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Berättelse 
öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verk

samhet under det förflutna året. 

Sällskapet har varit samladt till 7 ordinarie sammanträ
den, h varvid -i årsberättelser hafva afgifvits: 

ström; 
»skeppsbyggeri och maskinväsen de» af ledamoten 1. E ng-

»Navigation och sjöfart» af ledamoten G. af Klint; 
»Bestyckninq och beväpning>> af ledamoteu H. Ericson; 
»Reqlementen, förvaltning, hälso- och sjukvärd af leda-

moten A. \Vachtmeister. 
Föredraganden i » M·inväsencle, elelci?'oteknik och spräng

ämnen» och i · »Sjökriqskonst och sjökriqshistoria» hafva på 
grund af anmäldt förhinder ej inlämnat någon årsberättelse. 

På grund af § 31 i sällskapets stadgar har ledamoten I. 
Nordenfelt hållit ett föredrag om: »Den personliga beväpnin
gen inom flottan.» 

Som svar å af sällskapet utgifna täflingsämnen hafva in
lämnats tv änne afhandlingar: » Minvapnets strategiska uppgift 
och taktik» och »Hur bör kasteld mot fartyg i rörelse ledas 
från en sjöfästniug vid dager och vid mörker»? 

Den förstnämnda afhandlingen har af sällskapet ansetts 
höra erhålla »Hedersomnämnande» på grund af det däri ned
lagda förtjänstfulla och om fackkunskap vittnande arbetet, 
€huruväl sällskapet ej ansett densan-:ma utgöra svar på den 
uppställda frågan . Vid namnsedelns öppnande befanns för
fattaren vara kaptenen vid Kungl. flottan J. Grafström. 

Tirlslcrift i Sjöväsenäet. 27 
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Sällskapets tidskrift har utgifvits enligt samma plan som 

föregående år. 
rrill sällskapets bibliotek hafva följande gåfvor öfver

lämuats: 

Wrangel, H. Kriget i Östersjön 1719- 1721. 2:a delen. Stock

holm 1907. 1 b. O. Gåfva från sjöförsvarsdepartemen

tets kommandoexpedition; 

Svedelius, Nils. Minnesteckning öfver professor F. R. Kjell

man . Ur Svensk Botanisk Tidskrift. Årg. t Stockholm 

1907. l b. O. Gåfva af författaren. 

Engström, C. C. Planscher öfver Engströms mistsignalkanon, 

M/ 1897. Gåfva af uppfinnaren. 

Sedan ledamoten K. Rosensvärd på grund af förflyttning 

till Stockholms station afsagt sig uppdraget att vara sällska

pets sekreterare, har därtill blifvit utsedd ledamoten W. Ha

milton . 

Inom sällskapet hafva följande förändringar ägt rnm , då 

med döden af gått: 

hedersledamöter ............... . ..... ........... . ... .. ............. .. t!, 

arbetande ledamöter.. ........... .. .. ..... .. .... .. .. .. ............. .. ........ l, 

korresponderande ledamöter... . .. .. . .. .... .. .. . .. .. . .. .. l. 
------

Summa 6. 

Från arbetande till bedersledamot är generalmajor O. 

Beckman öfverfiyttad. 

Tillkomne äro: 

Hedersledamot: 

Chefen för generalstaben, generalmajor K. G. Bildt. 

Arbetande ledamöter: 

öfverste C. G. Ahlborn; 

kaptenen vid Kungl. flottan 

marindirektör S . Pauli; 

kaptenen vid Kungl. fiottan 

» )) 

C. F. M. Riben; 

C. K Holmberg; 

friherre L. Åkerhielm . 
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För närvarande utgöres sällska pet af: 

förste hedersleclalllöter 
·- ·· ···· ···········. 

hedereleclamöter, svenske . .... ... .... .. ... ... .... ... .... ....... .. .... . 
4,. 

32, 
3, 

69, 
» utländske . ..... .. .. ............. 

arbetande ledamöter 

korresponderande led~I~·c·~e;:, s~~·~~·~;~~::.::::·:::· · 
» utländske .......... .. 

17 ' 
ö. 

Summa 131. 
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Minnestal, 
npplhst. vid Kungl. Örlogsmannas~lllskapets högtidsdag elen 15 nov. 1907 

af sekreteraren, kommendörkaptenen grefve lVilhelm ITamiltou. 

»Dn själf dör hän, och hän dör hvad dig tillhör, 
Men en ting vet jag, Frithiof, som aldrig dör 
Och det är domen öfver död man: därFöre 
Hvad ädelt är du vilje, hvad rätt du göre! " 

Världslig höghet med alla dess attributer af titlar, ord

nar och rang försvinna i ett nu, när den obeveklige liemannen 
träder öfver tröskeln till vår boning och vi skola företaga elen 
sista seglatsen bort öfver oceanernas ocean. Rikedom och yttre 
utmärkelser, detta lwarefter tusenden och åter tusenden, ja, så 
godt som hela vårt släkte, jtiktande söka lifvet igenom, hvad 

äro de annat än lysande, lockande gyckelspel? 
Inför minnet af de för några månader sedan så högt upp

satta ledamöterna af detta sällskap, bvilkas dödsrunor det en· 
ligt sällskapets stadgar och gammal god sedvana åligger mig 
att i dag rista, tränger sig denna fråga lifligt fram för min 
tanke. I kungaborgen, uneler befälsutöfning och vid gästa
budsborden bar jag sett dem äras och hedras och för dem 
många ryggar böjas. Nu är det endast minnet, af hvad de 
voro och verkade inom sitt yrke och för sitt land, som åter

står och här i kortbet skall förtäljas. 
Sblelens här ofvan citerade ord blir oss då alla en ma

ning att i deras lifsgärning söka ut det bästa, det största, det 

., 

- 429 --

af verkligt värde att tjäna oss som ett föredöme, en ledfyr un
der vår seglats på lifvets ocean. På så sätt kunna de af:lidne 
verka och gagna äfven efter döden. 

Jag börjar då min dödslista med den unr1er året för'3t 
at! id n e. 

t 
Grefve Hugo David Malkolm Hamilton, 

död den 12 februari detta år, var son till den inom aro 1en 
sy nnerl igen populäre, numera aflidne general M. W. Hamilton 
och dennes maka, född Haruilton, och föddes i Stockholm den 
3 oktober 18fiö. Barndomsåren tillbraktes dels i Stockholm 
och dels i Västergötland, där fami ljen på Kinnekulle iigde iiere 
gods och fadern såsom konJt)anicbef hade sin t]·äusto·örino· t o b' 

1870 antogs Hamilton till elev i Kungl. sjökrigsskolan, hvil-
ken undervisningsanstalt några år tidigare blifvit utbruten från 
krigsskolan och fått si n nu varande organisa tio n, och utexami
nerades därifrån 1876, vid 21 års ålder. De första officers
åren tillbraktes såsom den tiden i allmänhet var fallet i Carls
kron a eller på de s. k. backsofficersresorna-säkerligen till stor 
nytta vid ini ärandet af rutin, discipliuär anda och ton. 

I början af åttiotalet erhöll Hamilton tillstånd att inträda 
i engelsk örlogstjänst, där han tillbrakte 3 år. Härunder del
tog hm1 i expeditioner ti ll Kina och Japan , h varifrån han hem
förd e ej blott rika minnen och värdefulla intryck utan äfven 
en hel del etnografiska föremål. Från dessa ostasiatiska län
der, bvaraf det ena landet sk ull e komma att in taera eu så fram-

"' ståeude sjömaritim ställning, bade ban mvcket att berätta b var-
till man med nöje 0ch intresse ly::;snade .• Med au lednin~ här
af brukade bans intima vänner om honom sjunga ,,Japan är 

ditt fosterland" etc. 
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Efter återkomsten från denna utländska tjänst blef Ha

milton, ansedd som han var för en synnerl igen dugande och 

praktisk officer, fli tigt utkommenderad å sjöexpeditioner. Han 

satte därpå stort värde och framhöll ofta med stolthet att han 

kunde räkna fiera sjöm ånader än som i al lmänhet den tiden 

kom på sjöofficerarnes lott. Alltid var det med oblaudad glädje, 

han mottog kommenderingarne och ägnade sig däråt, isynner

het då de skulle försiggå på det för sjömannen naturligaste 

området, hafvet. 
Detta sällskap invalde 1889 Hamilton, just nyblifven kap

ten, till arbetande ledamot. Såsom sådan fick han snart i upp

drag att utarbeta förslag till uy signalbok för Kungl. flottan. 

Det arbete, han nedlade härpå, kau aäkerligen sägas i många 

afseenelen utgöra grunden till flottan s uu gällande signalbok 

och dess »föreskrifter för signaleringen». 

I den kommission, som 1893 tillsattes för »granskning af 

sjökrigsskolans stadgan, blef Hamilton ledamot ocb ansågs där 

förfäkta de åsikter, som elen tid en allmännast voro rådande 

inom sjöofficerskretsar rörande en förutsatt omorganisation af 

sjökrigsskolan, den där ej af kommission en blef antagen. Två 

år därefter ä r ban i en ny kommission. Denna gång tillsatt 

för utarbetandet. at det reglemente för sjömanskårens skolor, 

hvilket till sin hufvudsakliga stomme än är gällande. 

Efter att i tre år hafva innehaft befattningen som äldste 

officer vid ekipagedepartementet i Oarlsk roua och därefter som 

kompanichef , såväl vid skeppsgosseki'lreu, som vid l:a matros

kompaniet under en kortare tid, blef Hamilton , efter att 1897 

hafva blifvit befordrad till regementsofficer, snart därefter kom

menderad att tjänstgöra i Kungl. 13 jöförsvarsdepartementet för 

att inom årets slut öfvertaga den viktiga pl atsen som chef för 

dess kommandoexpedition. 
Allmän belåtenhet förspord es inom vapnet vid H amittons 

öfvertagande af denna post. I synnerhet räknade man på 

bans kända oväld och goda vilja att skipa full rättvisa vid 

alla slag af kommend eringar. Att han alltid sökte uppfylla 

d essa förhoppnin ga r är visst, meu lika visst är att kommen-
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deringarne i trots bäraf ej kunde motsvara allas önsknino·ar 
o ' 

ett förhållande som Ilaturligtvis alltid blir fallet. 

Under de sista årens tjänst i denna befattning förm ärk

tes nog början till den sjukdom, som mer och mer utvecklade 

sig under bans vadschefstid och till slut nödgade honom att 

på hösten 1906 lämna denna, den sista befattning, ban fick 

bekläda vid det vapen, han uteslutande ägnat alla sina krafter 

och skänkt hela sitt intresse. - Hamilton hade genomgått 

speciell minknrs, var innehufvare af fl era in- och utländska 

ordnar, af krigsvetenskapsakademien kallad till dess ledamot. 

Säkerligen kan det om Hamilton sägas att få officerare 

såsom kamrat och vän - och under hans krafts dagar äfven 

som yrkesman - varit inom vapnet så allmänt uppburen som 

ban . Flärtlfri, naturlig, rättfram och vänlig, med ej ringa grad 

af humor och originalitet, vann han alla deras förtroend e och 

hjärtan , med hvilka han kom i beröring. Till hvad han hade 

att säga i tjänsten lyssnade man gärna, grundadt som det var 

på kunskap och erfarenhet och ofta ej utan genialitet. Myc

ket af det, som und er de sista decenniernas llfliga verksamhet 

inom flottan blifvit reformerad t, har haft, om ej direkt så mån

gen gång indirek t, Hamilton till sitt upphof. 

1888 ingi ck H amilton äktenskap med grefvinnan Hilda 

Horn af Rantszien, bvilken i våras, tillika med en fullvuxen 

dotter, stod sörjande vid den mänskligt att döma alltför tidigt 

redda båren . -- I sorgen deltog Sveriges sjöofficerskår. 

Bland de arbetande ledamöterna var det blott en vi i dag 

ristat dödsruna åt. Återstår ännu fem, däraf fyra dem vi haft 

äran räkna bland sällskapets hedersledamöter, och fråmst. och 

märkligast möter oss här namnet 

Erik Gustaf Boström. 

