig och viktig faktor i bans 

sjömilitära uppfostran, i stället för att som nu är förhållandet, 

endast ett begränsadt anta l, hvilL<a uppfostrats till artillerima

troser, erhålla klinnedom om detta vapen . 
Särskildt påpekas, att framdeles skjutöfningar påbörjas 

redan för skeppsgossen, och att de sedan konsekvent bedrifvas 

till dess han uppnår kompetens till grad af »able seaman•, då, 

som ofvan anförts, urval till högre utbildning för specialgren 

»gunnery» företagas. Arven för dessa specialister fortsättas 

allt framgent r;amma skjutöfningar praktiskt taget under hela 

tjänstetiden. 
De skjutöfningar, som omnäm nas, utgöras af shooting at 

the »Dotter», »defiection teacher of swin ging target». 

skolskjutning. 

Med det viktiga målet för ögonen - uppdrifvande af 

skjutslzicklighet i högsta möj liga grad - anser sig emellertid 
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amiralitetet ej ens genom denna nya förordning hafva gjort 
nog. En hel del rön, som göras i de olika eskadrarna, komma 
nilmligen ej till öfriga sjöstyrkors kännedom. För att detta 
skulle blifva fallet, ansåg& nödvändigt, att skolskjutningarna 
komme under enhetlig ledning, och för att åstadkomma detta 
utnämndes en amiral som »Inspektor of target practice ,, , h vilken 
amirals åliggande kommer att bestå uti att inspektera flotta ns 
skolskjutningar. 

Genom denna offfcer, hvilken närmast sorterar uneler 
amiralitetet, skulle således de rön och erfarenheter, som gjorts 
t . ex. inom en eskader, komma samtliga sjöstyrkor till godo. 

Amiralitetet anmärker dock, att vederbörande högste be
fälhafvare eller fartygschef på intet sätt härigenom är frikal
lad från ansvaret att hålla sin styrka i stridbart skick. 

I skjutinstruktionen har bland andra ändringar äfven in
förts deu bestämmelsen, att afståndet vid skolskjutning ej får 
utsträckas utöfver den gräns, inom hvilken träffarna kunna 
uppfattas; hvarjämte förordas täfling mellan fartyg och mellan 
kanonkommendörer å samma fartyg för att uppdrifva skjut
skickligheten till högsta möjliga grad. 

stridsskjutning. 

All målskjutning med artilleri för året kulminerar uti 
stridsskjutningen, hvilken anses såsom ett slutprof på hvarje 
fartygs artilleritjänsteduglighet för strid. 

Vid utförande af dessa årligen återkommande stridsskj ut
ningar bar det legat i respektive högste befälhafvares skön att, 
rörande en del detaljer, vidtaga sådana dispositioner som synts 
lämpliga. Detta har medfört svårighRt vid jämförelse mellan 
två eskadrars skjutningar. I skjutinstruktionen äro därför för
ändringar vidtagna i sådan riktuing, att jämförelse af stricls
skjutningar må kunna göras mellan alla flottans fartyg (m ed 
särskild hänsyn till olika fartygstyper och dem tilldelad be· 
styckning). Genom att sålundn så att säga anordna täfl a n 
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mellan flottans alla fartyg boppas man kunna ytterligare sporrUJ 
intresset och öka skickligheten. 

För clestroyers äro liknande bestämmelser utfärdade. 
Slutligen må anföras, att i skjutinstruktionen införts en 

del ändringar, afsedela att på ett mera systematiskt och pro
gressivt sätt förbereda fartygsbesättningen för striden. 

Äfvenså bar vederbörande befälhufvare gifvits fria hän
der med afseende på, när stridsskjutningar skola företagas, så 
att han må kunna blifva i stånd att bärför begagna lämpliga 
tillfällen, beroende på huru länge respektive fartyg varit ute, 
m. fl. omständigheter. 

Signalskolor. 

Utbildningen till signalmän sker vid de i de tre stora: 
hamnarne anordnade signalskolorna. 

I Portsmouth har dessutom en högre signalkurs blifvit 
anordnad för ett inskränkt antal »lieutenants», hvilka efter ge
nomgången examen kornmenderas ombord å fartygen som »ex
pert signal officers>>, och åt h vilka anförtros ledningen af så
väl befäls- som manskapsundervisningen om bord i all slags 
signalering och telegrafering. Härigenom har man sökt att 
höja skickligheten i denna tjänstegren. 

För officerare af »C om m au d ers>> och högre grader skola 
vid sagda högre skola dessutom under vissa tider anordnas 
instruktionskurser i signalering och i flott~anövrer. 

Kcroppsöfningar. 

U n der de tider, då n~ aster och rår existerade å fartygen,. 
förefanns ingen svårighet att genom lämplig exercis hålla be
sättningarna vid god hälsa och vigör, men vid fortgående in
förande af fartyg utan master var det nödvändigt att finna 
ett surrogat för ö f ni n gen till väders, och gymnastikinstruktörer 
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måste kommenderas å de fartyg, där segelexercis ej existerar, 
h varföre i Portsmoutb i »the Naval Barracb l 903 inrättadt>s 
en centralskola för gymnastik under befäl af en >>Commander>, 
med biträde af officerare, som genomgått en gymnastikkurs. 

I nämnda skola öfvas de, som skola utbildas till instruk
törer i gymnastik. 

Officerare, som genomgått denna skola användas, sedan , 
såväl ombord som i land att öfva tillsyn vid kroppsöfnin gar 
och genorn utfärdade bestämrr::elser reglementeras, att kropps
öfni ngar en viss tid dagligen skall gifvas det unga manskapet. 

Införande af kortare tjänstetid för manskapet. 

Sedan öfver 50 år tillbaka har inom engelska marinen folket 
antagits enligt det s. k. »Continuons system» eller med lån g 
tjänstetid, och anses, att detta system helt fyl lt sin uppgift och 
förskaffat flottan en bemanning väl så god som inom an dra 
länders mariner. 

U n der förra del e u af denna tid, i n n an tekniken nått si n 
nuvarande utveckling, utgjonles ju fordringarue på större de
len af en fartygsbesättning hufvudsakligeu af förmågan att 
sköta riggen, och denna färdighets ernående n_ödvändiggjorck, 
dels att uppfostran bärtill började vid unga år samt dels att 
ihållande exercisöfningar till väders företogos. 

Men efter de stora och genomgripande förändringar, som 
efter 1R63, då det s. k. »Continuons systen1» antogs, ägt r um 
inoni tekniken, och till följe af de förändrade kraf på persL•
nalen , som häraf blifvit följd en, har amiralitetet velat framh ålla 
olämpligheten af att bibehålla en organisation, som ej längre 
medför sådana fördelar, att de häraf följande stora kostnaderna 
anses kunna vara berättigade. 

AE de mest i ögonen fallande olägenheterna anföres dels 
de stora summor, hvilka årli gen utbetalas i pensioner (l mill jon 
p. st., hvilken summa inom en ej allt för lång tid torde kom
.ma att fördubblas), dels att någon markerad gräns ej fim1cs 
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uppd ragen mellan yrkesspecialister och öfriga, samt slutligen 
svårigheten att tillförsäkra flottan en stock utbildadt reserv
manskap. Visserligen har under senare år åtgärder vidtagits 
i syfte att bilda en reserv at sådant manskap som slutat sin 
första kapitulationstid, men då frivillighetens väg måst tillgri
pas - - »volontary system >> - ,så har man ej lyckats i detta hän
seende att erhål.la samma trygghet, som förefinnes i andra ma
rin er, där bildandet af reserven är byggd på säkrare grunder. 

Amiralitetet framhåller den ytterligt viktiga faktorn , att 
utaf en fartygsbemanning befäl, underbefäl samt yrkesmän 
för besättande af förhandspostern !'l. tjäna lång tid, så att nö
dig utbildning ernås för elen moderna materielens rätta brnk. 
Den öfriga delen af besättningen däremot, på h vilka ej så stora 
.anspråk behöEva ställas, tarfvar ej den öfning, hvaraf förut
nämnd a kategori, är i behof, ocb kan följaktligen erhålla tjän
steticl en betydligt afkortad. 

Att låta dem, bvilka på grund af bristande förmåga 
eller af brist på plats ej kunna afses till förbandsposter, kvar
stå i tjänst under lika lång tid som öfriga, anses dessutom 
kunn a ut.öfva en förslöande inverkan. 

Att nämligen, sedan gränsen för utbildning ernåtts, stå 
-och stampa på samma plats, kan ej verka annat än förslöande 
·OCh snarare förminska än öka tjänstbarheten. 

Vid antagningen af elen n)' ft organisationen måste man 
taga den faktorn med i räkningen, att besparingar väl komma 
att göras genom antalet pensioners förminskning, men samtidigt 
torde på annat sätt utgifterna ökas, ty kortare anställningstid 
medför ökad omsättning af persollalen med därmed följande 
kostnader; det framhålles därför vikten af att den nya organi
sationens detaljbestämmelser utarbetas så att ekonomisk vinst 
verkli gen göres . 

I och för rekrytering af Hottans manskap enligt nya or
ganisationen har följand e plan antagits: 

a) gossar och ynglingar antagas enligt förut gällande be
stämmelser för en tjänstetid a.f 12 år. De äro underkastade 
.att kunna afskedas vid bristande aulag. Fordringarna skärpas 
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för uppnående af grad af »able seammn, och äro äfven dessa 
underkastade att afskedas, om de ej visa sig fullständigt lämp
liga för tjän::ten; 

b) karlar antagas för en tid af 12 år, under hvilken titl 
de en kortare del tjäna i flottan och den öfriga delen af ti den 
i reserven. Sådana, som varit i tjänst i två år och anses kom
petenta som >>able seaman,, kunna, om så erfordras för vakan
sers fyllande, öfverföras till a)-klassen med turberäkning från 
antagningsdatum; 

c) rekapitulation kan efte r fullgörandet af den första 12-
åriga tjänstetiden tillåtas på l O år och med nu varande bestä m
melser för erhållande af pension; 

d) rekapitulation för en tredje period må ej annat än 
höget undantagsvis tillåtas; 

e) rekapitulation medgifves dem, h vi l k a efter fullbord ad 
tjänstetid öfverförts till reserven, upp till 40--46 års ålder ; 

f) reserven tillhörigt manskap är ej under vanliga för
hållanden afsedt att för vidare utbildning tjänstgöra ombord, 
men det skall en gång årligen inställa sig till öfning; 

g) en gratifikation af 60 L. betalas till afskedadt man
skap af reserven vid en ålder af 46 år. 

I sammanhang härmed torde äfven förtjäna omnämnas 
en åtgärd, som amiralitetet helt nyligen företagit sig genom att 
bland flottan s manskapspersomd göra en utgallring af öfver 
1,000 man, hvilka afskedats på grund af olämplighet för tjän
sten utan att på grund af reglementariska bestämmelser bafva 
gjort sig hemfallna till utstrykning. 

Amiralitetet yttrar om deuna åtgärd följande: 
»Flottan bar gjort sig kvitt en stor del af besvärliga och 

mindre lämpliga element, och bör denna åtgärd lända till en 
hälsosam varning för alla, att amiralitetet ej är sinnarlt i tj än
sten behålla sådana, som ej lämpa sig för densamma, eller 
h vilka öfverträda gifna förord1iingan . 
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Reservflottans förläggning m. (i. dit hörande frågor. 

I no vem ber 1904 beslöts att förändra den hittills rådande 
organisationen af reserven tillbörande fartygs förläggn [ng där
hän , att dessa alltid skulle vara klara att mobilisera. 

Det förtjänar påpekas, att engelsmännen benämnde den 
plan, enligt h vilken reservflottans fartyg förut varit förlagd, för 
»fred so rga niserin g,. 

Flottans reserv bestod intill sistnämnda år af två olika 
kategorier, nämligen: 

l) Dock-yard reserv, och 
2) FlAet reserv. 
Dock-yard reserv utgjordes af: 
a) föraleJ rad e fartygstyper, 
b) fartyg under byggnad och 
c) af fartyg som undergingo eller väntade på att under

gå mera omfattande reparationer eller förändringar eller med 
andra ord af sådana fartyg, hvilka ej genast kunde tagas i an
språk för mobilisering. 

Fleet-reserv bestod af: 
a) fartyg, som underginge smärre reparationer, och 
b) af fartyg, som oaktadt fullt klara dock ej omedelbart 

kunde beräknas tagas i anspråk för tjänst. 
Tillsynen öfver reservemas fartyg var anförtrodd åt per

sonal, tillbörande den station, där fartyget var förlagdt, och 
hvilken personal dagligen kom ombord. 

I händelse af mobilisering bemannades reservHottun dels 
af inkasernemdt manskap, dels af personal vid skjut- och tor
pedskolor och slutligen af besättningarne å do fartyg, som i 
händ else af krig skulle påmönstra. 

Den viktigaste olägenhet af detta reservsystem bestod däri, 
att genom detsamma ett på höjdpunkten af stridsduglighet 
varand e fartyg vid afslutancle af sin 3-års-period ersattes med 
ett af betydligt mindre stridsvärde hvad besättningens öfning 
beträffar. 
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Då ett fartyg afslutar sin expedition, boroe man kunna 

anse, att besättningen står på höjdpunkten af stridsouglighet. 

Sedan besättningen debarkerat, förlades fartyget i fleet

eller dockyard-reserv, beroende på omständigheterna, och be

manningen splittrades. 

Det fartyg, som ersatte det afmönstrade, utgick på sin 

expedition med en bemanning. sammansatt från alla möjliga 

källor af såda.na, som stodo i tur till sjökommendering eller 

med andra ord: man ersatte en fu llgod stridsenhet med en ny 

enbet, hvars befäl, underbefäl och manskap bvarken känJe 

sitt fartyg eller hvarandra, bvilket hade till följd , att en tid a f 

minst 6 måuader beräknades åtgå, innan denna nya enhet kunde 

anses stridsduglig. 

Slutligen må i sammanhang härmed nämnas, att en re 

vision af stridsfartygen företagits, hvarvid ej mindre än 15() 

satts på »non effektive list». 

Nya förläggningsplanen. 

Flottan delas efter denna i: 

Fleet in commission och 

Fleet in commission in reserv. 

Stridsfartyg, SOm ej äro i S. k. »full COmtnJSS!Ol1», till

föras reservflottan; undantag härifrån göra sådana som under

gå någon långvarig reparation. 

Hvarje sådant fartyg skall, hvad materielen beträffa?·, hål

las fullt ntstadt, så att det är klart att gå till sjöss, så fort be

sättningen blifvit kompletterad. Af denna finnes om bord en

dast den viktigaste personalen eller närmast motsvarande våra 

stam besättningar, enligt den i del II, reglemente för flottan 

anbefallda besättningslistan. 

Vid mobilisering kompletteras bemanningen med perso

nal, som härför finnes afsedd vid hvarje örlogshamn. 

. Reservfartygen indelas i divisioner och fördelas på lämp-

ligt sätt mellan de tre stora örlogshamnarna. 
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.A lwar och en af de sålunda sammansatta eskadrarna 

för en fiaggman befälet. 
Bemanningarna, de s. k. »nuclrus crews» bo ombord och 

öfvas i hamnexercis m. m., torpedfartygen tillhörande »nucleus 

crews » förläggas i kaseruerna . 

En gång i kvartalet går hvarje division, bemannad på nu 

nämndt sätt, till sjöss för utförande af skjutöfn:ngar m. m ., 

hvarför nödig ammunition skall afses. Äfvenså utföres hvarje 

kvartal ett maskinprof, då maskinpersonalen kompletteras i er

ford8l·lig grad. 
Angående ordningen, enligt hvilken fart:rgen får lämna 

eskadrarna för reparationer eller annat skäl, har följande blif

vit bestämdt. 
Hvarje rustadt fartyg må intagas å varf för en tid af 

högst 40 dagar om året. 

I och för reparation eller besök i hemlands örlogshamn 

för annat ändamål, få ej mer än tre slagskepp åt gången 

lämna kanalflottan, och ej mer än ett dylikt fartyg från annan 

flotta eller eskader. 
Vid dylika tillfällen skoia de af behofvet påkallade arbe

tena så bedrifvas, att fartyget ifråga, fyra dagar efter erhållen 

order, är klart att gå till sjöss. Undantag göres, om förste 

amiralitetslorden gifvit tillstånd till längre uppehåll, i hvilket 

fall det af sagde myndighet beror, om besättningen skall öfver

gå på annat fartyg eller ej. Samma bestämmelser gälla äfven 

för pansarkryssare, men med den skillnad att ej mer än ett. 

sådant fartyg åt gången får lämna eskader eller flo tta. 

Ombyte af bescittningar. 

Till följe af det forcerade lif som nu för tiden lefves i 

en modern flotta har man ansett de förut bestämda 3-års

kommenderingarna för långa och därföre minskat tiden från 

3 . till 2 år, hvarigenom ungefär halfva flottan årligen blifver 

ombytt. Fördelningen af fartygen och deras besättningar göres 
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så likformigt och rättvist som möjligt mellan de tre örlogs
hamnarna. 

. Sedan grunddragen af materielens nya indelning blifvi t 
ang1fna, beröres i amiralitetets redogörelse de s. k. »nucleus 
crews » 

Det . framhålles där särskildt, att amiralitetets viktigaste 
uppg1ft l1gger 1 att hålla hvarje stridsenbet af fiottan i full
godt _skick: bvilket i sig ju äfven innebär, att bvarje farty g 
skall aga sm, bvad engelsmännen kalla, ))fightiug crew>.'. 

_Man ~år beakta, att här endast åsyftas fartyg, bvilka äga 
verkligt stndsvärde. 

Att afse personal för sådana fartyg, som ej vid krigstill
fälle kunna gifva full valuta, framhålles som dålig ekonomi· 
~ersonalen hålles härigenom >:!d en för hög numerär med d~ 
o~ade ut_g1fter detta medför. Afven påtager sig sig staten onö
diga_ utg1_fter genom underhåll af en materiel, som ej kommer 
att l lmg a1;vändas. Mycket utförligt påvisas dels olämplig
beten att beballa fartyg, hv1lka ej äro på höjdpunkten af mo
~ern utvecklmg och oels de stora besparingar i kol konsumtion, af
lomongar, unoerbåll, nyanskaffning af materiel m. m., som skola 
ernas. _g~nom att ej längre underhålla den massa af fartyg , 
som hittills betungat budgeten utan motsvarande nvtta 

.. Med andra ord, amiralitetet ansåg sig ej hafnt .råd att 
l.augre underhålla andra fartyg än dels sådana, om hvilkas 
fulla . stndsvärde tvifvel ej funnas, och dels sådana, som vid 
kngstiiHälle äro användbara för andi·a ändamål än strid. 

Mer och mer stadgades åsikterua om olämplio-heter af 
det gamla Fleet reserv-system och betonades ytterGgare, det 
n~Jga strtds~är~e, som ett fartyg med alldeles ny och ej sam
ar betad besattmng äger. 

. Saken är visserligen i ögonfallan<ie, men det torde vara 
af mtresse att se, hvad vikt vederbörande laot härpå o-enom tt o k o ' • b ( h au pape a nagra af mottven som anföras. 

Så framhåll es bland annat, hurusom maskinpersoualen , 
dels genom att ej vara samarbetad hvnrken med befälet eller 
med hvarandra, och dels genom obekantskap med materielen 
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ej kan vara sin uppgift vuxen, hvarigenom vid mobiliserings
ti llfälle fulla värdet af maskinkraften ei ernås . 

Kanonbetjäningarne äro ovana vid sina pjäser och vid de 
små skiljaktigheter, som kunna förefinnas vin hvarje olika 
kanon. 

För att artilleriet på ett ti11Eredsställande sätt skall betjä-
nas, kräfves förutom riklig öfujng och underhållande af vun
nen färdighet hos kanonkommendören äfven ett ständigt sam
arbete under de officerare, som skola leda elden. 

Först under dylika förhållanden kan artilleriet på ett 
verksamt sätt göra sin insats på de långa håll, på hvilka en 
modern sjöstrid kommer att utkämpas. 

AEven påpekas, att, om en kanonkommendör skall nå höjd-
punkten nf skicklighet, det för honom erfordras att öfvas vid 
den kanon han under strid skall betjäna, bvilket åter nödvän
diggör, att han hör till samma fartyg, vare sig detta är på ex-
pedition eller ligger i reserv. 

Det är framhållet , huru man genom det s. k. >> nucleus 
crews system)) velat gifva h vart stridsfartyg inom H ottan sin 
egen stam bemanning, med fästad t afseende på den fördel vid 
utbildningen detta skulle medföra. Men äfven i ett annat af
seende skall denna förändring verka på ett förmånligt sätt. 
Under den tid nämligen, sorn besättningen ligger förlagd pi\ 
ett reservfartyg, beredes tillfälle för befäl och manskap att lära 
känna bvarandra, hvilket i och för sig ej är någon oviktig 
faktor, då den solidaritetskänsla, som bör besjäla dem, bvilka 
gemensamt skola utföra ett arbete, under rlenna tid hinner att 
grundläggas. Dessutom erhålles genom sagda fördelning af 
flottan s personal utväg att bemanna ett sjögående fartyg, h vars 
besättning tjänat ut sina två år, med en personal, som under 
Jl.ere månader samöfvats. 

Slutlio-en bar man vid leveranser af fartyg öEvade besätt-
"' ningar att tillgå i och för utförande aJ såväl profven med ma-

skiner som med artilleri- och torpedskjutningar, hvilket äfven 
.är af betydelse, då persoualen bärigenom blir i tillfälle göra 
-sig förtrogen med denna nya fartygsmateriel, redan innan far-
tyget rustas. 
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Tillämpningen af det nya systemet skulle sålunda försi ggå 
enligt fö ljande exempel. 

Ett nytt fartyg är k lart att undergå proftur. Det beman
nas då med en besättning, som tages från något af reservfar
tygen me(1 erforderlig kompletteriug. När fartyget sedan skall 
rustas för sjöexpedition, kompletteras besättningen till full och 
står sedan om bord i två år, efter h vilken tid den afmöustras 
och erhåller viss hestämd tjänstledighet. 

Då denna tid gått till änfla, återvänder manskapet til l 
sina kaserner ocb fördelas till genomgående dels af repetitions
eller högre utbidningskurser, hvarefter det ånyo formeras i 
stambesättn iugar. . 

Såvic!t möj ligt söker man fördela tjänstetiden till sjöss 
och till lanels enligt samma proportion för a lla, så att för två 
år om bord beräknas ett år i land. Härifrån göres undantag 
rörande den yngre delen af manskapet, som ännu behöfver 
utbildning ombord - »sen experience". Dylikt manskap ko m
menderas till sjöss så mycket som möj ligt och skola ej afses 
att ingå i »nucleus crews», h vartill hufvudsakl igen bör afse s 
äldre mera sjövana. 