Son af lagmannen Erik Samuel Boström och hans maka 

Elisabeth Gustafva Fredenheim till Östanå, föddes han i Stock

holm den 11 februari 1842 och hade således vid sin död den 
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21 februari nyss uppnått 65 lefnadsår. Den allmänt kände 
filosofen I3oström var hans farbror. Redan 1863 lämnade Bo
ström den akademiska studiebanan för att öfvertaga skötseln 

af det mödernelirfela fideikommisset Östanå, väl kändt, af na

vigatörer i Stockholms skärgård och särskildt af de Sjöoffice
rare, hvilka under några år deltogo i mineringsöfningarne vid 

Siarö. De voro då ofta sedda gäster hos »Herrn till Östanå». 
Att utförligare ingå i Boströms mäktiga lifsgärning torde 

ej här vara platsen. 
Hans lefnadshistoria är icke snart förtald. .Endast några 

korta, ofullständiga minnesord. 
1875 invaldes Boström i andra kammaren och tillhörde 

först den s. k. »centern», men stod äfven på god fot med det 

då mäktiga landtwannapartiet. Under denna tid uppträdde 
han nästan alltid såsom oppositionsman gent emot de flottans 
kraf, dåvarande sjöministern F. W. v. Otter framlade för riks
dagen, och verkade kraftigt att hindra beviljandet af anslag 

till byggandet af vår första pansarbåt. 
Måhända bidrog den beröring, Boström på sätt ofvan an

tyd ts i mi d ten af åttiotalet fick med sjöoffir.erare, att stämma 
honom vänligare och förståeligare gent emot flottans bebof, för 

att den skall kunna fylla sin viktiga plats i landets försvar . 
Orsaken må nu vara hvilken som hälst, det faktum står dock 

kvar och är i belysningen af hans första politiska uppträdande 
rätt så egendomligt, att vår flotta under det haUtannat decen

nium, Sveriges statsroder fördes af Boströms kraftiga band, 
har att uppvisa sin lifligaste utvecklingsperiod på öfver ett år
hundrade. Ja, sjövinelen blef till och med härunder så stark 

inom riksdagen, att regeringen fick tagas på släp, då det gällde 

att på en gång beviljH anslag till tre pansarbåtar, ut.öfver hvad 

Kungl. maj:t äskat. 
1891 utnämndes Boström till statsminister och redan vid 

den urtima riksdagen följande år lyckades det den nya rege

ringen att med general Rappe som krigsminister lösa den seg
slitna »försvarsfrågan» och genomdrifva införandet af den all

männa värnpliktprincipen i vårt land, om ock med en synnerli-

f 
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gen anspråkslös fordran på öfningstid, endast 90 dagar. Mer 

hade nog ej då kunnat erhåll as och detta endast mot ett ve
derlag af grundskatternas fullständiga a!'skri f ni ng och under 
vederbö:·andes försäkran, att vi på så sätt fingo ett »fullt be

tryggande försvar». 
DP.t är knappast :>ntagli gt att Bostl·öm i början af sin 

politiska bana var någon varmare försvarsvän och att han al

drig blef någon entusiast härvidlag framgår af hans yttrande 
till första kammarens protokoll 190:2 efter voteringen om det 

då segrande regeringens förslag om utsträckt vämplikt, hvar
vid han förklarade sig hafva röstat emot förslaget. 

Lösningen af denna kompromiss mellan försvaret och 
grundskatterna blef ej blott en platt[orm tjänlig till det förras 

utveckling ntan förskaffade ock I3oström det stora och stadga

de anseende en statsman är i oundgängligt behof af för att 
kunna genomdrifva sitt program och som seelermera i mångt 

och mycket lyckades Boströrn. 'l' y få män ha som han satts 
i tillfälle att ingripa i vårt lands senaste öden. Hur än stri
dens böljegång skiftade, alltid fanns det en fylkning af till

gifna och beundrande män, som samlades orukring honom, 
där han stod bredaxlad, trygg ocb fryntlig med ett. vänligt och 
arbgt sätt mot alla. Han föreföll nästan öd mjuk när det fäste 

hans egen person, men ej så när det gällde sak. Så växlades 
skarpa hugg mellan honom och bans fordoa partikamrater, då 

han på ett synnerligen dugligt sätt lyckades genomdrifva det 
viktiga anslaget till orotenbanans lJyggande, en fråga, som väl 

nu ej kan bedömas på mer än ett sätt, och som med anled
ning af hans yttrande i första kammaren gaf hans konung an

ledning att säga: »Så skall en sveusk statsman tala ». I flagg
frågan intog han kompromissmannens ställning och stötte här
med många af sina gamla meningsfränder [ör alltid ifrån sig. 

Han trodde sig härigenom skola vinna norrmännens eftergifter 
i för de båda länderna vikt igare frågor . Otack är världens 

lön och detta fick han bärvidlag på det bittraste erfara, ty få 
svenskar bafva i Norge blifvit så rent ut nedskällda och obarm
hertigt bedömda på grund af sitt redliga uppsåt, som Bost.röm 
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- och det Yill inte säga lite. Ty gent emot allt öppet fram 

trädande klander ocb allt smygande förtal måste bestämd t bäf

das, att hans sträfvan att stifta fred emellan länderna var är

lig, och bans svenska sinnelag oförändradt. 

Svensk var hau men meci en utpräglad stark rättskänsla, 

hvarför han ej obetiugadt kunde följa något parti. Hur auto

kratiskt bestämd ban än kunde te sig för utomstående, hur 

hastiga och oberäkneliga, ja, öl'verraskande hans afgöranden 

mången gång voro, säkert är att han idogt sträfvacle efter att 

kunna åstadkomma det rätta, äfven om han af oportunitets

skäl afstod från det bästa. Man kunde ibland öfverraska ho

nom under vägande af skäl och motskäl och därvid blifva i 

tillfälle konstatera, att striden kunde vara hård innan ban kom

mit till klarhet. Detta har gjort att äfven motståndare satte 

honom högt som människa, äfven då de bekämpat honom som 

politiker. 
Säkert var han en man med sällsynta <:>genska per och 

mindre vanlig begåfning. 

Hans skarpa iakttagelseförm åga, såväl när det gällde per

soner, däraf de m ånga »öfverraskningame », som förbanden 

varande politiska realiteter och dessas sammanlänkande till en 

politisk konjunktur, !Jans klarbet och reda så i tanke som fram

ställningssätt må särskildt framhållas. Måhända var hos ho

nom som politiker ett fel att han var allt för stor oportunist, 

men härför hade han ock att tacka många af sina framgåugar. 

Grundvalen för det hela bildades likväl af en varm kär

lek till fosterlandet, hvars förkofran och lycka utom all fråga 

utgjorde dess ledande principer i hans görande och låtande. 

Ett hårdt slag l>lef den norska konfliktens ändtliga ut

veckling och snöpliga afslutling, djupt smärtsamt för honom 

personligen och ur historisk synpunkt till ocb med tragisk så

som slutet på en statsmannabana, som en så lång tid syntes 

oafbrutet ljus och lyckosam . 

Att landets förnämsta ordensutmärkelser skulle komma 

Boström till del faller af sig själf. Sålunda var han riddare 

och kommend ör af K. M:ts orden med briljanter, kommendör 
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med stora korset af \Vasaordeu. Därjämte var han hedersle

pamot nf landtbruksakademien, vetenskapsakademien, veten

skaps- och vitterhetssällskapet i Göteborg och nf detta säll skap. 

Gift med Lina Almqvist, dotter till nflidne statsrådet 

Almqvist, efterlämnar E. G. Boström änka, en son, som nu 

öfvertagit det stora fideikommisset samt fem döttrar däraf tre 

gifta, elen ena med kaptenen vid flottan O. Lybeck. 

Fosterlanc'let sörjer i ilonom en bland sina märkligaste 

statsmän från senare tid, !1 vars verksam het utgjorde en säll

sam blandning af framgångsrika och misslyckade värt', alla be

tydande. 

Bland de unel er året aflidne många hed ersledamöterna 

hortrycktes en micJt i sin verksamhet och till sy nes i sin full a 

kraft. Hans mtmn var 

Anders Fredrik Centervall, 

född elen 17 mars 1845 i Malmö. Föräldrarne voro rådman

nen, v. bärarlsböfding Olof Jonas Centervall och Carolina 

Oseara Felicia Gullander, dotter till prosten i S:t P etri försaJn

ling i .Malmö. 
Oentenall, en lifiig och vaken gosse, tillbrnkte barndoms

åren i sin föd elsestad . En gammal barndomsYän till honom 

skri f ve r : »Hans håg låg mest åt stillasittande lekar framför 

allt med tenn-soldater, hvilka hnn sköt omkull med små ka

noner för att åter och åter uppställa och nedskjuta dem. Hans 

intresse för soldater och kanoner börjaJe såleties mycket tidigt 

-ocb upphörde Yäl icke förr än hans litliga hjärta stannade iör 

alltid». 
Allt hYfid som rörde sjön oeh fartyg intresserade honom 

lifligt. I all syunerhet. sysslade han med afbildningar nf i 

bamnen förekommand e fartygst)'per. Han ritade alltid dessa 

ytte rst noggraunt med linjal och tog icke ofta fel på tackel 

och tåg. Sällan var ban ute med nndra gossar, ritade, läste, 
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spelade piano med stort intresse och il'ver. Redan som gosse 

visade han prof på ovanlig själfständighet och frisinthet, men 

var inte road af vanliga pajk-sysselsättningar och lekar samt 

hade en egendom lig a[smak för jämnåriga flickor, som ju dock 

försvann med åren. 

1861 inskrifven i den då s. k. krigsakademien, utnämn

des Centervall 186-1 till unrlerlöjtnant vid Göta artilleri. Efter 

att 18()9 hafva afslutat artillerikursen å krigsbögskolan å Ma

rieberg, finner man hur han si't godt som oafbrutet blifvit an

vänd till artilleristiska statsgöromål såsom besiktningsofficer, 

öfvervarandet af skjutförsök i utlandet, ledamot i kommissio

ner m. m. Samtidigt härmed ägnade han sig i'tt lärarekallet, 

h varmed början gjordes såsom repetitör samma år, han aB,tde 

studentexamen vid .Marieberg, och finner man honom seder

mera såsom lärare vid de militära läroverken. 1877 blef han 

afdelningschef för artilleristabens konstruktionsardelning och 

fick sedermera befattningen som aktiebolaget Boiors' ballistiske 

räknekontrollant och rådgifvare och torde de djupa och veten

skapliga artilleristiska kunskaper, som han var i besittning af, 

~:ommit detta bolag till godo i stor utsträckning oeh mållända 

icke så litet bidragit till denna kanonverkstads framgång och 

anseencle. 1875 efter en<'last 11 års subalternofficerstjänst er

hölls kaptensgraden. 18R4 kallades ban af krigsvetenskaps

akademien till ledamot och 1889 utnämudes Centervall till ma· 

j or vid Vaxholms artilleri kår, h varmed han började sin verk

samhet å det område, som sedan blef bans viktigaste verk

samhetsfält och där ha u skulle lämna de flesta spåren efter sig, 

nämligen inom kustc<rt.illeriet. Utnämnd till öfverstelöjtnant 

vid Carlskrona artillerikår 1893 och san1tidigt förordnad att 

tillsvidare utöfva chefskapet öfver nämnda kår, började han 

sitt organisatoriska arbete med uppsättningen af denna kår. 

Orädd, energisk, målmedveten oeb med ett godt hufvud ut

förde ban detta uppdrag till heder för sin kår och till dess 

stora belåtenhet. Möjligt, fast icke troligt, är ju, att han kun

nat nå samma resultat utan att hafva användt ett fullt så 

hänsynslöst sätt, när han icke fick, som hau ville och ansåg 

fördelaktigast. 
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Det är ju så, att man oftast blir trogen sin första kär

lek och att hvad man under ungdomsåren fått lära sig vara 

det enrla rätta, vill man ock sedermera hålla på och tillämpa. 

Detta var ock fallet med CentervalL Han ville helt och fullt 

i afseende å un iform, tjänstgöring och skjutregler m . m. daiJa 

kustartilleriet efter fältartilleriets modell. Då detta i mångt 

och mycket ej af höga vederbörande befanns lämpligt, upp

stod friktioner, som nog verkade uppslitande på det ena som 

andra hållet och i sin mån bidrog att förhållandet mellan per

sonalen inom flottans båda systervapen ej blef det allra bästa . 