Ersättningsmanskap för fartyg får ej tagas från stambe
sättningarne, utan afses härtill personal från kasernerna. 

Bestämmelser äro äfven u tfärdade i sådan riktning, att 
vissa befattningar i land eller å s. k. >>harbonr ships» ej få in
nebafvas mer än två år i sträck af sam ma man, och skall i 
all mänhet sådana kommenderiugar förläggas till antingen slutet 
af den första kapitulationsticlen eller under någon t id af reka
pitulationen. 

Organisationen med »uucleus crews» är nu genomförd, 
så att för närvarande elylika besättningar bildats för: 

12 slagskepp, 
30 kryssare, 

5 scouts, 
3 torpeda gunboats, 

71 jagare, och 
33 torpedbåtar, 
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- oberäknadt det torpedförsvar som finnes ständigt rustadt i 
hemlandet -- och bvilka en gång i kvartalet gå till sjöss för 
öfningar . 

Under förflutna sommaren utfördes med resenreskaclrarne 
samöfniugar, hvi lka utföllo särdeles gynnsamt. slutligen an
märkes att mobiliseringen af denna stora massa fartyg försig
gick utmärkt och utan det forcerade och ansträngande arbete, 
som annars kännetecknar dylika rustningar. 

Omdöme i pressen. 

Den engelska pressen afgifver ganska olik a omdömen om 
den stora och genomgripande förändring, som vidtagits . Sär
skilclt är den föränclracle utbildningen föremål för en y tterst 
skarp kritik vid sidan af de loforcl, som tilldelas densamma. 

Af ett visst intresse torde vara det yttrande, som tidnin
gen "Engineering» uttalar, nämligen att »The engin room is 
just Iike ly to provide the nation with aclmirals in the future 
as is the cleck». 

Att nu kunna fälla något fullgiltigt omdöme om nyssbe
rörda oerhörda omdaning af elen engelska tiottan ligger ej in
om möjlighetens gränser, isynnerhet i hvad angår samma;J
slagningen och utbildningen af personalens skillcla specialgre
nar; framticlen ensam kan härom fälla utslaget. 

Som storslaget mås te dock betecknas den energi, som 
a m;ralitetet med amiral Fisher i teten lagt i dagen vid genom
förandet af ett program, som ej hade erfarenheter till stöd utan 
grundats på öfvertygelse om att den bestående organisationen, 
rörande såväl materiel som personal, ej motsvarade nutidens 
k ra f. 

I Tyskland, där intresset för närvarande helt naturligt 
upptages af h vad som tilldrager sig i E ngland, har omstående 
r eformer unelerkastats ett grundligt studium . Särskilclt har 
bli fvit uppmärksammad flottans nya indelning med bäns,yn ti ll 
politiska och strategiska betingelser. Det framhålles hurusom 
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-en Hottas »schlagfertigket:. (krigsberedskap) Leror ej w i ud re ar 
det beredskap i hvilket alla stridsdugliga fartyg befin na sig, 
äu ä f ven på det sätt h v::..rpå materielen är fördelad, och be
traktas det banbrytttnde arbete, so m amiralitetet i denna del 
af den nya planen utfört, som det mest betydelsefull a. Sär
skildt betonas den konsekventa och hänsynslösa utgallring af 
föråldrad materiel, hvilket u tom andra förd elar ä fven möjlig
gjort att hålla alla reservfartygen ru stade med stambesättni n
gar, de s . k. »nucleus crews», hvarföru to m äfven inkalladt r e
servmanskap med fördel kunna öfvas å reserveskadrarne. 

Sitt slutomdöme samm anfa ttade den tyska kritiken angå
ende förläggningsplanen sålunda, att oaktadt de olägenheter 
densamma må kuuna medföra, så har man genom denna nått 
en krigsberedskap a f sjöstr id skra fterna, hvilken ej kan öfver
träffas af annat än full stä ndig mobilisering. 

Den del af organisationen som rörer utbildningen och 
sammansättningen af de olika yrkesafd elningarna, a f såväl offi
cerare som manskap, har ej mött samma enhälliga g illan r1c 
som förläggningsplanen. 

Ändamålsenl igbeten med densamma bar starkt dragits i 
tvifvelsmål, och de erfarenh eter , som vid t illä mplingen af ett 
snar! i k t system gjorts ino m Förenta staternas t! otta, tyckas gi f va 
stöd häråt. H vad som i syn nerhet synes förvåna den tyska 
kri tiken är, att detta nya samm ansmältniu gssystem anbefall ts 
med stöd endast af resultat, so m emåtts med den nya tvååriga 
för alla kategorier lika kadettutbi ldningen. På samma gån g 
som det frambålles nödvändigbeten af att gifva officerare en 
tid senlig utbildning såväl inom maskinfacket som i det rent 
rent militära, så påvisas äfven, huru som inom alla marineJ 
det arbetas på att kunna draga den rätta grä::~s l injen mellan, 
hvad tyskarna så betecknande kalla, universalismus och speci a
lismus, och när man betänker de kunskaper , som i våra dagar 
erfordras för att rätt fullgöra tjänsten eudast inom en yrkes
gren, så torde lätt inses, huru omöJligt det skulle vara för en 
individ att besitta sådana omfattande kunskaper, att han skulle 
äga specialistens kornpetens att sköta bvilken som hälst af dc 
olika yrkesgrenames åligganden. 
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Det gifves intet tvifvel om, säger den tyske författa~·en, 
tt specialstudium till och med tlr skadligt för högre befäls

;oster, (härvid lag afseende ti ll sjöss), etll~dan detta l.eder till 
eusidigbet och kan hämma den hannomska utveckhngen af 
va p n et i dess helhet. . . 

I detta hänseende gifves dock amuahtetet vitsord om att 
bafva s]ao·it in på den rätta vägen, dels därigeuom att en offi
cer un cle~ den tid han utbildas i något visst specialfack, sam
tidi at lämnas tillfälle att vidmakthålla sina kunskaper för be
fälsförin g och geuom att för dem, hvilka kom mit i högre g rad, 
ej ifrågasätta särskild specialutbildning. . .. o 

Slutligen uppställas allvarsamma tvlfvel om andamalsen-
ligheten af att anförtro fartygets maskinerier till en under~fofi
cerspersonal , som i enlighet med förslaget ska ll rekrytet:~s fran 
eldareafdelningen, enär denna personal genom den for den
sa mma fastställda utbildningen skulle bli allt för mycket un
derlägsen lwad teoretiska kunskaper beträffar. 

Visserligen framgår det genom såväl de~1 engelska som 
den tyska kritiken , att den jättereform, som au11rahtete: genom
förd t, ej hälsals med odeladt bifall o~l.1 tdl ~ro, men : ~. sa1~ma 
gång tyckes man vara ense om att g1fva s1tt fu lla erk anua nde 
åt energien bos de män, som leda den engelska Hottans utve~k
ling; oaktadt en massa detaljer ej geuasttorde stått ~!ara, h afva 
dock dessa män ej tvekat att påtaga s1g ansvaret for att mom 
den ram, som uppkonstruerats , och med brytande af gamla och 
djupt. rotade traditioner anbefall~ en .. refonn, .bv!lken e:1l1gt 
deras öfvertygelse skulle länd a t11l boJandet af den engelska 
sjömakten. 
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Befälsförhållanden inom kust- och gräns

fästningar. 

.. S~nare årens krigshistoria påvisar nödvändigbeten af en 

storre ~<ngsberedskap än fordom af ett lands såväl sjö- som 

landsst~Jdskrafter. I de flesta länder, och däribland äfveu i vårt 

eget, formärkes också en sträfvan att särskildt utefter kust . 1 

g .. r d l b er oc l 

rans.~r. a . ärstänes ofintliga försvarsanstal ter, större städer 

ocl: ofnga. för en fiende eftersträfvansvärda operationsföremål 

sadant skick, att de ständigt äro beredda att möta ett even 

tuellt hast1gt företaget öfverrumplingsförsök. 

.. De fö:s:arsanst~lter i vårt land, hvilka på grund af sitt 

lage redan 1 fredsttd 1 första hand böra besitt ·1 "t0·· 1·sta ·· ·1· 
k ··o· _ .. •·- <.mOJiga 

ubsb~reds l~ap, utgoras af kust- eller gränspositioner, ocb a f 

dessa aro naturl1geu dit hörande fästnitwar de viktiaaste 

So b b b • 

asom ekant äga vi för närvar-:mde f'"ra d.)rl1"k f·· t · 
. , J , a as nJ n-

gar, näml1gen Boden, Vaxholm och Oscar-Fredriksborcr Carls-

krona sa t Elf b · · Af b> 
m .. s mg. • dessa lyder Boden (gränsfästnirig) 

u_~1der la_ndtf_orsvaret, da däremot de tre öfriga (kustfästninaar)"') 

raknas till SJöförsvaret. b 

.. En fästnings krigsberedskap beror, liksom hvarje annan 

forsvarsanstalts eller truppförbands, i väsentlig· o-rad å d " 
b f""l h f f b pc OS c 

e a oc ram ör allt på dess höaste befälhafvare och d · 
.. l! · b ennes 

sta nmg redan i fredstid i förhållande till honom öfverordna-

de, sidoordnade och underlydande. 

. . Vi vilja något betrakta, huru dessa förhå ll anden o·estalta 

srg 1 de· olika fästningsgrupperna, d . v. s. å ena sidan i Boden 

. *) Des~a benämnas i tjänstgöringsreglemente för armen sjöfäst-

nmgar, men 1 Hottans reglemente och instruktioner kustfästningar. 
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och å andra sidan i de under sjöförsvarsdepartementet lydande 

fästningarna, samt huru de rätteligen borde vara anordnade. 

Enligt gällande reglementen är en fästnings högste be

fälbafvare, d. v. s. dess kummendant, ansvarig för, att den 

honom anförtrodda fästningen, med alla till buds stående me

del, blifver till det ytte rsta bibehållen och försvarad. 

Han måste på grund häraf ägna noga tillsyn öfver att 

fästningen med till densamma börande materiel befinner sig i 

ti dsenligt och fullgod t skick samt att personalen redan i freds

ti d är fullt hem mastadd uti de tjänstegrenar, som vid krigs

ti llfälle tillkomma densamma. 

För att på ett verksamt sätt kunna främja detta mål 

måste ban emellertid i fredstid vara tillförsäkrad det fulla och 

oinskränkta befälet. öfver den personal, tillbörande såväl land

som sjöstridskrafterna, som enligt gällande mobiliseringstabeller 

skall ingå i fästningens krigsbesättning, och som i fredstid be

fi nner sig inom fästningens försvarsområd e, hvarjämte han 

måste hafva tillfälle att helt och odeladt ägna sina krafter 

häråt. Huru äro dessa förhållanden nn ordnade? 

Enligt tjänstgöringsreglemente för armen lyder kommen

dant för uärvarande omedelbart under vederbörande armeför· 

delningschef och har ständig befälsrätt endast i hvad rör fäst

ningens försvar, garnisonens tjänstgöring och ordningen på 

stället öfver där förlagda trupper af a?"'rnen. 

Reglemente för fiottan bestämmer, att kommendant lyder 

närmast under konungen, samt att han innehar ständig befäls

r ätt endast i hvad rör fästningens försvar samt garnisonstjänst

gö:·ing och ordning inom densamma öfver inom fästningens 

område förlagda trupper . 

I afseende på fortifikationspersonalen bestämma båda reg

lementena, att densamma, i bvad som äger gemenskap med 

fortifikationsarbetena, endast vid krigstillfälle lyder under kom

mendanten . 
En kommendants ställning är sålunda enligt gällande 

reglementen väsentligen o l i k a, om fästningen tillhör armen 

eller flottan, hvilket naturligen h varken behöfver eller bör vara 

förhållandet. 
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I båda fallen är emellertid kommendantens befälsrätt ej 

så vidsträckt, som den synes böra vara. 

I sitt yttrande till 1906 års statsverksproposition fram

hål ler chefen för landtförsvarsdepartementet, på tal om kom

mendantskapet i Boden, bland annat följande: det är hans be

stämda öfvertygelse, att en !war, som uneler någon längre tid 

finge tillfälle att sysselsätta sig med de mångahanda spörsmål, 

som stå i samband med försvaret af en fästoing>:anläao·nino-
"' bO b' 

skulle komma till den uppfattningen, att komm endantskapet 

icke borde förenas med annan befattning, enär det, oafsedt 

många andra olägenheter, icke är möjligt för en person att på 

ett nöjaktigt sätt samtidigt sköta befattningarna såsom trupp

förban dschef och såsom kommendant. 

Utan att vilja ingå i några enskildbeter angående de 

många och viktiga åligganden beträffande fästningens mobili

sering och försvar, som tillkotmna kommeiJdanten, påvisas huru 

nödvändigt det är, att planläggandet och ordnandet af försva

ret an förtros åt en person, som genom sin föregående verk

samhet är fullt förtrogen med dylika angelägenheter och d€ssas 

alla detaljer, samt hvilken kan åt desamma ägna hela sina ar

betskraft och all sin uppmärksam het. 

Erfarenheten har nä m l igen tyd Ii g t visat, att en fästnings 

försvar är i så hög grad beroende af kommendantens eo-en-
"' skaper och bans förmåga att leda försvaret, att under fredsti d 

allt bör göras för att i allvarets stund hafva denna plats be

satt med en person , som haft tid och tillfälle a t t noga studera 

alla möjligheter för försvarets ledning, och som äger tillräck

lig fysisk och moralisk styrka att uppbära det ans varsfulla 

värf, som i händelse af en belägring å ligger honom. 

Bestämdt framhålles af krigsministern , att kommendanten , 

som bör hafva högre tjänsterang än cheferna för truppförban

den, t~åste stå öfver dessa och således icke tillhöra något af 
dem sasom chef. 

Såsom bekant kunde icke riksdagen annat än gi lla det 

framlagda förslaget om kornmendan tEstaben i Boden h vari a c-
' h 

nom denna fästning, från och med den l januari 1907, er-
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båller en i aktiv tjänst varande kommendant, hvilken med 

högre tjänsterang än cheferna för truppf.örbandeu, . inn~har-

tändio· och såsom med all säkerbet är att förmoda, omskrankt 
s "'' l f l. l .lk 
befälsrätt öfver fästniugens samtli ga stric skra ter, OCt1 lVt en 

ej komm er att innebafva någon annan tj änstebefa ttning. 

Låtom oss nu se, huru förhållandena 1 dessa afseenelen 

äro ordnade inom den andra gruppen af fästningar, d. v. s. 

dem, lwilka räknas till sjöförsvaret. 

Hvad Carlskroua då först angår, så innehafves kommen

dantsbefattningen, sedan CarlsJuona den 1 jauuari 1900 fö~·

klarad es såsom fästning, såsom bekant af befälbafvande ami

ralen i Carlskrona, h vilken jämväl, i egenskap af stationsbe

fälhafva re vid flottans station i Carlskrona, samtidigt är högste 

truppchef på platsen öfver Ho ttans (ej kustartilleriets) perso~1al. 

Befälbafvande am iral en, numera egenthgen blott en t1tel, 

inn ehar såsom sådan i ::d lm änhet högsta tjänstegraden inom 

fästnino·en och har i egenfikap af kommendant den inskränkta 

befäl sr:tt som förut nämnts, öfver all inom fästningens för

svarsomrltde förlagd personal af såväl flottan som armen , men 

i egenskap af stationsbe fälhafvare är han sidoordnad. öfr~ga 

truppförbandschefer af exempel vis infanteriet och kustm·t1llenet. 

Kommendanten lyder, såsom nämdt, uärmast uneler konun

gen. Fästningen tillbör l:sta armefördelningen, dock endast 

i bvad värnpliktsväsendet vidkommer. Trupperna lyda: de af 

armen under annefördelningschefen, tlottans under statwnsbe

fälhafvaren och de af kustartilleriet uneler chefen för kust

artilleriet. 
Komwendanton är i fö rhållande till armefördelningschefen 

och chefen för kustartilleriet sidoordnad myndighet. Endast i 

afseende å de planer och arbeten för fästningens mobilisering, 

som beröra landtstridslnafterna och kustartilleriet, äger vid be

hof ett samarbete rum dem emellan. 

Kommendanten i Carlskrona har sålunda i fredstid en 

ganska kringskuren befälsrätt, så mycket till och med, att han 

ej ens kan lämna några föreskrifter eller utfärda. någ:a ord, er 

till inom fästningen förlagda truppförband, vare s1g af armen,. 
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flottan eller kustarti lleriet, därest de ej ingå i fortens och öfri o·a ,., 
försvarsanstalters besättning, utom i aJseende på fästningens 

försvar, garnisonstjänsten och ordningsbållningen. 

Någon inspektiousrätt öfver trupp, ej förlagd å försvars

anstalt, hvarigenom han skulle kunna förvissa sig om dess u t

bildniug i positionstjänst och öfriga för fästningens försvar 

erforderliga tjänstegrenar, äger kommendanten ej, och dock är 

ban, så snart fästningen kan :U1SE.'S hotad med anfall, skyldig 

att, till och med utan erhållen mobiliseringsorder, förklara den

samma i belägringstillstånd. Hans befälsrätt i fredstid syn es 

sålunda ej stå i rimligt förhållande till hans stora maktställ
ning i krigstid. 

Komma vi så till Vaxholm och Oscar-Fredriksborg, som 

år 1902 öfverflyttades från land- till sjöförsvaret, så äro för

hållandena därstädes i bufvudsak liknande dem i Carlskrona. 

En del skiljaktigheter förefinnes emellertid. 

Kommendant i fästningen i fredstid är chefen för Vax

holms kustartilleriregemente (fredskommendant), men vid krigs

tillfälle öfvertages denna befattning af chefen för kustartilleriet, 

hvarvid förstnämnde chef tjänstgör allenast såsom artilleribe
fälhafvare. 

I det kommitteförslag, som af dåvarande chefen för sj ö

·försvarsdepartementet föredrogs i statsrådet den 7 januari 1901, 

framhålles önskvärdheten af, att den främste kustartillerioffice

ren å fästningen innehar högre grad än befälhatvaren för fäst

ningen tilldelad infanteritrupp. 

Så blir ju visserligen fallet enligt nu varande förhållan

den vid krigstillfälle, men i fredstid äro de af samma tjänste

grad, och för tillfället har infanteritruppchefen till och m ed 

äldre tjänsteålder än kommendanten (kustartilleriolficeren). 

I Elfsborgs fästning, där kommendantsbefattningen är af

sedd att bestridas af officer af kustartilleriet, tjänstgör tills 

vidare fortifikationsbefälhafvaren såsom kommendant och be

fäl!Jafvaren för kustartilleridetachementet under honom såsom 

11rtilleribefälhafvare. 

Af det anförda framgår, huru väsentligt olika förhåll an-
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dena för närvarande gestalta sig i kustfästningarna, emot bvad 

d e 1wmma att blifva i Boden. 

N u framställer sig den frågan: böra allt framgent befäls

förhållandena vara ordnade på olika sätt i en kustfästning än 

i en gränsfästning? S<mnolikt bör det väl anses önskvärdt, 

att så ej blir fallet, utan att enhet, så långt de lokala om

ständigbeteri1a medgifva, härutinnan åstadkom mes. En h var 

erkänner säkerligen, att den fordran, som nu för tiden måste 

ställas på all militär organisation, att öfverensstämmelse, så 

:långt ske kan, skall råda mellan förhållandena i fred och i 

krig, för att öfvergången till krigsfot skall ske med minsta 

möjliga rubbningar, och att det invanda tillvägagångssättet i 

fr ed skall kunna tillämpas äfven i krig, lättast åstadkommes 

genom att ordna förhållanden, såsom de föreslagits af chefen 

för landtförsvarsdepartementet. Sträfvan bör i så fall vara att 

·organisationen vid kustfästningarna blifver i likhet med den 

för Boden antagna. 
En del ändringar i nu gällande bestämmelser, utöfver de 

reglementsändringar, som erfordras för att kommendant redan 

i fredstid må erhålla utsträckt befälsrätt, och det eventuella 

anslagskraf, som fordras för att aflöna en med annan befatt

ning ej u p ptagen kom mendan t, måste naturligen, J å i besätt

ningen ingå stridskrafter af arme, Hotta och kustartilleri, vidtagas, 

men torde de ej be6nnas vara oöfverviunerliga. 

Framför allt måste, förutsatt att man ej vill taga det 

-stecr soll1 af måno·a framhållits såsom önskvärdt, att samman-
o' "' 

slå land- och sjöförsvaret till ett gemensamt departement, ett 

ännu litligare samförstånd äga rum mellan här och flotta än 

·som på sina håll redan nu äger rum. 

Genom 1901 års riksdag hafva två af kustfästningarna 

redan i fredstid , erhållit till sig förlagda kadrerna till en del 

af de landstridskrafter, som vid krigstillfälle skola ingå i be

sättniugeu , och innevarande års riksdag har anslagit 16,000 

kronor per år, att från och med 1907 utgå till gemensamma 

·öfniogar inom dessa fästningar. 

De första stegen äro härigenom tagna mot det önskvärda 

målet. 
1'idsk1'ift i Sjöv(~sendet. 41 
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Kommendanten llör, såsom nu, lyda direkt under kon u n
gen och oberoende af å hvilken budget personalen är uppl'ö rd , 
snarast erhålla oinskränkt befälsrätt i fredstid öfver alla inom 
fäs to i n gen s försvarsområde förlagda för lokalförsvaret afsedda 
truppenbeter och till detsamma hörande personal. 

Truppenheterna och ifrågavarande personal böra i fö r
hålland e till öfriga respektive chefer såsom nnmlfördelnin g:;:
cbef, chef för fortifikationen, cilef för kustartilleriet, statiom 
befälhafvare m. fi. samtidigt intaga liknande sti:illning, som 
exempelvis kavalleriet och artilleriet vid armen intaga i fö r
hållande till till respektive inspektörer. 

Visserligen bafva på sina håll röster böjts för att rl c 
truppförband af armen , som äro afdelade till under femte hul
vndtiteln hörande positioner, borde öfverfiyttas till nämn da 
titel. Denna åsikt, som af mångfaldiga skäl bör tillbakavisa>' 
har nog, åtminstone på en del häll , haft sin grund däri, at t 
vederbörande förfäktare, väl inseende nödvändi ghete n af en 
fast organisation af fästningsförllaudet, ansett, att tillrUckligt 
samarbete 1nellan striclskrafter, tillhörancle olika försvarsdepar
tement, ej skulle kunna uppnås. Jtsikter, som på goda skäl, 
redan uu kunna räknas tillböra en förtluten tid. Det samför
stånd, som lyckligtvis allt mer och mer vinner insteg inom sii
väl arme som f-lotta och Jon allt mer .och mer tilltagande käP
nedomen om och uppskattningen af hvarandras stridssätt ut
göra en borgen för att förhållandena, därest blott ofvan i kort
het omförmälria förändringar komma till stånd, lätt kunna 
ordnas så, att fästningarnas försvarskraft i väsentlig grad höj e-:, 
utan att åtgärder vidtagas, som säkerligen redan i An sm'r 
framtid skulle medföra en hel del menliga följder. 