Säkert är att disciplin och anda inom Carlskrona artille

r ikår var mönstergill och att alla från don lägste till den hög

ste inom kåren visste, att de i sin öfverste, som han blef 1894c, 

hade en man att lita på, alltid mån om dess bästa ocb rätt. 

Kanhända man kan förebrå Centervall, att han hade sin blick 

för em:idigt i miktacl på endast den detalj af försvaret , han 

hade under sin förva:tning, och icke nog ville taga hänsyn till 

det. !le la . De många konsiclentionernas väg är· lätt att trampa, 

men deu gar ock i så många krökar, att målet otta aldrig 

skönje'3 eller nås. Det är allrarväg! Går man utanför donna 

väg skiljer man sig från mängden och möter ofta många hin

der. Att rödja dem ur vägen kräfves kraft, mod oc!J karak

tärsstyrka, egenskaper, dem Centervall kunde räkna som sina.

Utom dessa fordras jämväl tukt och smidigbet oc!J sällan trif 

vas de förra vid sidan af de '3enare. Hade Centorvall haft till

räckligt äfven af dessa egenskaper, hade han säkerligen be

sparats mycket obehag och månget bakslag. Ty hvad han 

ville och företog var nog i stort sett rätt och klokt i Herta

let fall. 
U n der sin åttaåriga vistelse i Carlskrona deltog Center

vall med intresse i det kommunala lifvet och innehade sista 

året under sin vistelse där platsen som ordförande inom stads

fullmäktige. Här som öfverallt gjorde hnn sin eminenta för

måga och arbetsvillighet känd och erkänd. 

Utnämd till generalmajor och cbef för kustartilleriet 1901, 

afflyttade han samma år till Stockholm för att tillträda den 

plats, han själf, kan man säga, skapat. 
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Af chefen fö r Kungl. sjöförsvarsdepartementet anmäld för 

att hafva öfverskridit sin befogenhet att låta delar af hemliga 

rapporter och handlingar inByta i en officiell skrifvelse och så

lunda komma till allmänhetens kännedom, resulterade detta i 

det för en man i hans ställning ytterst sällsynta straffet af 

arrest »för tjänstefel». Det säges att detta straff tog honom 

hårdt och nedtyngde sinnet samt möjligen förberedde det hjärt

lidande och den nervsjukdom, som skulle förorsaka hans död. 

1894 invaldes han till ledamot af detta sällskap och blef 

i vederbörlig ordning uppflyttad till hedersledamot. 

Kommendör af Svärdsordens l:a klass, innehade Center

vall dessutom fiera utländska ordnar och hans tjänsteförteck

ning visar geuom den mängd förordnanden af alla slag, inom 

artilleribranschen hur oumbärlig och nyttig han ansågs vara. 

Underligt var därför ej, om Centervalls bortgång inom 

kustartilleriet ansågs snart sagdt oersättlig. Sorgen var stor, 

allmän och uppriktig fråu den lägste till den högste. 'ralang

full, kraftig och orädd skall han alltid framstå som en för

gångsman och skicklig organisatör af kustartilleriet. 

Den lR sistlidne augusti fick Centervall efter att endast 

en kortare tid måst hafva intagit sängen sluta sina dagar . 

Han efterlämnade en sörjande maka och tre fullvuxna döttrar. 

Otto Lagerberg. 

Ätten Lagerberg härleder sitt ursprung hån Västergöt

land och adlades 1867. F'råu denna härstammade Otto La

gerberg i femte led och var äldste sonen af fänriken Sven 

Lagerberg och dennes malm Ulla Charlotta Stuart samt föd

des 18~7 på Ramsta i Värmland, hvilken gård arrenderades 

af fadern. 
Vid 3 års ålder förlorade Lagerberg sin moder. Faderns 

af djupt allvar präglade sinne fördystrades häraf ännu mer 

och framträdde icke minst i den stränghet, hvarmed sönerua 

af honom uppfostrades, men rec)an 10 år senare atied äfven 

fadern, lämnande sina tre söner nästan medellösa. 
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Omhändertagna af majoren Carl Lagerberg insattes de r 
Skara skola, där de uppfostrades att »Frukta intet utan Gud,,, 

och gingo under benämningen »vilde Lagerbergarne». 

Oskyldigt straffad för ett tjufpojkstreck, som Otto Lager

berg ej begått och uppfostrad att ej tåla någon förödmjukelse , 

blef han relegerad från skolan, då han till hämnd härför 

knuffade om kull sin lärare i en snödrifva. 

För att såsom en familjens olycksfågel hållas i stränga 

tyglar beslöts det vanliga medlet att skicka den varnartige till 

kofferdis. Han sändes därför till Carlskrona, men där omhän

dertogs den 17-årige Otto af farbrodern, kommenc1ör Carl La

gerberg, med den mest obegränsade välvilja och inskrefs ge

nom dennes försorg 1844 vid det dåvarande militärläroverket 

därstädes. 
184 7 afiade Lagerberg sjöofficersexamen efter att förut, 

såsom den tiden var regeln, å kot'ferdifartyg måst hafva in

hämtat praktisk sjövana och erfarenhet. 

Han, som sh många andra unga sjöofficerare, utan några 

som hälst löneförmåner, var för sin utkomsts skull tvungen att 

taga hyra å handelsfiottans fartyg. Betecknande för denna tids 

pretentioner är, att Lagerbergs första anställning-- med of6cers

fullmakt på fickan - var som jungman å briggen Bilda. Först 

1861 kom Lagerberg ut på Kungl. fiottans fartyg, hvarmed 

han fortsatte under G års tid. Härunder tjänstgjorde han l 85J 

som kvarterschef å linjeskeppet Karl III, där konteramiral v. 

Krusenstierna hade sin fiagg hissad och dåvarande hertigen af 

Östergötland tjänstgjorde sorn Baggkap ten. Härunder knöts 

ett vänskapsband mellan den unge fursten och Lagerberg med 

varaktigbet lifvet igenom. 

Sedan Lagerberg 1858 ingått äktenskap med den i Carls

krona-kretsarne högt uppburua Ulrika Helena Thuriuna Schmi

terlöv, tog han samma år åter permission för att såsom befäl

hufvare å enskilda bolags ångare skaffa sig tillräckliga inkom

ster för att letva gift_ 

Med några månaders afbrott under ett par år förde han 

sålunda under 7 år privata ångare och förskaffade sig härun

der stor sjömannaerfarenhet 
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Sedan han 1866 efter örlogsflottans och skärgårdsartille

riets delning blifvit befordrad till kommendörkapten vid KungL 

·flottan, började för honom en följd af sjökommenderingar. 

Samtidigt med att Lagerberg 1882 blef befordrad till 

kommendör, förordnades han till militärchef vid flottans sta

tion i Carlskrona och invaldes sam ma år till ledamot af detta 

·säll ska p. 
När fregatten Vanadis 1883 skulle med dåvarande her

tigen af Gottland, prins Oscar, såsom ung sjönfficer företaga 

en färd kring jorden, fick Lagerberg, trots sin grad, det hed

rande erbjudandet att blifva dess chef och antog detta bortse

ende från sina 56 år med glädje, och åt någon erfarnare sjö

man kunde nog h. m:t konungen ej anförtro detta ansvarsfulla 

värf. 
Ett offer var det säkerligen för honom att för så lång 

tid lämna hemmet, men att uppfylla sin konungs önskan var 

alltid den konungslige mannens högsta lag och en viss loc

kelse fanns ock hos den gamle sjömannen i att åter f::\ upp

lefva en dust med vin el och vågor. 
På våren 1885 återkom ·Vanadis från sin värdsomsegling 

och möttes Lagerberg ombord å sitt förande fartyg under in

färden till Stockholm utaf flertalet af den kungliga familjens 

medlemmar, hvarvid kounngeu nwd egen hand fäste kommen

dörskorset af Svärdsorden på bans bröst. 
Efter denna sin sista sjökomrnendering användes Lager

berg alltjärnt i flera framskjutua befattningar, hvuribland varfs

chefsbefattningen i Carlskrona var den sista. 

'l'ill konteratniral i Kungl. flottan utnämndes Lagerberg 

1889 samt erhöll året därpå nådigt afsked. 
Han deltog i flera kommitteer såsom för utarbetaude af 

nytt signalsystem, för bedömandet af pansarbåten Syeas cert, 

för utarbetande af förslag till sjömanskårens omorganisation 
m. fl. 

Efter sitt afskedstagande flyttade Lagerberg till Stockholm, 

där hans oförminskade arbetskraft och mångsidiga intressen 

snart togos i anspråk för allmänna och enskilda värf. 
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1885 kallades Lagerberg till hedersledamot af Kungl. ör

logsmannasällskapet samt innehade vid sin död äfven ett fler

tal utländska kommendörstecken. - Såsom sin konungs gamle 

kamrat och vän var ban en i konungaborgen gärna sedd gäst 

och deltog såsom jägare ofta i h. m:t konungens jakter. 

Otto Lagerberg var en ovanligt reslig och kraftig gestalt 

af äkta svensk typ och svenskt var ock hans sinnelag. Anda 

in i sena ålderdomen fick han glädjas åt bibehållen hälsa och 

spänstighet. 
l-Ians älskvärda leende och hans klara öppna blick värm

de hvar och en, som kom i beröring med honom . Själf ett 

lyckans skötebarn, som under sin segling genom lifvet lyckligt 

klarat dess skär och bränningar, gladdes den gamle amiralen 

åt andras välgång. Till att sprida glädje stod hans båg, hvar

om gästfribeten i hans hem i Carlskrona under åttiotalet vitt

nade och det desto mer, som hans inkomster voro inskränkta 

till de löneförmåner kronan bestod. Icke för ty minnes vi sjö

officerare, som då vistades i Carlskrona, med tacksamhet den 

stora gästfrihet, som i Lagerbergska huset stod oss alla till 
buds. 

Han var en vän so m få och en fiende till ingen! En 

man af gamla stammen, visade ban dock intresse för den nya 

tidens kraf och viktiga frågor. 
Den 22 juni i år firade han sin 80-årsdag hedrad med 

lyckönskningar från konung, kamrater och vänner liksom från 

de förenmgar och sällskap, för hvilka ban var eller varit ord

förande. Redan nu visade sig förebuden till den sjukdom, 

som skulle bryta den kraftige åldringen och snart därefter 

nedlades han på den bädd, hvarifrån döden den 25 septem
ber blef en befriare. 

Sörjande stodo vid båren den 7G-åriga makan jämte 3 

söner och 2 döttrar samt 8 barnbarn. 
En ärans man var han och hans minne lefver l 

Tirlsk1'ift i Sjöväsendet. 28 
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Carl Johan Alfred Skogman, 

född Stockholm 1820, afled därsammastädes i den höga ål-

dern af 87 år och några månader. 
Friherre Skogmau, tillbörande en finsk ätt, var son till 

statssekreteraren, en af de aderton i svenska akademien, fri
herre Karl David Skogman och dennes maka Ulrika Scbarp. 
Fadern var känd som framstående skriftställare och ämbetsman. 

Skogman blef student i Upsala 1836. Hans håg måtte 
icke förty lockat honom ut till sjöss och åtföljde ban såsom 
styrman den för sina äfventyr beryktade Oxohufvudska ex
peditionen å briggen Oscar 1841. Afseeld för ntdanandet af 
nya sjömän måste expeditionen på grund af ekonomiska svå
righeter upplösas i Buenos-Aires, hvarifrån det blef Skogman, 
som fick uppdraget att återföra ynglingarne till Sverige. Det 
var lättare sagdt än gjordt på grund af knappa penninge· 

medel. 
Redan 1839 hade Skogman, efter att under 16 månader 

varit ute pa expeditioner å kronans fartyg, tagit sin officers
examen, men blef först 1841 utnämnd till sekundlöjtnant vid 

Kungl. flottan. 
Efter att 184-!--!(1 hafva varit sysselsatt med triangel-

mätning af Vänern och de fem följande åren gradmätt i Bott
niska viken och Ishafvet, medföljde Skogman fregatten Eugenie 
på dess beryktade världsomsegling 1861-53, hvarom han ock 
utgifvit en reseskildring. 1861 utnämndes han till kapten och 
chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. Läm
nade denna plats 1864 för att bli.fva inspektör för rikets navi-

gationsskolor. 
Öfvergick 1866 såsom kommendörkapten på indragnings-

stat, såsom det påståtts, för att han ej kunde gilla delningen 

af flottan. 
I den dubbla egenskapen af chef för kommandoexpedi-

tionen och ledamot af statsutskottet höll han 1863 å hotell 
Phamix i Stockholm ett föredrag med anledning af den då 
föreslagna tudelningen af flottan, hvilket förslag, såsom sagdt, 
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han ej kunde gilla. Sintorden i detta föredr:::g löd o: »LYckas 
den föreslagna delningen -- bär clou goda frukter, skall jag 
vara den förste :::tt glädjas; jag skall icke sky att uttala mitt, 
>>jag bafver felat». Visar det sig åter, att den ej kan genom
föras, skall åtminstone den negativa fördel vinnas, att den an 
nars sannolikt ofta återkommando frågan därom förpassas till 
evinnerlig hviln för att icke vidare störande och förstörande 
framträda.» 