Att kommendant i fästniugar af sådan betydelse, som de 
bär omförmälda, redan i fred stid. är nödsakad att till sitt för
fogande hafva , förutom J e mi li tära staberna, äfven en del di
r ekt och enbart under honom lydande civilmilitära organ inses 
lätt och torde särskildt härvid böra frambållas fästningsläkare 
och fListningsintendent. 

Till slut vilja vi endast ägna några ord åt de forti fi ka
toriska förhållandena inom fästning. Såsom ofvan blifvit au-
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fördt, intager fortifikationspersonal enligt gällande reglemen
ten en särställning, i det att kommendanten eu ligt desamma i 
fredstid ej äger taga någon befattning me(1 anbefallda arbetens 

utförande. 
Enligt en nyligen i Militärrevyn af en ingenjörofficer in

förd ocb mycket uppmärksammad artikel rörande omorganisa
tionen af forti6kationen, och bvari framhålles önskvärcllJ eten 
af, att byggnadskåren är helt ocb hållet fristående från ingen
jörvapuet, heter det bland annat: »Den afseelda byggnndsper
sonalen placeras å respektive fästningsbygge samt underställes 
kommendantens befäl såsom dennes byggnadstekniska stab. 
K ommendanten ansvarar för att fästningsarbetet drifves i så
väl taktiskt som militärtekniskt afseende i öfverensstämmelse 
med den befintliga försvarsplanen. Fästningsintendenturen ut
rekvirerar från armens*) centrala förvaltningsmyndigbot för 
byggnaderna erforderliga medel, hvilka tillbanclabållas bygg
nadsr)ersonalen vid behof. Rörande kaserner och andra bvo-o--.;oo 

nader inom fästningen utöfvar kommendant samma myndig
h et som armefördelningschef och har till hjälp sin takti ska 
stab samt ffistningsintendenturen». 

På det att kustfästningarna, bvilka sannolikt på grund 
af läge tarfva en än högre grad af krigsberedskap än den o[van 
omförmälda gränsfästniugen, och hvilka för en fiende säkerli· 
gen utgöra minst lika begärliga operationsföremål som denna, 
då de i sig innesluta de organ, genom hvilka den ena hälften 
af rikets försvarsmedel fortfarande kan ersätta förbrukad kraft, 
må i alln afseenelen blifva fullt krigsbereddu, skola vi hoppas, 
att först och främst befälsförhållandena blifva ordnade, och 
framför allt att deras högste befälhafvr,re, vare sig han nu 
tillhör arme, flotta eller kustartilleri, må, utan att upptagas af 
andra maktpåliggande sysselsättningar, tillförsäkras oinskränkt 
befälsrätt öfver alla inom fästningen befintliga densamma till
delade stridskrafter. 

December 1906. 
M. 

.,:·) Eller flottans . 
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Meddelanden från främmande ma1·mer. 
(Utarbetaclt inom flottans stab. Afslutaclt elen 2L / 12 1906.) 

Norge. 

Matm·ielen . Vet för nu församlade storting framlagd a 

budgetförslaget för marinen för 1/ 4 1907-31/ 3 1908 slutar pft 

en summa af -1,836,000 krouor mot 4,Gv5,000 kronor i förrn 

förslaget. IIäraf af ses till fartygsbyggnad en summa af l ,000,000 

kronor mot 900,000 kronor föregående året. 

Det föreslagna nybyggnadsanslaget är sålunda fördelad t: 

till fortsättande af jagaren N:o l (förut beviljadt 

560,000 kr.)....................................... .. ... ... ... ... 500,000 kr. 

till påbörjande af en jagare N:r 2 ... .......... . ......... 200,000 , 

t ill påbörjande af en undervattensbåt ... .. . ... ... .. ... 300,000 » 
----------~-----Summa 1,000,000 kr. 

Den till påbörjande föreslagna jagaren är ämnad att blifva 

af samma typ som N :o 1. Denna särdeles kraftiga jagaretyp 

torde förtjäna ett närmare omnämnande. 

Vid typens bestämmande utgick man därifrån, att bva•l 

som först och främst borde eftersträfvas var sjöduglighet sa mt 

öfverlägsen bet i stridsvärde i förhållande till vanliga jagare; 

härigenom hafva fordringarna på fart måst få stå tillba ka. 

Byggande på denna grundval har man kommit till ett fartyg 

om 550 tons och 27 knops fart och försedt med en bestyck

ning om sex 76 mm. k. och tre(?) 45 cm. däckstorpedtuber. 

För sjöduglighetens tillgodoseende är fartyget försedt med en 

upphöjd back, l. m. högre än pansarbåtarnas. Kolförrådet iii' 
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95 tons och besättni ngsstyrkan 71 man; fartyget erhåller gnist

signaleringsapparat Kostnaden beräknas uppgå till 1,4-!0,000 

kronor. 
II vad 'Undervattensbåten beträffar, så är intet val al' typ 

ännu träffadt, ehuruväl anbud föreligga såväl angående en 

Holland- som en Lake-båt. Vare sig båten komm er att blifva 

af någon af dessa typer eller af en annan, så är emellertid af

sik ten att bälst bygga den å Carl Johansvärns vnrf. Kostna

den uppgifves skola komma att uppgå till 7- a 800,000 kr. 

Det af regeringen framlagda nybygguadsförslaget stöder 

sig på »reguleringskommissionens» uttalande. Emellertirl fram

båller kornmissionen önskvärdheten af att pansarbåtsbyggctndet 

åter måtte upptagas och bänvisar därvidlag till sitt förslag före

gående år om byggande af ett fartyg af förbättrad Eiosvolds

typ (blott svåra kanoner af minst 21 cm. kaliber och lti.tta ka

noner samt bättre pansarskydd) . Samma åsikt uttalas ock med 

kraft i en af kommenderande amiralen ingifven skrifvelse. 

H an framhåller däri, att ban redan för flera år sedan uttalat 

sig i denna riktning, hvar·vid han emellertid föreslagit att öf

vergå till en mindre och billigare pansarbåtstyp om cirka 200(} 

tons; genom minskande af fart och sjöduglighet skulle man 

då kunna i förhållande till kostnaden ernå starkare artilleri och 

pansarskydd. Kommenderande amiralen vidhåller nu denna 

sin ståndpunkt samt uttalar sig till och med för att göra ty

pen ännu mer mouitorartad . I betraktande af de ringa medel, 

som i Norge kunna afses för flottans nybyggnad, kan man ju 

möjl igen förstå en sådan tankegång. Emellertid uttalar för

svarsdepartementet sina tvifvel om förslaget, utan att dock när

mare ge sig in på detsamma. Departementet anser nämligen 

hela frågan om pansarbåtsbyggande böra ligga nere, tills det 

brännaude spörsmålet om hufvudstationens flyttning från Hor

ten är afgjord. 
H vad beträffar öfriga anslag, som b af va afseende på ma

terielen, så må nämnas, att O'rderapparater, af samma slag som 

med framgång pröfvats på Tordenskjöld, äfven för öfriga pan

sarbåtar anses böra anskaffas, denna gång dock blott för en. 
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Af de underordnade myndigheteroa framlagda försla g till 

anskaffande, dels af telefonmateriel till pansarbåtar, 1:a klass 

kanonbåtar samt Heimdal ocb Valkyrjen, dels af gnistsignal

apparater för en fast station, en l:a klass torpedbåt och lieim

dal) n els slutligen af nya tornvridningsmotorer för pansarbå

tarnas 21 cm . torn, hafva däremot af departementet ej n u 

kunnat u p ptagas i budgetsförslaget. 

- Inom stortingets militärkommitte lärer planer vara i1, 

bane att hemställa om försäljning af de 2 äldsta monitorerna, 

kanonbåten Sleipner samt uågra 3:e klass kanonbåtar. 

- Torpedbåtarna Grib (N:o 22) och Fo (N:o 23) hafva 

nu afs~utat sina profturer och !Jafva därvid uppnått en högsta 

fart at resp. 23,6 och 23,0 knop; båtarnas storlek är 7 ö tons. 

- Torpedbåtarna Skarv (N:o 25) och Teist (N:o 26), som 

man ursprungligen afsett att bestycka med två 37 mm. k. , 

erhålla i stället två 47 mm. k., bvilket ju innebär ett ej ringa 

krafttillskott; båtarna, ehuru benämnda 2:a klass, inu ehafva 

emellertid ett deplacement om 00 tons. 

AJsikte n att förse Jen ena af båtama med turbinmaski

ner har appgifvits. 

Personalen. Den för några år sedan uppgjorda planen 

för sjöofficerskårens utveckling upptog 123 officerare föruto ltl 

sekondlöjtnanter, däraf 2 amiraler, 3 kommendörer, 14 ko m

mendörkaptener, 52 kaptener och 52 premierlöjtuanter. Fö r 

nästa år föreslås l Lo platser, innebämnde en ökning af-± kap

tener, hvarefter blott 7 kaptener och l premierlöjtnant fattn~ 

den planmtissiga styrkan. 

Öfningar. I sin ofvun (se Materielen) anförda skri[veli'C 

klagar kommenderande amiralen öfver den särdeles dåliga ställ

ning, hvari norska marinen befin11er sig med afseende på öf

ningsfartyg, i synnerhet för kadetterna. Hittills hafva kadet

terna öfvats de 2 första somrarna på den gamla kanonbåten 

Sleipner (om 580 tons, sjösatt 1877, moderniserad 1900), hvnr

efter de fått göra långresa på en pansarbåt (förut på kond-
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ten Ellidu). Hädanefter skall emellertid långresan indrao·as b ) 

DCh kadettutbildningen till sjöss komma att utgöras af 3 som

marex peditioner; att då använda Sleipner härtill, anser amira

len ej försvarligt . För att afbjälpa det trängande behofvet 

föreslog ban därtöt i somras inköp af den till ett rederi i 

Stavanger försålda, utrangerad e engelska kryssaren Phoebe (om 

2 575 tons, sjösatt 1890), h vilket förslag emellertid förkastades. 

Att f. n. bygga ett nytt, rlll.d ernt öfningsfartyg anses af eko

nomi ska skäl ogörligt och föreslår kommenderande amiralen 

därför, att en af kanonbåtarna Frithjof (om 1-135 tons, sjösatt 

1895) eller Viking (om 1200 tons, sjösatt 1891, modemiserad 

l 90-1), biilst F., inredes till öfui ngsfartyg för kadetter 

Försvarsdepartementet instämmer principiellt i förslaget 

samt förmäler sig bafva frågan under utredning; under för

väntan på dess resultat anses emellertid frågan böra få ligga 

nere. 
F1 ågan om inköp af Phoebe bar emellertid nu åter kom

mit på dagordningen, emedan kryssarens ägare ingil'vit ett nytt 

anbud, däri de erbjudit sig att emottaga de gamla monitorerna 

som en del af betaluingen. Kommenderande amiralen lwr åter 

tillstyrkt köpet, men har storti11gets militärkommitte däremot 

enhälligt afstyrkt detsamma, under förmälan att. försvarsdepar

tementet har andra planer. 
- Kommenderande amiralen hade föreslagit, att en pau

sarbåt skulle få representera Norge vid dc festligheter som äro 

afsedela att äga rum sommaren l 907 Y id Hampton Roads till 

högtidlighållande af 300-års-minnet af engelsmännens ankomst 

till Amerika, men har af ekonomiska ski:il detta förslag ej kun

nat förordas af försvarsdepartementet. 