Aren 1866-60 deltog 8. i de fyra sista ståmlsriksdagarne 
och var däruneler ledamot af statsutskottet. 18G8-71 leda
mot af riksdagens första kammare, äfven då medlem af st:Jts
utskottet, fullmäktig i riksbanken, en nf Stocklwlms stadsfull
mäktige uneler 11 år, och under sin tjänstetid som sjöofficer, 
ledamot i :\tskilliga kommitteer synes ban bafva dokumenterat 
sig som en synnPrligen begä[vad ocb användbar man. Ej un
derligt då, om han blef invald såväl i krigsvetenskapsakade
mien 186-! och i vetenskapsakademien 1869, där han var pre
ces 1883-84 samt 1871 till hedersledamot i Kungl. örlogs
mannasällskapet. Därjämte har han länge verkat såsom leda
mot i direktionen öfver Trollhätte kanalverk och af styrelsen 
för skandinaviska kreditaktiebolaget. 

U tom riddare af Svärdsorden var ban ock kommendör 
af Vasaordens första klass. 

Baron Skogman var mycke~ humoristiskt anlagd samt be
rättade gärna och väl historier hvarvid hans sällsvnta <YOda 

l " b 

minne lämnade rikligt stoff. 

Ofta deltog han på sin tid uti de kungliga jakterna och 
var såsom jaktkamrat ovärderlig med sitt jovialiska och ange
näma sätt. I-Ian var ovanligt språkkunnig, såväl i de döda 
språken latin och grekiska, som i ett stort nntallefvande språk . 

Som en ibland de sista i sin generation, finnes ej många 
i lifvet, h vilka kunnat lämna upplysningar från hans ungdoms
tid . Evad bans mannaålder uträttat gifver ett ovedersägligt 
bevis för Skogmans stora och mångsidiga begåfning och än 
ålderdomen förmådde ban utföra en gagnande verksamhet. 
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Utom den redan nämnda boken om fregatten Eugenies 

världsomsegling har han från trycket utgifvit en minnesteck

ning öfver Gustaf af Klint. 

Säkert bortgick med honom en man af gamla stammens 

genomhederliga, fosterländskt sinnade män. 

Friherre Skogman var gift tvänne gånger, men änkling 

sedan 1900 och sörjes nu närmast af en son och fyra döttrar. 

'rill sist återstår sällskapets korresponderande ledamot 

frans Reinhold Kjellman, 

född den 4 november 1846 på 'rorsö, Skaraborgs län , och död 

i Upsala den 22 april 1907. Föräldrarne voro bruksägaren 

Johan Kjellman och hans maka Lovisa Creutzer. Efter afslu

tade skolstudier i Arvika och Karlstad aflade Kjellman stu

dentexamen i Upsala 1868. Efter att år 1871 afiagt filosofie 

kaudidatexamen samt promoverats 1872, blef han samma år 

förordnad till docent i botanik vid Upsala universitet . 

Samma år Kjellman disputerade, anträdde han sin första 

resa till polartrakterna såsom deltagare i A. E. N ordeuskiölds 

Spetsbergsexpedition 1872 och härmed inleddes nu hans ark

tiska forskningsbana, som sedan för alltid knutit hans namn 

samman med den svenska polarforskningens historia. Den 

första färden blef långvarigare än beräknadt var, ty af motiga 

vindförhållanden blockerades fartygen af is och så tvingades 

hela expeditionen, äfven den del, som afsetts skola återvända, till 

en ofrivillig öfvervintring i Mosselbay. Men den na blef af 

stor vetenskaplig betydelse, emedan det var då Kjellman kom 

att göra sina iakttagelser öfver växtlirvet i hafvet under den 

långa polarnatten. Det visade sig nämligen, att äfven under 

vinterns mörker, när ett mäktigt istäcke höljer hafvet, det dock 

där på djupet finnes en växtvärld af mäktiga algformer, lef

vande under yttre omständigheter, som skulle tyckas omöjlig

göra hvarje rikare växtlif. 

År 1875 finna vi Kjellman som deltagare i Prövens färd 

till N ovoja-Semlja i J enisseis mynning och sedan Nordeuskiöld 

uppför J enissei fortsatt hem landvägen öfver Ryssland, an-
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trädde Pröven uneler Kjellmans befäl sjöviigen tillbaka till 

'rromsö. 

Åren 1878-1800 deltog Kjellman som botanist i Veo·a

färdeu med dess mödor och triumfer uneler elen långa re:an 

hem nmdt Asien ocb kallades därefter såsom en af VeO'emän-

nen till korresponderande ledamot af detta sällskap. b 

Sedan Kjellman 1883 tillträdt el en e. o. professuren i bo

tauik vid Upsala universitet hai' hans verksamhet varit knu

ten till Opsala och dess botani ska institutioner; såsom algolog 

ansluter sig Kjellmao värdigt till den rad af lysande veten

skapsmän på detta område, vårt land förut l1aft att uppvisa. 

Från 1899 har han beklädt den Bergströmianska profes

sureu i botanik och praktisk ekonom i och har han som lärare 

utöfvat ett mycket stort inflytande, hvarom det uppsving, de 

botaniska stndiema uneler hans ledning fått vid Upsala uni

versitet. 

Ett påtagligt och synbart uttryck af hurn uppburen och 

afbållen han var som lärare är också den festskrift, som forna 

ocb nuvarande lärjungar mgåfvo 1906 för firaodet af hans 60-

årsdag. 

Alltid intresserad för alla botauiska spörsmål var Kjell

man in i det sista outtrötligt verksam som lärare ~ch prefekt 

för den botaniska institutiou, där h an nu stupat på sin post 

såsom främste representant vid Upsala universitet för den ve

tenskap, som förblef hans djupaste lifsintresse. 

Från trycket har han , utom en hel del referat och an

mälningar, utgifvit öfver ett trettiotal arbeten nf större och 

mindre omfång. 

Talrika vetenskapliga utmärkelser hade ock kommit pro

fessor Kjellman till del såsom leelamat af de fiesta svenska och 

flera utländska vetenskapliga sällskap. Han var dess utom kom

mendör af Nordstjärneordens 2:a klass. 

Genomgångna äro nu i korta drag dessa mäns lefnads

sagor. 

IIonuör för h vad de uträttat, och frid öfver deras minne 1 
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Anförande på högtidsdagen 
af sälL;kupets orclfömnclc, konteramiral C. A. IJjullwmmrrr. 

Då jag i dag enligt sällskapets stadgar nedlägger det ord

förandeskap, som under året varit rnig anförtroclt, vill jag åter

kalla i minnet några för vårt vapen viktiga förbålhluden, som 

detta år oaktaclt sin relativa stilltjo dock medfört. 

Främst Yill jag nämna den alltmer uppmärksammade 

frågan om flottans krigsberedskap och därof föranledda ändrin

gar at personalens organisation. Alltsedan år HJOO då jag 

inom K ung l. krigsvetouskapsakadernien var i tillfälle from

hålla denna frågas vikt, och därvid betonade nödvändigheten 

af att vi så organiserade fiottnns personnl att besättuingarna 

till våra stri<lsl'artyg städse måtLo vara ej alleuast liltt tillgäng

liga vid mobilisering utan äfven väl öfvade, har jag !iei·fall

diga gånger påkallat uppmärksamheten för denna behjärtans

värda angelägenhet. Jämväl vid sällskapets senasto årshögtid 

framhöll jog detta behof och sldlen därför. 

l\Ied synnerlig tillfredsställelse må jag således i dag er

inra om att fl era betydelsefulla åtgärder seelan dess vidtagits 

att bringa lösniug i denna fråga. 

Den försb,l innehålles i det förslag till försvarsväsendets 

stärkande, som afgafs den 18 oktober 1906. Detta förslag på

pekar till en början särdeles kraftigt huru nödvändigt det är 

att så många som möjligt af våra stridsfartyg ständigt bållas 

rustade och rer1o att utan dröjsmål kunna upptaga strid. Den 

>Jedermera upptagna planen för manskapets utbildning och för 
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.de rustade fartygens anväud ning medför emellertid måno·a oför-
"' 

väntade missräkningar. Denna plan ansluter sig nämligen 

mycket n~ira till det öfningsförslag, som al'gafs af flottans stab 

redan år 1900, men då hade ofvan nämnda önskemål ännu ej 

så kraftigt genomträngt vapnets män som i våra dagar. Att 

numera vidhålla sådan använcluing af våra rus tade stridsfar

tyg, att de under en stor del af året komma att utgöra kasern

fartyg till bostarl åt rekryter, och en annan stor del att vara 

öfningsfartyg för särskilda skolor, sålunda inskränkande tiden 

för embarkering och öfning af fartygens egna stridsbesättnin

gar till endast omkring 3 månader årligen, detta kan ej öfver

ensstämma med krafvet på att dessa fartyg städse skola hållas 

i ett sådant skick att de kunna »Utan dröjsmål upptaga strid», 

närhälst sådant påkallas. Man får därför hoppas att nämnda 

plan, som ju ock nämnes enelast vara ett utkast till ledning 

för vidare granskning, måtte undergå sådan ändring som be

tingas af hänsynen till det viktigaste momentet vid hvarje 

effektivt krigsberedskap, nämligen fartygslJesättningarnas per

manenta stridsduglighet, el. v. s. förmåga att ständigt kunna 

upptaga strid med ntsikt till framgång. 

Sådan hänsyn bar däremot i möjligaste mån tagits vid 

utarbetandet af två andra detta år afgifna förslag. Det ena 

af den l l sistlidne mars innehållande planer för utbildning af 

Hottans manskapspersonal, dels enligt hittills följda metoder, 

hvilka afstyrkas, och dels enligt nya grunder, förutsättande att 

så stor clel af våra stridsfartyg, som tillgängliga anslag mecl

gifva, skola året om bållas rustade i stridsfärdigt skick. Det 

andra afgi[vet elen 26 samma månad , innehållande förslag till 

uya krigsberedskapsbestämmelser för flottans fartyg, jämvälmed 

förutsättning att viss Jel af fartygen må kunna hållas ständigt 

rustade med så mycket som möjligt permanenta besättningar. 

Båda dessa frågor, den om personaleus utbildning och 

om permanent krigsberedskap, måste numera betraktas såsom 

olösligt förenade. H varje ändring i personalens organisation 

måste ha[ va till mål n t t höja stridsberedskapen hos fartygens 

besättningar, och ingen höjning af fartygens krigsberedskap 
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kan numera åstadkommas utan höjning af besättningarnas sam

fällda utbildning. Det är därför naturligt nog att båda för

slagen, ehuru skiljaktiga med afseende å förelagda uppgifter, 

dock kommit att omfalta både utbildningen och krigsbered

skapet som ett oskiljaktigt helt. 
Någon utförlig redogörelse för dessa förslag kan ej här 

lämnas, det torde dock ej sakna intresse att angifva några af 

h~tfvuclgrunderna, hvilka i många afseenden äro gemensamma. 
All personal med undantag af rekrytmanskapet fördelas 

till bemanning för den mohiliserbara delen af flottan. Den 

sålunda uppkomna sjöstyrkan delas i trenne så nära som möj

ligt lika delar, hvar och en omfattande olika fartygstyper. Af 

dessa delar afses två att ständigt befinna sig på expedition, 

fullt stridsrustade och endast den tredje att befinna sig i be

redskap vid stationerna, med fart.ygen under varfvets vård och 

besättningarna tjänstgörande vid stationen. Efter bestämda 

tidsperioder förtlyttas fartygen i beredskap till den rustade 

kategorien och utbytes af ett motsvarande antal, som äro i 

tur till beredskap. Härigenom komma hvarje fartyg och 

hvarje man af den sjögående personalen, att förblifva dubbelt 

så lång tid i den rustade och sjögående kategorien, som i elen 

heredskapsliggancle. Genom att i möjligaste mån bibehålla 

besättningarna orubbade och endast på bestämda tider och 

efter vissa grunder verkställa om byten, bör besättningarnas 

samfällda utbildning kunna tillgodoses på ett effektivt sätt. 