Danmark. 

Materielen. Det för finansåret 1907-08 framlagda bud

getsförslaget för marinen uppnår en totalsumma af 7,7 60,000 
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kr., utvisande en ökning af 66,000 kr. Häraf upptager nv

byggnadsanslaget 1,4 17,000 kr. och är detsamma helt och bil

let afsedt till fortsättande af pansarfartyget Peder Skrams byg
gande. 

För ändring af pansarfartyget Iver H vitfeldts bestyckning 

begäres en summa af 22,600 kronor. 

Öfningar. Under vintern äro följande furtyg fullt rustade, 
nämligen: 

kryssaren Hejmdal på långresa i Medelhafvet; 

minfartyget Beskytteren som fiskeriinspektionsfartyg vid 

Färöarna, och 

kanonbåten Guldborgsund som fiskeriinspektionsfartyg i 
Kattegat. 

H vad beträffar nästkommande års öfningar till sjöss, så 

afses bl. a. utrustandet af en 2 månaders öfningseskader, be

stående ·af pansarfartyget Iver Hvitfeldt, kryssarna Gejser, 

Hejmdal och Hekla, kanonbåten Falster, ett depot- och för

plägnadsfartyg, 8 l:a klass och 4 2:a klass torpedbåtar sam t 

6 patrullbåtar. För långresa i 6 månader afses skonerten 
Ingolf. 

Ryssland. 

Materielen. Frågan om en ny slagskeppstyp har länge 

dryftats af myndigheterna och har under senare tiden för än

damålet en kommitte varit tillsatt. Enligt uppgift i ryska 

pressen har man nu bestäm t sig för en typ om 22000 tons 

och 21 knops fart, försedd med turbinmaskiner samt bestyckad 

med 10 30 cm. k. och skulle marinministern hafva hemställt 

om medel till påbörjande af 2 dylika fartyg. 

Personalen. Till följd af de oerhörda fartygsförluster, 

som kriget förorsakade, och hvilka i proportion vida öfverstego 
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personalförlusten , är personalen af alla grader f. n. unCler för

minskning, hvarvid, med afseende på manskapet, deu införda 

minskningen af de värnpliktigas tjänstgöringstid från 7 till 5 

år kom väl till pass. H vad befälet beträffar, så söker man nå 

målet genom förtidig pensionering. 

I personalens organisation vidtages från den l januari 

1907 en stor förändring. Som bekant är ryska Hottans perso

nal af alla grader indelad i s. k. ekip age. Förutom gardes

ekipaget i Petersburg, några skolard elningar samt några min

Clre detach ement i Reval och Sveaborg bar vid Östersjö-f-lottan 

funnits 20 ekipage, hvart och ett i regeln afsedt att bemnnna 

1 a 2 större och några mindre fartyg. Nu förändras detta 

sålunda att i stället för de 20 ekipagen blott skola finnas 9. 

Deras förläggning och de far tyg de bufvudsakligen äro afsedela 

att bemanna framgår af nedanstående tabell: 

Eki-l Förliiggn.-[ 
page. o1·t. 

l 

2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

Kronstad t 

Libau 
Kronstadt(?) 
Kronstad t 

St. Petersb:g 
Libau 

Bomannar lmfvudsakligen. 

Sjökadettafdelningen (Slava, Cesarevitch och Bo

gatyr). 
Under byggnad eller reparation varande större 

fartyg. 
l. torpedafdeln. 
2. 
3. 

(19 torpedkryssare o. 11 jagare). 

(10 jagare och 11 torpedbåtar). 
(3 torpedkryssare, 19 jagare och 
öfriga torpedbåtar). 

Skolfartyg. 
Hamnfartyg. 
I-Iamnfartyg. 
Undervattensbåtar, några äldre stridsfartyg och! 

hamnfartyg. l 

Utbildning och öfningar. Från alla håU ljuda uu stäm· 

mor, som frambålla , att hvad ryska flottan nu i första rum

met behöfver, så är det en pånyttfödelse af personalen. Upp

märksamheten har därvid med rätta i främsta rummet riktats 

på sJökaclettkåren, hvars utbildning, af allt att döma, förut 
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torde varit synnerligen underhaltig både u r fackbildni ngens 
och uppfostrans synpunkt. 

För att möjliggöra större urval vid kårens rekrytering, 
som förut uteslutande ägde rum bland söner till adelsmän och 
sjöofficerare, vidtogs i år den förändringen, att äfven söner 
till armeofficerare och ci viimilitära personer af officers ran g 
vid flottan iiugo antagas. Det oaktadt blef antalet sökande 
mindre än antalet lediga platser. Sjöministern, som redan 
förut uttalat sig för en vidare utsträcln1iug af ansökningsrät
ten, ehuru då riksrådet ej velat vara med därom, lär nu ämna 
föreslå, att i:ifven söner till präster, ämbetsmän och andra per
soner a f kristen trosbekännelse, som genomgått en högre un
dervisningsanstalt, måtte kunna vinna inträde vid kåren. 

För att vidare öka den ringa tjänstetiden till sjöss (de 
nyutnämnda officerarna hafva hittills aldrig varit utanför ryska 
och finska farvatten) har följande förändring i utbildningen 
vidtagits. 

Då de äldsta kadetterna, gardemarinerna, lämna sjö
kadettkåren, bli de ej omedelbart utnämnda till officerare, utan 
utnämn as i stället t i Il skeppsgardemariner med rang för äldsta 
gradens underofficerare. Som sårlana ha de att tiänstgöra i 
12 månader å moderna fartyg, däraf 4 i hem lands och 8 i 
främmande farvatten, innait officersutnämningen äger rum . 
För närvarande är för detta ändamål rustad en särskild afdel
niog, b(Jstående af slagskeppen Slava och Cesarevitch samt 
kryssaren Bogatyr, under befäl af konteramiral Boström. Far
tygen kryssade i somras i ryska och finska farvatten, hvarun
der de bl. a. deltoga i bekämpandet af det upproriska Svea
borg. Nu . äro de stadda på långresa, därunder de besökt Kiel , 
norska hamnar, hamnar på ryska isbafskusten (därib land den 
påtänkta örlogsstationen, Katarina-hamnen), engelska hamnar, 
Bres t och Vig o sam t skola fortsätta till Medelhafvet. 

Förutom dessa fartyg är som vanligt den gamla riggade 
Gerzon Edinburgski stadd på långresa ttll Väst-Indien, !war
jämte af Östersjö-tfottans fartyg kanonbåten Chivinets och tor
pedbåtarna n:r 212 och 213 befinna sig i Medelbafvet. I östern 
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finnas af större fartyg blott kvar kryssame Askold och Schem

sebtschug. 
_ För utbildning i tjänsten å tmdervattensbåtanta har 

bildats ett särskildt öfningskommanclo i Libau, i likhet med 
de särskilda artilleri- och torpedöfningskommandon, som förut 

förefinnas (och som äro stationerade i Kronstad t). 

Tyskland. 

Nybyggnad . Det framlagda nya budgetsförslaget slutar 
på en summa af 2-±8 mil!. kronor, utvisande, i jämförelse med 
årets budaet en ökning af 23 mil!. kr. Nybyggnadsanslaget, 

b , 'Il 
som ensamt uppgår till en summa af 114 mil!. kr., är 17 nn . 

kr. höare än årets. 
{en l i g het med gällande plan begäres påbörjande af: 
2 slagskepp (»Ersatz Wiirtemberg>> och »Ersatz Baden>>). 

l pansarkryssare (F). 
'2 mindre kryssare (>>Ersatz Greif» och »Ersatz Jagd» ). 

1 jagareflottilj (12 jagare). . o 

Slagskeppen betinga samma kostnad som de föregaende 
.och torde väl därför komma att bliEva af ungefär samrna stor
lek (18- a Hl 000 tons) . Pansarkryssaren däremot kommer att 
bliEva större (den senaste bar 15000 tons deplacement) och er
hålla kraftigare uestyckuing; denna ökning torde komma att 
blifva myeket afsevärd, i det att byggnadskostn~.den skulle öka.s 
från 25 milL kr. till ej mindre än 33 mil!. Okningen moti
veras med hänvisning till fr ä m man de mariner; tanken har väl 
härvid fram för allt varit riktad på den engelska In vinci ble
k lassen. Afven de föreslagna mindre kryssarna skola blifva 
större än sina närmaste föregåugare, detta för att kunna öka 
farten, som sålunda torde komma att uppgå till 25 a 26 knop; 

fartygen blifva således ett slags »scouts». 
För undervattensbåtar och försök därmed begäres 2,7 

mil!. kronor. 
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- Det på Germanauiavarfv et i Kiel under byggn ad va

rande slagskeppet Q sjösattes den 18 december och erhöll clå 

namnet Scbleswig-IIolstein. 

Torpedvapnets indelning. Enligt plan skall torpedvapnet 

utvecklas därhän, att fulla besättningar finnas för 99 jagare, 

eh uruväl fartygen blott tidtals skola vara rustade (i allt skola 

finnas 144 jagare). Dessa 99 jagare sam manföras till 9 flot

tilje_r, hvar och en bestående af J l jagare, nämligen 1 flottilj

chefsfartyg och 2 ha lu-Jottiljer (hvilken benämning nyinförts i 

stället för clivision) om 5 fartyg !war. Organisationen är ba

serad på ett 3-årssystem så att fiott.iljerna under första året 

äro und er utbildning och benämnas skolflott·ilJer, andra året 

stå på höjden af utbildning och benämnas manöverflotti1Jer 

samt slutligen tredJe året hållas på den und er andra året upp

nåd da utbilclningsu ivån och benämnes reseFvflottiijer. .På så 

sätt komm er att erhållas 3 skol-, 3 manöver- och 3 reserv

flottiljer. H ittills hafva blott 3 flottilj er, en af hvart slag, varit 

orgaui serade, m en har nu ytterligare en flottilj tillkommit, så 

att för nä rvarande 2 skol-, l manöver- och l reservflottilj före

finnas. I samband härmed ba fva ock torpedafdelningarna i 

Kiel ocll Wilhelmshafen föräudrats till torpeddivisioner, 11Var 

och en om 4 kompanier; från h vart och ett af dessa 8 kom

panier lämnas bemanning till en balfflottilj. 

Den ofvan skizzeracle organisationen, bvarigenom under 

3 års tid i hufvt1dsak samma personal och materiel bilda et t 

taktiskt förband, synes ju vara synnerligen fördelaktig och 

torde förvisso tillförsäkra Tyskland ett torpedvapen, som ej 

står tillbaka för någo t annat lands . 

Aktiva slag flott an. Sedan det nya slagskeppet De u tscb 

lancl ersa tt vVeisenhurg, består nu flottan förutom nämn da 

slagskepp, af alla 5 slagskeppen af Braunschweig-klassen, -± 

af bvardera Wittelsbach- och Kaiser-k lasserua samt bl ott 2 af 

den gamla Brandenburg-klassen, summa 16 slagskepp. I be

fäl et har stora förändriu gar ägt rum, i det att p1ins Heinrich 
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efterträdt storamiral v. Koester som högste befälhafvare, hvar

jämte så väl flottans l:a eskader som dess spaningsfartyg (3 

pansarkryssare och 6 miudre kryssare) erb å llit nya be[älhaf

vare, resp. konteramiralerna v. Holtzendorff och Pohl. 

Förändringar i sjökadett- och skeppsgosseutbildnin_qen. 

Ä fven i 'l'yskland skall nu första steget tagas till att bryta 

med elen gamla utbildningen å segelfartyg. Från och med 

nästa :öx skall nämligen vid sidan af segelfartygen Stein, Stosch 

och Charlotte äfven pansardäckskryssa ren Freya användas so m 

skolfartyg lör sjökadetter och skeppsgossar. När segelfartygen 

i sinom tid tjänat ut, hvilken tid ej torde vara allt för aftäg

sen skola de komma att ersättas med andra kryssare af Freya-, 
klassen, näm li gen Hertha och Victoria Luise, som redan ä ro 

uneler ombyggnad, och Hansa, till hvars ombyggande för nämn

da ändamål anslag nu begäres. 

Beträffande skeppsgossarna vidtages dessutom den ändrin

O'en att den nuvarande utbilduinQ:stiden, 11/ 2 år, som befunnits 
b , - ... __, 

väl kort, ökas till 2 år. Dessa 2 år skola så användas, att 

första vintern tillbringas å ett kasernfartyg (König W ilhelm) 

för bibringande af elen första militära uppfostran å skolfarty

get samt slu tligen andra somrnaren åter ii kasernfartyget för 

ytterligare utbildning i infanteristiskt och artilleristiskt af

seende. 

P ersonalökning. För 1907 begäres en ökning af bl. a. 

75 officerare, hvaraf l viceamiral, 3 kommendörer, 8 komm en

dörkaptener, 30 kaptener och 33 löjtnanter; vidare 2ö ingen

jöre r, 13 läkare samt 2,7-±0 man underofficerare och manskap. 

go n 

England. 

Marinpolitiken , Uti en del af pressen pagar seelan nå

tiJ tillbaka en kraftig kam pauj mot regeringen för dess 
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marin politik, som säges skola sätta landets säkerhet i fara bl ott 
och bart ar missriktadt sparsamhetsnit. 

Den första anmärkningen gäller regeringens förhåll ande 
till den bekanta »twopower slandard»-principen. I novem ber 
1905 förklarade dåvarande sjöministero, lord Cawclor, att fö r 
upprätthållande af nämnda princip forilrades, att England år
ligen lade 4 pansrade fartyg (slagskepp eller pansarkryssare) 
på stapeln, men i juli i år föreslår nuvarande sjöministern, 
lord Tweeclmouth, att på 1906~07 års budget l pansradt far · 
tyg strykes samt på l 907-08 års budget uppföres blott 2 nya 
pansrade fartyg (eventuellt kompletterade med ett tredje, om 
den stundande Haag-konferensen ej lyckas åstadkomma någon 
öfverenskommelse om minskning i rustningarna). .Man tycker, 
att detta är så mycket mera egendomligt, som ser1an nove m
ber 1905, då 4 nya pansrade fartyg per år ansågos vara nöd-· 
väncliga, dels nya flottprogram antagits i Tyskland och Frank
rike, dels slagskeppet Montagu förolyckats. Från l DOG-07 år s 
budget hafva dessutom strukits 3 oceanjagare af 5 och 4 u n
dervattensbåtar af 12, hvaremot antalet. kustjagare (12) ej 
rubbats . 

Dessa regeringens åtgöranden klandras nu på det skar
paste; ytterligare vatten på sin kvarn har man fått därigenom, 
att premierministern Campbell-Bannerman på ett ganska sväf
vande sätt uttalat sig om >>tvo-power staudarch-principen, bl. a . 
tydligen menande, att Frankrike för närvarande ej behöfd e 
tagas med i räkningen till följd af ,]'entente cordiale». Här
emot har med rätta påpekats ententers och alliansers löslighe t. 
Öfver hufvud taget torde man dock kunna anse farhågorn a 
något öfverdrifna, i synnerbet i betraktande af den stora för
del Englund äger däruti, att det på mycket kortare tid än 
andra nationer är i stånd att slutföra sina nybyggnader. 

Den andra aumärkningen mot regeringeu kan därem ot 
måhända synas vara mera grundad . Den har afseende på 
flottans lcrigsbe?·edslcap. Rykten började på hösten framkomma 
i pressen, att man hade för afsikt att dels minska cle sjögå
eude eskadrarnas styrka, dels utrangera ett antal ej alltfö r 
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gamla slagskepp, allt för att visa sin sparsamhetsvänlighet. I 
slutet af oktober utgaf så regeringen ett meddeland e, som var 
hållet i mycket diplomatisk ton, men som i hufvudsak be
kräftade ryktena. Genom interpellationer i pR.rlamentet bar 
man sedermera lyckats erhåll& ytterligare några upplysningar, 
men fullständig klarhet i saken synes regeriugen ej vilja gifva. 
Hvacl eom åsyftas, synes emellertid i hufvudsak vara följande . 

De vikt i eras te SJ. öcrbåen<le eskadrarna minskas, som af n e-
b • c 

danstående framgår. 

Eskader. Nuvcwande Blifuande JYI.inslming 
styrkct. sty?-ka. 

(Slagskepp eller pansarkr.) 

Kanalliottan.................. .. ....... ..... lG 14 2 

Atlantiska flottan....................... S 6 2 

Medel ha.fsliottan ....................... . s 6 2 

l. kryssareskadern (Kanalen) .... .. 6 4 2 

2. » (Atlanten) .... .. 6 4 2 

3. (~Ie_d_e~ll~1a_f_v_e_t~)----~~----~~--~~--
:::lumma 

4 4 
4S 3~ JU 

De nuvarande 3 reservdivisionerna (i Devonport, Ports
mouth och Cbatam-Sheerness) ingå som divisioner i en ny
skapad »Flome-fleet", i bvilken dessutom ingår en kryssareska
der. Hem(iottan, hvars fartyg, likasom de nuvarande reserv
divisionerna, endast bafva förminskade besättningar (>>nucleus 
crews>>), afses att erhålla fiera tillfällen till öfning än nämnda 
reservdivisioner fått . Till Home-tleet ijfverföras de från de sjö
gående eskadrarna afförda l O fartygen, men borttages i stället 
ett antal af cle äldsta, nu reservelivisionerna tillhörande farty
gen (däribland >>Royal Sovereign,-klassen), bvilka öfverföras till 
en s. k. »Special reserve>> med mycket förminskade besättnin
gar (»skeleton crews»); kritiken anser, att benämningen »vesti
bule to the scrap-heap» är mera passande än special reserve» l 
slutligen skulle ett antal af de fart.yg, som nu äro i ))special 

reserve>>, utrangeras. 
Storleken af "the nucJeus creWS>> kommer att bestämmas 

efter »a slicling scale>>, så att de fartyg, som äro mest behöf-
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1iga vid krigsutbrott bäst tillgodoses; i medeltal ökas storleken 

mot hvad nu är fallet . 
När fartyg , tillhörande de sjögående eskadrarna, behöfva 

längre reparationer, byta de tillfälligt plats med fartyg från 

Home-fieet. 
Så te sig i korta drag de planerade förändrin garna , 

.som af regeringen försäkras skola öka »the immediate striking 

strength of the Navy», medan Bome-fleet säges vara »instantly 

read y for war>>. 
Det förefaller, som om angreppen mot regeringen i denn a 

punkt ej vore så alldeles obefogade. 'ry nog är det bra svårt 

att se, hur en minskning af de sjögående eskadrarna med 1 O far

tyg af 48, visserligen i någon mån kompenserad genom skapandet 

af »Home-fleet» m. m., skall kunna, som regeringen påstår, öka 

flottans slagfärdighet. Allt beror naturligtvis på, bur pass effek

tiv den nya »Home-fieet blir»; men att den aldrig kan bli jämn

ställd med en sjögående eskader eller blifva >>iustautly r eady 

for war», det. torde dock vara tydligt. För att en flotta skall 

kunna göra skäl för sistnämnda epitet, erfordras - framhålles 

det i engelska pressen - att den är »in commission at sea», 

d. v. s. är en verkligt sjögående, samöfvad flotta. Därvid han

visar man gärna till följande sanna ord i n10tiverin gen till1900 

års tyska flottlag : >>Eine zuverlässige Ansbildung der einzelnen 

Schiffsbezatsuugen sowie eine ausreichencle taktische Schulnng 

im grässeren Verbande kann nur clurch dauernde Friedensin

diensthaltungen gewährleistet werden. An Friedensindiensthal

tungen sparen, heisst die Leistungsfähigkeit der Flotte irn Kriegs

falle in Frage stellen». 
Häruti kan mao väl ej annat än instämma; att tala om 

att eo sjöstyrka är fullt krigs- och stridsberedd på andra villkor 

torde väl ej kunna anses berättigadt. 

Nybyggnad . Dreadnought har nu med i så godt som 

alla afseenelen ly ckliga resultat afslutat sina profturer. Den 

] l december bar så fartyget trädt i tjänst. Under det när

maste halfåret skola nu en rad ytterligare försök med detsamma 
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verkställas, bvarpå det lär skola blifva flaggskepp i >>Home

fleet.>>. 
De under byggnad varande pansarkryssarna Invincible, 

Inflexible och Indo:nitables data äro ännu ej offentliggjorda, 

men hafva uppgifter därom dock förekommit i pressen. Far

tygen erhålla 17 500 tons deplacement och 25 knops fart, en 

bestyckning af åtta 30 cm. k. samt 228 mm:s pansar. 30 cm. 

k. äro anbringade i 4 dubbeltorn, 2 på vanligt sätt, men lära 

de öfriga 2 vara uppställda bordvm'ts och diagonalt, så att alla 

8 kanonerna kunna skjuta tvärs; den gamla anordningen på 

·eogelska Colussus och italienska Italia och Lepanto har sålunda 

här åter kommit till heders. 
Rörande de tre slagskeppen, som beviljats för 1906-07, 

meddelas det, att de liksom Dreadnought skola erhålla l U 

.30 cm. k.; dock har äfven den uppgiften varit synlig, att man 

kommer att höja det .svåra artilleriets kaliber till 33 a 34 cm.; 

fartygen erhålla namnen 'remeraire, Bellerophon och Superb. 

Personalen. Stora förändringar på de högre posterna in

·om flottan hafva nyligen ägt rum eller skola inom den när

maste framtiden äga rum. Samtliga de fyra stora ftottorna 

erhålla nya högste befälha±vare, nämligen kanalflottan amira

len lord Cb. Beresford, medelhafsftottan viceamiral Drury, at

lantiska flottan viceamiral Curzon-Howe och bemfiottan kontre

amiral Bridgeman. Amiral Noel blir befälbafvande amiral i 

Chatham-Sheerness och den från sommarens engelska eskader

besök i Göteborg kände amiral Bosanquet i Portsmouth . 

Skjntöfningar. Från under senare tiden företagna skjut

ningar må anföras ett lysande resultat från kanonkommendörer

nas täflingsskjutning (gunlayer' s test) å pansarkryssaren Duke 

of Edinburgh. Kanonkommendörerna vid en 23 cm. kanon 

uppnådde därvid på en tid af 1m. 305 · ej mindre än 10 träffar 

med 10 skott, ett hittills ouppnådt resultat. Skjutniugen lär 

försiggå å 14-10-1260 meters distans och med 12 knops fart 

mot ett mål = 6,6X5,1 m.; för hvarje kanon göres ett sär

.skildt anlopp. 
1'idsk1-ift i Sjöviisenclet. 42 
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Vid stridsskjutning (battle practice) å 6500- 4500 meters 

afstånd uppnådde af kanaltlottans fartyg följande de bästa 

resultaten: 

Kwwn. Antal Träffa?·. 
skott Antal o /o 

slagskeppet Exmoutb ... .. 30 cm . 16 16 9-l\ 5-l 
15 )) 96 45 47f 

Prince George 30 )) 16 12 75t 43-
15 92 34 371 

Den under prins Louis af Battenbergs befäl stående 2: a 

kryssareskadern står dock, enligt uppgift i pressen, med afse

ende på sin skjutning främst af alla eskad rama. I all syn

nerhet har flaggskeppet, pansarkryssaren Drake, utmärkt sig, 

i det att detsamma vid stridsskjutning å 7 000 meters afstånd 

uppnått ej mindre än 79 proc. träffar. stridsmålets storlek 

lär vara 27,4X9,1 meter. 