Ej allenast de rustade fartygen böra därigenom kunna erhålla 

beslittningar med högt uppdrifven skicklighet, utan äfven för 

fartygen i beredskap böra sådana besättningar vara att tillgå, 

om de så mycket som möjligt bibehållas orubbade från respek

tive fartygs senaste expeditioner. Då all rekrytutbildning skall 

äga rum i land eller på logementsfartyg och öfrig utbild

niug, undantagande endast i underbefälsskolan, föreslås äga rum 

ombord såväl som i land, sa kommer å stridsfartygen endast 

att befinna sig sådan personal, som äfven för »klart skepp» 

kan vara användbar, närhälst sådant kan påfordras. 
Beträffande längden af de tidsperioder som fartygen simlie 

i 
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tillhöra elen rustade och elen beredskapsliggande kategorien,. 

äro emellertid de båda förslagen väsencltligt afvikande. I ena 

fallet föreslås perioder på 1 år, så att fartygen skulle förblifva 

i beredskap under l år och på expedition under dubbla tiden, 

eller 2 år; i andr:l fallet föreslås perioder å fvra månader så 
" ' 

att expeditionens längd skulle uppgå till 8 månader och tiden 

i beredskap till 4 månader. 

Betydelsen för oss af att ständigt hafva en viss del af 

flottan ej allenast rustad utan ock försedd med permanenta 

bestittningar framstår för hvarje dag som går i allt kraftigare 

dager. För att kunna höja fartygens stridbarhet förses dessa 

oafbrutet me<l förbättrade maskinerier och nya invecklade in

strument, hvilkas skötande fordrar ej allenast allt högre grad 

af utbildning och intelligens hos !war individ, utan jämväl 

metodiska, detaljerade och långvariga sawfällda öfningar med 

dem, hvilkas gemensamma arbete fordras för att uttaga den 

fulla effekten af de modärna krigsmaskinerna. 

Förbises det ena eller andra, vare sig personalens kvali

tet med hänsyn till den enskilda utbildningen, eller behörig 

tid för gemensamma öfningar, blir resultatet af det hela un

dermåligt. Detta är enelast en logisk konsekvens, oundviklig 

som en naturlag. Endast där hvarest båda de nämnda be

hofven komma till sin fulla rätt, återfinna vi dessa förvånande 

resultat, hvilka, synnerligen hvad beträffar artilleriets verkan, 

i alltjämt stigande gracl utvecklas af de ledande marinerna 

med England i teteu. 

l\led hänsyn till denna utveckling hafva vissa li kheter 

spårats mellan en fartygsbesättnings arbetseffekt och den som 

personalen i en industriell anläggning kan åstadkomma. 

Genom skicklig ledning och personliga urval i samband 

med nödig tid för konstfärdighetens utveckling kan den in

dustriella produktionsförmågan oerbörclt stegras, samtidigt med 

att förbättrade metoder, instrument och arbetsmaskiner fram

komma, som än ytterligare förhöja resultaten, och sålunda bi

draga till ständig utveckling. 
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På samma sätt kan ombord med urval i besättningarna 

och med behörig t1rl för gemensamt inöfvaude af de färdig

heter, som måste ställas på hvarje imlivid, effekten uppdrifvns 

i oerhörd grad. Arven bär fmminauas genom stäudig och 

trägen öfning [örbältmcle nJetoder och upptinuas siunrika in

strument för att komplettera och stärka den mäuskliga förmä

gnn. Afven bär kännetecknas resultaten at en ständig utveck

ling. ::'lien villkoret är tid och öfning, el. v. s. längre expedi

tioner och permanenta besättningar. 
Såsom belysande exempel må refereras till artilleriets verk

samhet. Jag anförde sistlidet år att i engelska f-lottan en ka

nonkommendör under skolskjutning l Gun-layers test) med 11 

skott erhöll 11 träffar ur en 152 mm. kanon på en minut. l 

medeltal uppnådeles detta år på alla engelska fartyg med denna 

kaliber 5,68 träffar i minuten, hvilket inneLär en jämn ut

veckling sedan 10 år tillbaka då träffantalet enelast var 0,8\J 

per minut. I sitt cirkulär öfver 1906 års skjutningar uttryckte 

ock amiralitetet sin synnerliga tillfredsställelse öfver de märk

bara framstegen sodan 1905, oaktadt detta år jämväl var ett 

märkesår i samma afseencle. Man trodde nu att ett maximum 

hade inträdt. Icke Jess mindre äro nya märkliga rekorll att 

anteckua från innevarande år. A »King Alfred» bar i år en 

lwnonkommenclör med 14 ekott på eE minut gjort 13 träffar 

med hittills använda mål och afstånd (något öfver resp. BOO 

square feet ocb 1500 ynrds, enligt Naval Annual). En annan 

nådde samma träffresultat med 13 skott och ytterligare en med 

11 skott 11 träffar på den innersta rutan (bulls eye) som i år 

införts, och som torde vara högst 100 square feet (en l. Illustr. 

Lonelon News). I medeltal erhöll hvar och en af »King 

Alfreds» 16 st. 162 mm. kanonen 10,2 träffa.r med 11,06 skott 

på en minut. »King Alfred» intager med afseende å dessa 

skjutningar i år första rummet men innehade förra året endast 

tionde platsen. H vilket in ten si v t arbete som utförts under 

dessa mellantider för att uppnå första platsen kunna vi väl 

tänka oss, liksom ock att den som en gång funnit medel att 

kunna slå elylika rekord, elen skall säkerhgen uppbjuda alla 

krafter för att fortfarande bibehålla sin ställning. 
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Nu h:1r skjuthastigheten alltid i England spelat eu vik

tig roll, ehuru träffsäkerbeten ej därför varit förbisedd. Un

der revolutionskrigen sköto ougelska artillel'ister 3 skott i mi

nuten då de Iranska endast medbunno ett; vid öh·ergången 

till bakladrlningssystemet bibehöll England längre tin alla an

dra mariner sina grofva frandadclare mycket på don grnnd 

att dessa <lä sköto ~ i1 B gånger så snabbt som dåtida bak

laddare. Anuu så sent som 1897 voro 35 af Englaucls 88 

pansarfartyg, eller -W proc., bestyckade mell framlaclclnings

kanoner. Som vi sett beltåller ock England fortfanmde led

ningen, och utgör en fört::bild som af de tiesta framhålles som 

ett mönster till efterföljd. Skolskjutningarnas resultat inom 

öfriga större mariner äro svårtillgängliga, men torde i allmän

het knnna jämnställas med Nordamerikanska marineus, bvilka 

ej afsevtirdt öfverstiga 50 proc. af de bästa och n:·aste resul

taten från den et1gelska marinen. De mindre marinerna, !Jvar

est permanenta rustningar icke förekomma, miisto gifvetvis 

intaga en ännu blygsammare ställning . 
.ifven beträffande stridsskjutningarna erkännes Englands 

öfverlägsenbet oförbehållsamt. Enligt commander Robinson 

beclrifvas dessa på Olllkring fyra gånger arståndet för skol

skjutningarna eller om~;:ring GOOO yards, hvilket sammnnfaller 

med det hvarpå Togo anses bafva börjat sin eld vid Tsuschi

ma, och på lwilket japanska fartygen särskildt voro inöfvade. 

Rellan H105 uh-isade engelska stridsskjutningnrua att siiväl 

träffsäkerileten som skjuthastigbeten fördubblats mot föregft

ende år, hvilket enligt Uobinson »means in otller words, tllat 

tbe fighting efficiency or battleworthiness of the Fleet has 

been <loublecl». Alla eskadrarnas gemensnmma medelpoint 

detta år var 9S,.J.. Det oaktaclt ökades medelpainten för J 90G 

till 181,7 och anses för Ul07 blih·a ännu högre. 

Hvarpå beror nu denna oerhörda öfverlägsenhet hos den 

eugelslm marinen') Denna fråga göres litet hvarstädes. I 

Frankrike, hvarest man med spänd nppmärksmnhet följer 

denna utveckling, har nngifvits åtskilliga anledningar som torde 

vara af intresse. Dels användningen af afståndsmätaren »Barr 
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and Stroud» med sin inre kända bas, hvilken gifver säkrare 

och snabbare utslag än den okända basen vid målet, hit

tills använd i Frankrike så vål som hos oss; dels förbättrad 

konstruktion och aptering af kikaresikten äfvensom förbättrade 

anordningar för eldens ledning synnerligen med afseende å ned

slagens bättre observerande; dels ammunitionens jämnhet, h vil

ken i vissa afseenelen lämnat mycket öfrigt att önska; dels 

instruktionsmetoderna, hvilka på amiral Scotts initiativ under

gått fullständig revolution; dels ock slutligen anbringandet af 

noo,arannt utbalanserade och hastigt verkande riktmedel på 
bb . 

la vettaget och mekaniska laddningsanordningar för kano

nern<:1. 
Beträffande ändringarna i instruktionsmetoderna består 

en viktig sådan däruti att affyrningsögonblicket frigjorts från 

rullningsmomentet, en naturlig följd af den moderna snabbelden, 

som dock på grund af den egendomliga konservatism, som ofta 

förd röjer militära förbättringar i allmänhet ännu icke tagits ad 

notam. Sedan Scott för några år sedan på egen bekostnad 

apterat kikarsikten och sinnrika öfningsapparater blefvo hans 

fartyg städse öfverlägsna alla andra, och ej allenast hans me

tod erkänd, utan han själf ni'imnd först chef för Englands 

förnämsta skjutskola och kort efter amiral och inspekt.ör för 

de engelska skjutöfni n gama. Hans instruktionsmetod går en

ligt commander Robinson hufvurlsakligen ut p~ att ständigt 

upprepa utförandet af de rörelser som vid eldgifning förekom ma 

(repeatedly doing the tbing), men mindre på att efter böcker 

instruera hvad som skall göras. Kanonkommendören öfvas i 

att under måttliga rörelser oafbrutet följa målet, hvarigenom 

särskildt riktningsmom ent bortfaller och eldgifningen utan af

brott kan pågå så snabbt som betjäniugens laddningsförmåga 

med gifver. Uppöfvaud et af den sistnämnda beclrifves hufvucl

sakligen som en fri sport, lwarest tätlingsmomentet och för

mågoruas utgallring utgör en väsendtlig faktor. Automatisk 

genomblåsning vid alla kanoner, som ej hafva enhetspatron 

har upphäft ri sken för bakf-lamman vid snabbladclningen, och 

å de gröfre kanonerna finnas sådana mekaniska anordningat· 

1 
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att laddning kan verkställas med samma hastighet, hvilket 

riktningsläge kanonen i:in innehar. De förnämsta öfningsappa

raterna äro ))the electric dotten och ))the loading teachen, 

och med dessa upprepas och innötas de erforderliga öfningarne 

tills alla mekaniska och fysiska svårigh eter blifvit öfvervuuna. 

Därigenom grundlägges denna fenomenala färdighet, h vars 

resultat här delvis anförts, och som tvingar öfriga mariner till 

de största ansträngningar för att åtminstone kvalitativt bibe

hålla en jämngod ställuing med den kvantitativt så öfverlägsna 

engelska sjömakten. Afven vårt land måste med alla medel 

deltaga i dessa sträfvanden. Hvad skola vi göra för att likt 

England kunna från det ena året till det andra uppvisa resul

tat af dubbla värden? 
Många förbättringar af artilleriteknikens detaljer och öf

ningsmetodernas tillämpning, jämte åtföljande modernisering 

af exercisreglemente och skjutinstruktion, kunna visserligen 

vidtagas, och säkerligen skall ock endast därigenom många 

framsteg följa. Men med endast dessa medel är mycket ovisst 

om vi kunna nå ett tillfredsställande måL Därtill fordras ännu 

ett, som de större marinerna sedan länge tillämpat, nämligen 

personalens sammanhållande i permanenta bestittningsförband, 

och här torde vi måhända hafva det förnämsta skälet för nöd

vändigheten af en organisation i syfte att erhålla ständigt 

rustade fartyg med permanenta besättningar. 