- På grund af vunnen dålig erfarenhet med nuvarande 

inskjutningsmetod för sjöstyrka, lär försöksvis den metoden 

skola införas, att blott divisionschefsfartyget skjuter in sig och 

sedan till öfriga fartyg meddelar afatånd och sidosättning. 

Frankrike. 

Nybyggnad. Som bekant beslöt parlamentet i Yåras byg

gandet af 6 nya slagskepp om 18 000 tons, h vilka sedermera 

erhållit namnen Danton, Mirabeau, Voltaire, Diderot, Condo

rest och Vergniaud. Vid parlamentets hös tsession gjordes nu 

ett försök, ledt af den af bud getskom missionens medlemmar, 

som särskild t fått sig anförtrodd behandlingen af marin bud

geten, Michel, samt af förre marinministeru Pelletan, att upp

rifva det fattade beslutet och för närvarande inskränka sig till 

påbörjande af 3 slagskepp. Som skäl anfördes, dels den eko

nomiska situationen, dels fördelen af att bygga 3 fartyg på 

kort tid mot att bygga 6 på lång tid , i hvilket senare fall far-
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tygen skulle vara omoderna , innan de voro färdiga, dels slut

li gen det missförhållande, som låge däruti, att samtidigt in

fordra anbud på byggande å enskilda varf af 4 slagskepp (2 

skola byggas å flottans varf i Brest och Lorient), då Frank

rike ej äger mer än just 4 varf, som kunna åtaga sig sådana 

nybyggnader ; all konkurrens blefve ju härigenom utes luten .. 

~örsöket misslyckades emellertid; med öfverväldigande m ajo

ntet v1dhöll parlamentet sitt förra beslut, ehuru af ekonomiska 

skäl byggnadskostnaderna fördel ades på å ren 1906-1 911 i stäl

let för 1906- 1910, som ursprungligen hade varit meningen. 

Fartygens artilleri är som bekant afsed t att komma att utaöras 
b 

af fyra 30 cm. k. och tolf 24 cm. k. förutom lätta pjäser. 

För att motväga den svaghet, som kan ligga i 24 cm. ka

non ernas användande, då de engelska slagskeppen erh ålla en

dast 30 cm. k . och de tyska förmodas erh å lla endas t 28 cm. 

k., har man i ställ et sökt göra kanonerna så kraftiga som möj 

ligt för sin kaliber. Därvid har man fullständ igt brutit med 

sina föregåend eu. Franska arti lleriet har uämlio-en förut karak-
-

b 

tänserats a f sina lätta projekti ler; nu däremot öfvergår man 

till användande af synnerligen tunga projektiler. Nedanstående· 

siffror visa den stora ökningen i kraft . 

Kanon Projektilvikt Utgå ngshastighet 
nuvarande nya nuvarande nya 

30 cm. 338 440 830 876 
~4 170 220 830 875 

Till jämförelse må nämnas, att den engelska 30 cm. pro

jektilen väger 385 kg. , den tyska 28 cm :s ~40 kg. och vk 

svenska 25 cm:s 20-1 kg. 

Såväl 30 cm. som 24 crn. k. uppgifves skola blifva 50 

kal. lång; hvad 30 crn. k. beträffar, skulle den i så fall blifva 

den förs ta af sitt slag i världen. 

De af förra parlamentet beviljade jagarna komma att 

blifva a f ny och större typ. De blifva nämligen af 420 tons

deplacement ocb erhåll a en bestyckning af sex 66 mm. k. (de· 

senast byggda jagarna hafva en 66 mm. k. och sex 47 mm. k.)' 
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Samma tendens att stärka artilleriet, som kommit till synes i 

andra länder, visar sig sålunda äfven här. 

Äfven de nya undervattensbåtarna beteckna ett krafti gt 

framsteg. De erhålla nämligen 630 a 810 tons deplacement, 

.en fart om 1 O knop under vattnet och 15 knop på vattnet 

samt en aktionsradie om 2 500'. 

Torpedmaterielen. Nattsikten införas nu 3 jagarnas och 

torpedbåtarnas torpedtuber. 

- Ombord å slagskeppet Charles Martel ägde nyligen 

vid torpedskjutning en beklaglig olycka rnrn. En torped, i 

hvilken dock trycket blott uppgick till 30 kg., skulle nedföras 

på rälsbana till torpedrummet, då till följd af något fel å ba

nan, torpeden nedföll å däck, hvarvid luftkärlet exploderade , 

·svårt sårande 3 man, af hvilka en inom kort aHed. 

- I 'l'oulon hafva nyligen lyckade försök gjorts med en 

styrbar torped. Styrningen åstadkommes genom elektrisk ström , 

som verkar på en å torpeden anbrakt af en ingenjör Justinien 

uppfunnen elektrisk apparat. Denna är försedd, dels med ett 

roder, dels med en elektrisk kabel som står i förbindelse med 

-en dynamo i land . Man sköt mot ett mål, anordnadt på an

dra sidan af eu pir; på 7 skott erhöll man 7 träffar. Den 

·enda olägenhet, som omtalas, är att torpedens hastighet min

skades m ed 15 a 20 proc. 

Öfningar. Med afseende på unoervattensbåtar gör marin

ministern i budgetförslaget det beaktansvärda uttalandet att 

»dessa små fartyg erfordra allt för delikata underhållsarbeten 

för att kunna utföras af en förminskad besättning, hvarjämte 

en grundlig kännedom om fartygens alla detaljer är alltför 

oundgänglig, för att man skall kunna mobilisera undervattens

båtarna med personal, embarkerad i sista ögonblicket». 
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Japan. 

N y byggnad. Det uppgifves, att ett nvtt slao·skepp som 
" o l 

i dagarna påbörjas, kommer att erhålla en artilleribestyckning 

om tolf 30 cm. k., tio l 5 cm. k. och tolf 12 cm . k. Denna 

uppgift saknar ej sitt intresse, ty bekräftar elen sig, så skulle 

den beteckna 15 cm. kanonernas återinförande; det senast 

byggda slagskeppet Satsuma saknar nämligen någon kaliber 

mellan 26 cm. och 12 cm. Det ligger niira till hands att an

taga, att det är erfarenbeterna från Tsushima, som här fått 

göra sig gällande, enär detta knappast medhunnits med afse

ende på Satsuma. 

Österrike--Ungern. 

Nybyggnad. Den österrikisk-ungerska marinen synes nu 

åter ämna uttaga ett stort steg med afseende på sin slagskepps

byggnad. Som bekant nöjde man sig i midten af 1890-talet 

med fartyg om 5500 tons (Monarck-klassen); därifrån öfvergick 

man först till klassen Habsburg om 8300 tons och sedau till 

klassen Erzherzog Karl om 10600 tons. Nu begäres .3 :slag

skepp om 14500 tons ocb 18 knops fart samt bestyckade med 

fyra .30 cm. k. och åtta 24 cm. k. Därjämte begäres anslag 

till en snabbgående kryssare om 3 500 tons deplacement. 

Holland. 

. Nybyggnad. Sedan numera 1897 års nybyggnadsprogram 

är 1 det närmaste genomfördt, har marinministern framlagt ett 

nytt program, som är afsedt att vara genomfördt 1923. Det 

u p ptager en flotta om: 
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4 pansarfartyg om 7000 tons, fyra 24 cm. k., fyra 15 cm. 
ik. och tio 75 mm. k.; 

5 pansarfartyg om 5 000 )on s; 
39 torpedbåtar. 
I betraktande af den materiel, som nu är för handen, 

skulle därför under tiden till 1923 endast behöfva byggas de 
.fyra större pansarfartygen samt 9 torpedbåtar. 

Italien. 

Sjöofficersrekryteringen synes i Italien stöta på stora svå
righeter. I år lyckades man sålunda endast erhålla 20 kadet
ter, till besättande af de till ett antal af 40 uppgående lediga 
platserna. 

Nybyggnad. De under byggnad varande jagarna blifva 
.af 375 tons deplacement, erhålla en fart af 29 knop samt on 
artilleribestyckning af fyra 76 mm. k. 

Undervattensbåtarna. I årets i oktober månad försiggå
ende krigsöfningar deltogo 3 undervattensbåtar och kröntes 
deras företag med fullständig framgång. De anföllo en i Ta
rento till ankars liggande eskader så väl under dagen som u at
ten och lyckades vid båda tillfällena utföra sitt värf; exercis
torpeder användes härvid. Mot någon styrka under gång kom mo 
båtarna däremot ej till användning. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets täflingsämnen 
för år 1907. 

l. H vilka omständigheter befordra vidmakthållandet af 
en fulltalig och duglig manskapsstam? 

2. H vi l k a fordringar böra ställas på flottans intenden
tur under krig? 

3. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara 
organiserad? 

4. Ar flottans artilleri i behof af flera kalibrar och i så 
fall h vilka? 

5. Hur bör kasteld mot fartyg i rörelse ledas från en 
sjöfästning vid dager och vid mörker? 

6. H vilka fordringar böra uppställas på en tidsenlig eld
ledning? 

7. Hur bör lokalt minförsvar, baseradt för användning 
af landtstormen, anordnas utan att egna sjöstyrkors fria rörel
ser kormna att inskfänkas? 

8. Minvapnets strategiska uppgift och taktik. 
9. Augturbinen på örlogs- och handelsfartyg samt skä

len hvarför den vinner allt större insteg? 
l O. H vilka äro fördelame och olägenheterna af flytande 

bränsle i sjöångpannor, med särskildt afseende på vår fiottas 
olika fartygstyper? 

11. Undervattensbåtens strategiska uppgift och taktik. 
12. Undervattensbåtens navigering? 
13. Hvad kan inom vårt land göras för sjöfartsnärin

gens utAeckling? 
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14. Fritt val af ämne liggande inom området för Kun gL 

Örlogsmannasällskapets verksamhet. 

Täfl ingsskrift bör, åtföljd af fcrseglad sedel, hvilken upp

tager författarens namn och vistelseort, eller också ett valspråk, 

vara ingifven till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare 

senast den l nästkommande september; kommande å sällska

pets högtidsdag, för skrift, som blifvit tillerkänd pris, sällska

pets medalj i guld eller silfver att utdelas . T äfl ingsskrift, som 

icke kan belönas med pris, men likväl anses förtjänt af säll

skapets erkännande, kau på högtidsdagen erh ålla hedrande om

nämnande. 
Skulle den förseglade sedeln, hvilken åtföljer skrift, som 

blifvit prisbelönt, endast innehålla valspråk, tillkännagiEYes så

dant under första hälften af no vem ber månad i »Post- och In

rikes Tidningar» med anhållan att författaren ville till sällska

pet uppgifva sitt namn. 
Såvida författaren af inlämnad täflingsskrift icke tillkän

nagifver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna

sällskapet rättigheten att i sin tidskri f t offentliggöra densamma. 

Carlskrona i december 1906. 

sekreteraren. 
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