Detta sällskap vet alltför väl att en god träffverkan ej 

beror ensamt af kanonkommendören eller ens af kanon betjä

ningen, utan därtill samverkar en stor del af fartygets öfriga 

befäl, underbefäl och manskap enligt noggrannt afvägda och i 

bYarandra ingripande förrättningar. I följd däraf fordras 

ej allenast nödig tid att samarbeta alla de olika element som 

här gemensamt deltaga, utan äfven att så lnnge som möjligt 

bibehålla de sålunda samöfvade på sina platser och undvika 

onödiga ombyten. Så går man tillväga i England och erhåller 

därför dessa lysande resultat. En besättning följer sitt fartyg 

under såväl aktiv tjänst som då det tillhör reserven, och då 

fartyget afmönstrar, öfverföres besättniugen så fort tillfälle gif-
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ves i sin helbet till annat fartyg af motsvarande typ. Häri

gonom uppstår denna kontinuitet i tjänstförrättningarna om

bord som ständigt drifver utvecklingen framåt . 

Ett lifsintresse äl"ven för vårt sjövapen torde därför vara att, 

vid nu förestående organisationer af personalens utbildning och 

af ett effektivt krigsberedskap, vån1 fartyg måtte erh{tlla ej 

allenast sina normala expeditioner utsträe;kta till de två år, som 

ofta framhållits såsom det lämpligaste måttet, utan jämväl att 

ombyten i besättningarne, synnerligen i den del som har med 

artilleriets eldgifning att direkt eller indirekt taga befattning, 

måtte inskränkas till clot oundgängligen nödväneliga ocl1 York

ställas så vidt möjligt endast på on bestämd tidpunkt årligen. 

Att ytterligare beröra de organisationer som för detta än

damål kunna fordras torde nu ej vara nödigt. Jag vill blott 

framhålla att de äro lika nöd väneliga och anpassbara, huru

dan sjövapnets materiel än kommer att framdeles blifva be

skaffad. Krigshistorien kan ej sällan uppvisa segrar som vun

nits med underlägsen materiel väl använd, och nederlagen bero 

ej alltid på befälhufvarens oduglighet. I ena som andra 

fallet hafva förberedelserna spelat en afgöra n el e roll. l\len 

dessa förberedelser bero ej enbart af befttlhafvare och trupp, 

utan fastmer af de organisationer, som för detta ändamål blif

vit bestämda. .En välriktad eld två a tre gånger snabbare än 

motståndarens, förskaffade Nelson sina lysande segrar, ehuru 

oitast underlägsen. Det var hufvudsakligen lönnägan att på 

det större afståudet åstadkomma en verksam elclgi[uing, som 

gaf segern åt japanarna vid 'rsuschima. Att endast trägna, 

omsorgsfulla och långvariga förberedelser i båda fallen lagt 

grunden till den öfverlägsenhet som hem bar se gem, därom 

kunna vi vara förvissade. 
Såsom en egendomligl1et anföres i engelska källor att lik

som i våra dagar det engelska arti lleriets öfverlägseuhet kan 

tillskrifvas Sir Percy Scott, h vilken inveutera t och på egeu be

kostnad anskaffat flere af de instrument och öfningsapparater, 

som åstadkommit detta uppsving, så åstadkoms jämväl på 1780-

talet ett motsvnrande uppsving genom en enda man, nämligen 

f 
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Sir Charles Douglas, kanonlåsens uppfinnare, hvilken på egen 

bekostnad lät förse alla sitt fartygs kanoner med dylika lås, 

äfvensom med fianellskarcluser, pc.:nnrör m. fl. nyheter, hvilka 

snart nog, sedan deras värde under striderna pröfYats, infördes 

i hela marinen . Douglas grundlade härigenom den öfverläg

senhet som ätven under nästa decennier blef så afgörande 

för de eugelsb vapnen. Hvad de japanska förberedelserna 

beträffar, så bör anföras att Togo uneler 8 år hade fört be

fälet öfvor den japanska permanenta eskadern, hvilken han, 

hvad artillerieldens ledning beträffar, utbildat på längre af

stånd än som antogs kunna effektivt användas af motståu<'laren . 

Med jämförelsevis obetydlig risk kunde ban därför med använd

ning af elen sålunda inöfvade taktiken utföra det förstörelse

arbetet, som på få timmar tillintetgjorde en flotta jämngod 

med hans egen. Dylika exempel återfinnas från alla krig. 

De peka alla på nödvändigheten af att i fredens dagar med 

yttersta omsorg förbereda och utveckla de färdigheter som äro 

grundläggande för en segerrik kamp. Denna kamp afgöres 

ännu så goclt som uteslutande genom den effekt som ur ar

tilleriet kan åstadkommas. Därför måste vid alla organisatio

ner största Yikten läggas på de fordringar som äro väseudtliga 

för detta vapen . Så ser man f. n. saken inom alla mariner. 

Som bevis därpå vill jag anföra ett träffande uttryck af 

en fransk författare som, under ifvern att höja det franska ar

tilleriets eldverkan öfver dess nuvarande ståndpuukt utbrister: 

»la flotte n'est que l 'affllt de notre artillerie et l 'entretenir sans 

»apporter nn prompt remecle a la situation actuelle ce serait 

»Sacrifier le principal a l'accessoire.» 

Skulle vår fiotta tillföras större fartyg och gröfre kano

ner än hittills, framstår behofvet a[ permanenta rustningar och 

längre expeditioner än kraftigare, ty det gröfre artilleriets sköt

sel betingar ännu mera invecklade förhållanden än det min

dre grofva. 
Till sist må framhållas att kostnadsfrågan ej synes ut

göra hinder för ett principiellt genomförande af ständig 

rustning redan i den närmaste framtiden, enär dels antalet 
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fartyg bör efter behof kunna minskas och dels fartygen under 
någon kortare tid af året intill dess nödiga medel erhå llas, 
kunna förläggas vid sina stationer, med besättningarne embar
kerade utan att dock åtnj uta alla de förmåner, som under 
vanlig sjöexpedition utgå af öfningsauslaget. Då i öfrigt inga 
verkliga hinder framställts eller synas kunna framställas mot 
här omhandlade önskemål, som utan allt tvifvel innebär möj
lighet att i en nära framtid mångd ubbla hela stridsflottans 
effektivitet, så må till sist uttalas den lifliga förhoppnin gen att 
vapnet ej länge måtte behöfva vänta på genomförandet af 
llärför erforderliga organisationer. 

r 
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Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskin-
väsende år 1907. 

Af ledamoten A. von Eckennann. 

(Forts. från sid. 411.) 

Såsom förut nämnts har torpedbåten n:r 7 byggts vid P roftmer 
örlogsvarivet i Stockholm ocb torpedbåtarne n:ris 8 och !) vid med 2:a kl. 
Bergsunds verkstad. Profturer ägde med den förstnämnda rum torp edb å
den 5 september å saxarefjärden och med de senare den 16 tarne n:ris 

o?h 18 oktober_ å Askrikefjärden i Stockholms skärgård. Djup-
7
• 

8 
och 

9
· 

gaendet var Vld dessa prof för n:r 7 uppmätt till O 89 meter 
för samt l ,84 meter akter samt för de öfriga till r~sp. O,ll25 

meter .. och 0,920 meter för samt 1,875 och l ,885 meter akter. 
Ofriga resultat framgår af nedanstående tabell, hvilken 

utgör utd rag ur de officiella proftursrapporterna och som icke 
torde behöfva någon ytterligare förklaring. 

l o t;-- t? Medeltal under 2-timmm·s (t> ...., ...., 

? ~"" 
p 

profvet~:·) . 
Torpeclbåt. 

r'<~ ~?< ;::. 
o ~· 5' n- ~~ " :r:ar t iiA1:gtr. l BHLst. [ Slag-1 o . ...., 5 In d. 

;:: 
w _n- ldlop . l.g. antn.l. hkr. 

l 
~· 

N:o 7.. ............ . 50,05 21,1 762,45 20,97 13,53 60,G 414 
l 

753,75 
N:o 8 .. . ............ 53,5 21,11 828 20,7-1 13,4 65,-! 429 796 

N:o 9 ............... 53,5 21,43 825 21,02 12,8 56,2 429,4 801,2 

~>:·) Profturen för n:r 7 varade endast l timme och 3 minuter . 
Tulslc1·i(t i Sjöväsenclet. 29 
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Förslag till 'l'urbinmaskineriet är fördeladt på tre axlar (se figuren å 

ångtn~·bin~ nästa sida). På f'tyrbords sida ligger högtrycksturbinen, på 
maslanen b b d . J d l l b' l . ·a l , 

1
. 

1
,
1 

a or s swa me e tryc <st ur · men oc 1 1 m1 ten ågtrycksturbi-
"' en .a , . 

torpedbåt nen, backturbinen samt kryssturbinen. \Tid forcering äro ax-
(system cle lamas h varfantal följande: styrbords- och babordsaxlarna 1660· 

Laval). hvarf per minut samt midtelaxeln 1100 hvarf per minut. 
Dessa hastigbeter äro valda så låga som möjligt, för att möj
liggöra anbringanclet at en effektivt arbetanrle propeller på 
lwarje axel. H varfantalat är högre på de båda ytteraxlarna ,. 
emedan dessa utveckla ett betydligt mindre hästkraftantal än 
den midtersta axeln. Så utveckla t. ex. vid forcering hög
trycks- och medeltrycksturbinerna hvardera ..J.60 effektiYa häst
krafter, lågtrycksturbinen däremot 000 effektiva bästkrafter eller 

en totalkraft af 1800 effektiva hästkrafter. 
Backturbinen är inbyggd i lågtrycksturbinen och synner

Egen kraftig. Vid backning medlöper lågtrycksturbinen i va
cuum liksom ock både högtrycks- och medeltrycksturbinerna 
automatiskt sättas i förbindelse med konrlensorn. Vid gång 
framåt arbetar backturbinen i fullt vacuum. Kryssturbinen 
utgöres af en med lågtrycksturbinen direkt kopplad turbin, 
och kan densamma lösgöras från lågtrycksturbinen. Krysstur
binen kan äfven medfölja vid forcering, men kopplas då till 

kondensorn för att ej förbruka onödigt arbete. 
Vid kryssning inströmmar ångan under fullt tryck på 

kryssturbinen, expanderar i denna, strömmar så till högtryck
stnrbinen, expanderar cltir och strömmar sedan till medel
trycksturbiuen, expanderar där, afgår sedan till lågtrycks
turbinen, där den expanderar till kondensortrycket för att slut
ligen afgå till kondensorn. Skall farten ökas, påsläppes ånga 
utom till kryssturbinen äfven direkt till högtrycksturbinen, 
hvarigenom ångmängd, hvarfantal och hästkraftantal ökas. På 
så sätt erhålles h vilken fart som önskas. Vid en viss fart (nå
got öfver 20 knop) gör kryssturbinen ingen nytta, och bör där
för ängtilloppet till denna afstängas samtidigt med att den 
sättes i förbindelse med kondensorn. Ångan inströmmar nu 
direkt på högtrycksturbinen för att sedan ledas på samma sätt. 

som förut. 
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Kryssturbinen utgöres af en axiell aktionsturbin med mel

lanväggar. Med användandet af denna typ vinnes den förde

len att minsta läckao-e erhålles utan att beböfva tillgripa så 
' b 

små glapprum, som vore nödvändiga vid trumtyp. Vid kryss-

ning är ängmängden så pass liten, att förlu sterna genom läck

ning lätt erhålla betydelse. SkoEvelinfästningen är den kända 

de Lavalska och smörjningen sker En ligt samma system som 

för de öfriga turbinerna. rrurbinbjulens periferihastighet är 

synnerli gen låg. Äfven i det fa ll , att kryssturbinen medföljer 

vid for cerad o·ång öfverskrider den eJ· 40 meter per sekued. 
b '' 

Krvssturbinens h varfantal vid kryssfart (14 knnp) är cirka 57 5 

pm: minut. Kryssturbinen är fullt balaneorad och beböfver så· 

leeles af den anledningen intet kamlager. Dock anbringas ett 

mindre sådant för den axiella inställningen. 
Höo-trvcks- och medeltrycksturbinerna äro axiella aktions-

b " 

turbiner med fullt pådrag och af trumtyp d. v. s. utan mel-

lanväggar. Genom att använda ett relativt högt hvarfantal 

för dessa turbiner, kmma de erhålla ganska små dimensioner 

och behöfva derför ej några ytterligt fina glapprum för att 

förhindra otillåten läckning. Peril'erihastighetema äro små och 

uppgå vid forcering till max. 50 meter per sekund. Alla cen

trifugalspänningar äro därför låga. Skofvelinfästningen är lik 

den kända de Lavalska. Arven skoi1arna tillverkas på liknan

de sätt. Turbinerna konstrueras så mycket obalanserade att en 

axialkraft erhålles, så nära möjligt lika med och r1irekt mot

satt propellertrycket. Turbinerna utrustas mod kamlager, som 

konstrueras att upptaga hela propellertrycket. 
Lfwtrycksturbinen är likaledes en axiell aktionsturbin af 

trumtyp ~utan mellanväggar. Denna turbin har större dimen

sioner än sidoturbinerna. På grund af det lägre lwarfantalet 

är äfven här periferihastigheten mycket måttlig, i det att den 

uppgår vid forcering till max. GS meter per sekund. Sorn 

i\.ngan vid inströmningen på denna turbin har ett ganska lågt 

tryck, behöha ej häller här några fina glapprum användas för 

ntt hindra otillåten läckning. Skofveltillverkningen och skof

velfästninuen äro lika de Lavalska och turbinerna konstrueras 
b 
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så mycket obalanserad, att motvikt erhålles mtJt propellertryc

ket Kamlagret konstrueras att uppbära hela propellertrycket. 

Backturbinen är inbyggd i lågtryckshuset, och är af all

r1eles liknande konstruktion, som de öfriga bufvudtnrbinerua, 

och gäller därför det om dem sagda äfven om backturbinen. 

Smörjanordniugarne äro följande: afloppsoljan från samt

liga lager r inner till en samlin gstank, bvarifrån oljepumpen 

prässar oljan in i ett tryckrörsystem, som fördelar oljan till 

samtliga smörjstä llen. Oljmängden ti ll hvarje lager särslöleJt 

kan regleras genom strypventiler, och kan oljemängden kon

trolleras genom synglas. Behöfliga olj etrycket är ganska lågt, 

under l kg. öfvertryck. På vägen till lagren kyl es oljan kraf

tigt med vatten. Ol jepumpen består al' två mot hvarandra 

roterande kugghjul och saknar alla ventiler. Den kopplas till 

och drifves således af den oberoende af turbinerna arbetande 

luftpumpen. Hela oljecirkulrrtionen kan således arbeta obero

eude af om turbinerna arbeta eller e 1· . Ol]'eförbrukni noen blir 
' b 

minimal, enär samma olja användes ånyo. Säkerhetsventil an-

bringas på oljetrycksröret Alla lager kuuna vattenkylas. 

Regleriugen för samtliga turbiner utgöres af centrifugal

regulatorer, hvilka ingripa vid en otillbörlig ökning af ~wDrfan

talet, t. ex. vid torpedbåtens arbete i hög sjö. Ilegulatorn 

åverkar då en ångslid, som insli=ipper ånga i ett klent ri\rsy

stem ledande till en kolt, bvilken ångtrycket tvingar uppåt, 

bvarigenom dels eu trottelventil stänges i bufvud leclningen före 

förclelningsventilon, dels en ventil öppnas, som insbpper luft 

i kondensorn . Härigenom omöjliggöres ytterligare ökad hastig

het. Så snart hastigheten åter nedgått, öppnas trottelventilen_ 

och stänges lufttillträdet ti ll kouclensorn. 

Öfrig utrustning omfattar säkerhetsventiler, manometrar, 

Yacuummetrar, tacbometrar, nycklar och a nu a n nöd i g armatur. 

Säkerhetsventilerua äro inställda att blåsa vid sådant tryck, att 

all öfvenrnsträngning af turbinbus ocb rör omöj liggöres. Ma

nometrar och vacummetrar monteras på eu talia, liitt synlig 

för maskinisten. Tachometrarna aubrino-as likaledes 'lätt svnlio·a _ 
O O oJ O 

Angan passerar först en hufvndafstiingniugsventil, så 
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ofvaunämnda trotteh·entil och en ängsil samt ink ommer sedan 

i manövroringsventilen, Denna manöneras endast af ratt. 

Genom vridning af ratte n åt ena hållet, inströmmar åugan i 

fLogrö ret till styruorJsturbinen, d. v. s. båten går framåt, ge

nom att vrida ratten åt andra hållet kastas ångan på hacktur

binen. Backventilen öppnar ej förrän framnntilen iir stängd 

-och tvärtom. Genom denna ventil regleras ock ftngmängden 

Jör såväl fram som back, i det llvilket mel lanläge som bälst 

kan erhållas. ,~ngan till kryssturbinen uttages ~!'vanför ma

növerventilen och ånga u t i Il hjälpmaskinerna of n n för trottel

,·entilen. 
Yicl kryssning hållos manöverventilen på 0-liiget, d. v. s. 

ångan är afstängd såväl till fram- som uackturbinerna. "~ngan 

ioströtmuar genom kryssningsventilen på kryssturbinen och 

från denna till högtrycksturbinen och så Yic1are genom de öf

riga turbinerna. Skall farten ökas, öppnas manöverventilen 

så myeket för framåt, så att det mot den önskade hastigheten 

svaramle ångtrycket erbftlles i ångle<lniugen till llögtryckstur

binerna. Vic1 forcering är detta tryck ci rka 1-! kg. cm. 2 öf

vertryck. Vid cirka 20 knops fart stänges kryssventilen och 

ventilen mellan kryssturbinen ocb högtrycksturbinen. Där

emot öppnas ventilen mellan kryssturbinen och konrlensorn. 

Kommenderas »fullt back», bar mnskinisten endast att 

fortast möjligt vrida manöverventilens ratt åt backhållet samt, 

om turbinen förut arbetat med kryssturbinen inkopplad, af

stäuga kryssventilen. Denna manöver bör kunna ske mycket 

snabbt. Så suart ångan afstänges från fnunturbinerna, ~ättas 

r!essa automutiskt utan något maskinistens åtgörande i förbin

delse ~ned konclousom och bindra således ej bnckningen. 

A ångafloppet til l kondensorn anbriugas ett högtrycksaf

lopp med afst.ängningsventil. 

Kondensorn tillverkas a[ kopp:trplåt, har tubplåtar af val

sad mässing samt in- och utvändigt förtennta h eldragna mäs

singstuber. Luft-, cirkulations- och matarpumparna drifvas af 

en gemensam snabbgående ångmaskin. Kalh·attenrören till

verkas af koppar. l\Jellan cirkulationspumpen och sjön an-
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bringas en ventil, liksom ock å kall vattenaf!oppet från konden

sorn till sjön. De tre axlarna ti lh·erkas af valsad martin och 

utf?ms i lämpligt afpassade längder med kopplingarna af upp· 

sm1dcJa flänsar, hvilka hopskrufvas. Axlarnas diametrar äro 

följamle: 

.. ··· .. .... .... ...... .............. 63 mm ., 

micHelaxlarna ... ... . . . .. .. . ... ... . ............ 90 » 

Propellrarna äro till antalet tre, en å hvarje axel. De 

till verkas af brons. Bärlagren an bringas i akterskeppet på 

liimpliga ställen. Lagren fordras med hvitmetall. Smörjnin· 

gen sker med samma pump, som vid ångturbinerna. Vid pas

serandet af skotten anbringas boxar. 

Vikten af turbinmaskineriet är följande: 

kryssturbin .. .. . .. ......... . .. . 

högtrycksturl1in . .. .. . . . .. . .. . . ......... . ............ . 

medeltrycksturbin ............ .. 

lågtrycksturbin (incl. backturbiu) 

hela turbinmaskineriets vikt. 

ångrör, ångventiler, manöverventil, rör till och från 

cirkulationspump och luftpump samt elithöran

de ventiler .............. .. ............ 

ytkondeusor, luft-, cirkulations-, matar- ocb oljepum-

par med ångmaskin.. .. ........ . 

propelleraxlar, propellrar, bärlager och boxar 

1500 kg. , 
1160 )) 
1300 » 

5300 

9260 kg. 

1700 

3460 
2200 )) 

------------------
Summa vikt 16600 kg. 

Effekt- och ånggarantierna äro: 

Vid forcm·ing: Vid en ängmängd till tubmaskineriet af 

14000 kg. per tim111e samt under förutsättning af praktiskt 

taget torr ånga (intet jäsvatten får medfölja) utveckla turbi

nerna vid 1660 (1100) 1660 hvarf per minut sammanlagdt 

1800 effektiva hästkrafter. 

Vid backning: Vid en ängmängd till backturbinen af 

1-!000 kg. per timme samt under förutsättning af praktiskt 

taget torr ånga (intet jäsvatten får medfölja) utvecklar back

turbinen samma moment som lågtrycksturbinen och därför 
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äfven samma hästkraftantal vid samma hvarfantal, vid 1100' 
hvarf per min., således 900 effektiva hästkrafter. 

Vid kryssfart, 14 knop: För att kunna garantera äng
förbrukning vid denua hastighet måste fartygsmotståndet vara 
kändt, utgående från att torpedbåten »Plejacl» förbrukade på 
profturen vid 26,2 knops fart 2 038 in d. hkr. eller om en eff. 
hkr. = 0,85 indikerade, 1 730 eff. hkr. Vid 14 knop böra allt-

så förbrukas cirka 2~~2 3 . 1730 = 265 eff. 

Då vid denna låga belastning turbinmaskineriets propeii
rar ej böra arbeta sämre än »Plejads» kan därför nödiga eff. 
hkr. antalet vid 14 knops fart sättas tiii 265. Under denna 
förutsättning bör ängförbrukningen för själfva turbinmaskine
riet uppgå till 3200 kg. ånga per timme. 

Efter denna redogörelse för det viktigaste, som under året 
tilldragit sig på skeppsbyggeriets och maskinväsendrts områ
den inom vår flotta, torde det kunna vara af in tresse erfara, 
hvad som på andra områden är att anteckna från de främ 
mande örlogsmarinerua . Tillväxten i dessas fartygsmateriel är 
emeiiertid så omfattande, att det icke torde blifva möjligt att 
inom ramen för denna årsberättelse afgifva någon fullständig 
redogörelse häröfver, hvadan i det följande må, rörande de 
större främmande krigsflottornas nybyggnader allenast anföra& 
det, som förtjänar särskild uppmärksamhet eller är af större 
intresse. 

England. 

Säiian har väl i fackkretsar såväl som bland utomstå-· 
ende byggandet af ett krigsfartyg följts med ett såda u t intresse 
som beträffande detta fartyg, hvilket skulle blifva och älven 
blef det för närvarande starkaste och mäst snabbgående af 
sitt slag. 
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Uti föregående årsberättelse lämnade uppgifter rörande 
detsamma, kompletteras genom vidstående skizz. 

Sedan dess har fartyget fullbordats och den l jannarr 
detta år öfverlämnats af Portsmouth-varfvet, h vilket det länder 
till stor heder att på den otroligt korta tiden af 15 månader 
från den officiella kölsträckningen hafva utfört detta storartade 
arbete. Härvid är dock att taga i betraktande att detta resul
tat endast möjliggjordes genom de vidtonifattande åtgär
der, som på förhand vidtagits, i det att byggnadsmateriel 
till stor utsträckning förarbetats. Så låge till ex e m p el såväl 
stäfvar som spant och skott klara att resas och voro äfven en 
del af de bnfvndsakligakte maskindelarne till stor del färdig
arbetade, hvarför man bar anledning antaga att arbetet igång
satts 4 a 6 månader före kölsträckningen . 

Under hela byggnadstiden lär därtill den till cirka 2000 
man uppgående arbetsstyrkan hafva sysselsatts 5 timmar dag
ligen på öfvertid, hvilket till en del förklarar den synnerligen 
höga, som det uppgifves till något öfver 39 millioner kronor 
uppgående totalkostnaden. Afven är att beakta att fartyget 
erhöll en del af sina 30,5 cm. kanoner af de för Lord Nelson
klassen afsedda. 
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Genom arbetets forcering utan hänsyn till kostnad nnms 
eC mellertid det åsyftade ändamålet, nämligen att fortast möj
ligt kunna pröfva denna, med stöd af under rysk-japanska 
kriget gjorda rön konstruerade fullkomtigt nya fartygstyp i af
:"ikt att draga nytta a[ den clitrvid vunna erfarenhoten vid se
nare nybyggnader. Utan tvifvel var detta en synnerligen klnk 
åto-ärd då därio·enom dvrbara ändringsarbeten besparas. 

b , b J L.-' 

Af meddelanden öfver gjorda profturer framgår följande: 
Såsom m edeltal af fyra löpuingar, hvarvid turbinmaski

neriet utvecklade 27 518 effektiva hästkrafter, uppnåclrles en 
högsta fart af 21,6 knop och skulle densamma under kort tid 

bafva uppgått till 22,5 knop . 
Ett 30 timmars prof med 1/ 5 af högsta kraftutveckling 

gaf följande resultat: 
1 naskin kraft 
slagantal per mi n ut . 
vacuum i kondensorerna 
ångtryck i pannorna . 
fart 

5013 eff. hkr . 

193,5 
O,\J55 kg. 

15,5 )) 
13 knop 

kolförbrukning per eff. hkr. och timme 1,163 kg. 
Resultaten af ett 30 timmars prof med 4

/ 5 af högsta kraft

utveckling utvisa: 
maskinkraft ......... . 
slagantal per m in ut 
vacuum i kondensorerna 
ångtryck i pannorna 

fart .. 
kolförbrukning per eif. hkr. och timme 

Under gång i 8 timmar med högsta 
maskin kraft ......................... . 

16930 eff. hkr. 

291,5 
0,06 kg. 

16,3 )) 

19,3 knop 

0,77 kg. 

fart erhölls: 
2-±712 eff. hkr. 

slagantal per minut. . 328,7 
vacunm i kondensorerna .. .. ... ... .. ..... O,oct kg. 
ångtryck i pannorna . ..... .... ... . . ...... ..... 16,04 » 

fart..... . . . . . . . . . . . 21,25 knop 
kolförbrukning per eff. hkr. och timme. 0,676 kg. 

Att beakta är emellertid att vid ofvannämncla profturer 
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fartyget enelast lär hafva belastats till konstruktionsvattenlinjen , 
motsvarande ett deplacement af 17900 tons och ett djupgå
ende af 7,() meter. 

1\Ied full utmstning uppgifves deplncementet stiga till 
1CI457 tons och djupgåendet till 9,1 meter och lär maximifarten 
då aldrig hah·a öfven;:tigit 19,0 knop. 

I afsikt att höja densamma utbyttes de msprungliga pro
pellrarna med större och lär ett ytterligar e om byte vara till
ämnadt, då önskvärdt resultat ej ännu uppnåtts. 

Ett uthållighetsprof af grundlig beskaffenbet underkasta
des tur!Jinmaskineriet under den 3 månaders expeditiou med 
fartyget, som företogs i början af året. 

Under elensamma tillryggalades sammanlagdt ej mindre 
än 12 000 sjömil hvaraf den 3 600 sjömillånga sträckan mellan 
Gibraltar och 'l'riuida<1 på cirka H dagar, hvilket gifver en 
medelhastigbet under denna tid af cirka 17 knop. 

Af allt att döma, som rörande de gjorda profven med
delats, bar man anledning antaga att turbinmaskineriet arbetat 
fullt tillfredsställande. 

Temperaturen i maskinrummen lär emellertid hafva blif
vit synnerligen bög, så att det visade sig nödvändigt förbättra 
den ursprungliga ventilationsanordningen . 

Beträffande kolförbrukningen är densamrna vid 13 knop 
och därunder synnerligen hög. Vid 10,8 knop lär den skola 
hafva stigit ända till 2,25 kg. per effektiv bästkraft och timme 
eller till det dubbla mot för vanligt kolfmaskineri. Detta är 
en stor olägenhet, som ännu vidlåder turbinsystemet och syn
nerligast gör sig gi'illancle å krigsfartyg, bvilka etlrlast undan
tagsvis använda de höga och, beträffande kolförbrukning per 
bästkraft, ekonomiska farterua. Utan tvifvel skall man dock 
med tiden lyckas att afbjälpa denna brist. 

Rörande fartygets manöverförmåga ha en del anmärk
ningar blifvit gjorda, hvilket äfven var att förvänta skulle bliha 
fall et. 

Dessa lära isynnerhet giilla den tid, som åtgår och den 
-distans , som tillryggalägges, innan fartyget efter sedan maski
nerna arbeta fullt back kan bringas till stillaliggande. 
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Detta får dock icke uteslutande tillskl·ifvas turbinmaski
neriet utan förklaras äfven af det i jämförelse med föregående 

typer afsevärdt ökade momentet. 

A de tre fartygen från 1906-07 års program, »Teme
raire», »Superb>> och »Bellerophon» af så att säga förbättrad 
Dreadnought-typ, hvilka bilda denna klass och äro under bygg
nad å varfvet i Devon port, hos Armstrong i Newcastle och å 
Portsmouth-varfvet tillämpas i den mån så kan ske de erfaren
heter, som vunnits med »Dreadnought» . 

Med bibehållande af samma dimensioner bar deplacemen
mentet ökats med cirka 700 tons och djupgåEmdet med 16 cm. 
Det grofva artilleriet får samma antal och kaliber som å 
>>Dreadnought», och blifver uppställuingen af tornen äfven in
dentisk med undantag af att möjligeu det näst aktra tornet 
kommer att böjas så att detsamma enligt amerikansk förebild 
kommer att bära öfver det akterligaste tornet. 

I stället för 7,5 cm. snabbskjutande kanoner komma 10 
cm. sådana af ny modell att apteras och delvis få sin plats på 
pansartornens tak . Propellermaskineriet, hvilket liksom å 
»Dreadnought» består af Parsons-turbiner, får samma styrka 
som å detta fartyg eller beräknade 23000 hästkrafter, hvar
med man hoppas erhålla en fart af 20,7ii a 21 knop. A ett 
af dessa fartyg lärer försök komma att göras med pannornas 
förseende med anordning för ångans öfverbettning, hvarigenom 
man väntar sig kunna nedbringa kolförbrukningen. Propeller
anordningen ändras äfveu i afsikt att höja fartygens manö
verförmåga och torda för samma ändamål en modifikation äga 
rum beträffande rodren, då »Dreadnought» svängningsdiamet
rar lära bafva varit synnerligen stora, hvarigenom manövrar 
tillsammans merl andra fartyg i hög grad försvårats. 

Nyaste >Dre- Då vid dryftandet å fredskonferensen i Haag af elen svår-
adnonght». lösta afrustniugsfrågan något praktiskt resultat ej ernåtts kom-
Vincent- , mer ifrågasalt inskränkning i 1907-08 års by·ggnadsprogram 
klassen . -ej att företagas utan alla tre däri upptagna slagskepp att. 

byggas. 
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Två af desamma äro redan under arbete å varfvcn i 
Portsmouth och Devonport men föreligger ännu icke nåara 
tillförlitliga uppgifter beträffande vare sig hufvuddimensio~er 
eller bestyckning. 

Enligt i facktidskrifter uttalade förmodanden skulle an
talet 30,5 cm. kanoner komma att ökas till 12 och desamma 
blifva ~f en ny f>O kaliber lång modell, och bar äfven uppgif
ter vant synhga att de skulle komma att erhålla 34,3 cm. ka
noner. Dessa fartyg komma äfvenledes att förses med turbin
maskineri. 

De tre pansarkryssarn e » Tuvencible», »Indomitable» och 
»lnfiexible» af denna klass från 1905-06 års proaram hvilka 
på gruud af den speciella hemlighetsfullhet, som ;jort sig gäl
lande beträffande desammas konstruktion och armering, blifvit 
kallade »ships of mystery» bafv·a redan gått af stapeln hos 
firmorna Armstrong i Newcastle, Fairfield i Glasgow och John 
Browno i Clydebank samt väntas blifva levererade i medio på 
nasta ar efter en byggnadstid af 2 år och 3 månader. Dessa 
finnor erhöllo beställning å fartygen utan sedvanlig allmän täf
lan, detta i syfte att så mycket som möjligt hemlighålla pla
nerna. 

Enligt senaste uppgifter äro bufvuddimensionerna : 

längel 
bredd 
djupgående .... _ ... ....... . 
med ett deplacem ent af 17 527 tons. 

161 ,5 meter, 
23,n » 

7,\J )) 

Fartygen förses med turbinmaskineri på 41000 hästkraf
ter och är den beräknade farten 26 knop. 

Bestyckningen består af åtta 30,5 cm. kanoner af ny 50 
kaliber lång modell samt af ett ännu obekant antal 10 cm . 
kanoner. 

Fartygen erhålla äfven fem stycken u ndervattenstorped
tuber. 

Pansar
kryssare. 

In,-encible
klassen. 
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Det grofva artilleriets uppställning hamgår af nechtllStil

ende skizz hvilken äfven visar att sidopansnrets tjocklek är 

178 mm. midskepps och 100 mm. mot änrlama. A dessa lik

som hos >> Dreadnought»-typen äro Stlrskillda åtgöranden vid

tagna till skydel af undervattenskroppen mot torpeder och mi

nor och lära för fletta ändamål ammunitionsdurkarna yara pan

sarskydd acle samt dubbelbottens-cellsystem förses med aflopp 

för vid explosion bildade gaser på det att sprängnings,-et·kail 

därigenom måtto förminskas. 

'l'otalkostnaden per fartyg lär uppgå till 31\2 million 

kronor. 

3:c1j e klass Kryssare af medelstorlek byggas ej för n ärvarande men 

kryssare. däremot en pausardäckskryssare »Bo i di cea » på 3 360 tons h vi l

ken torde utgöra en försökstyp . Dimensionerna äro: 

längd i vattenlinjen . .. . .. . . .. .. . .. . .. 117,3 meter, 

bredd... . . . . ... . . .. . . . .. . . ... .... . .. . .. .. .. .. . . 12,5 » 

djupgående.. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . -l ,l 

Maskinkraften är 18 000 hästkrafter h vilken afse s kunna 

gifva fartyget en fart af 26 knop. 

Oceen- Bland under byggnad varande sådana är ftämst att märka 

jagare. försöksjagaren >>Svift». 

- 471 -

Dess hufvudd imensioner äro: 
längd ......... . . 106,1 meter, 
bredd ... 10,4 )) 

djupgående ... 3,2 » 

med ett deplacement af 1829 tous och kommer jagaren att 
förses med turbinmaskineri på ej mindre än -11000 hästkraf

ter, hvarm ed man afser kunna framdrifva fartyget med en f:.ut 

af 36 knop. Bestyckningen lär komma att bestå af fyra 10,z 

cm. kanoner. Antalet torpedtuber ej bekant. 

Liksom å alla på senare tid för engelska marin en byggda 

jagare användes uteslutande flytande bränsle och nppgifves 

förrådet däraf å clettn fartyg till 180 tons. 

Då kostnaden för detsamma lär uppgå till något öfver 

5 millioner kronor framgår dära[ huru dyrköpt elen höga far

ten ställer sig. 

Unc1er byggnad är dessutom fem stycken af »Cossacb

typen :, 
längd...... . .......... . 82,3 meter . 

bredd ........... . .......... .. 7,\J 

djupgående . 2,2 » 

med ett deplacement af 800 tons, bestycketele med tre 7,6 cm . 

kanoner, samt två af »Anutzon))-typen m ed ett deplacement af 

900 tons och erhållande två 10 cm. kanoner; de förra förses 

med två torpedtuber, å de senare är antalet sådana obekant. 

Farten blifver för samtliga 33 kuop med en maskinkraft 

af resp. 14000 och 16600 bästkrafter och erhålla de naturligt

vis turbinmaskineri liksom äfven uteslutande flytande bränsle 

å desamma kommer till användning. Enligt 1907~08 års pro

gram skola ytterligare fem oceanjagare byggas, men torde re

sultaten med de föregående afvaktas innau närmare bestäm

melse beträffande desamma fastslås . 

Den senare benämningen har i och med ökandet af l:a klas s 

l:a klass torpedbåtars storlek bortfallit, så att en sammansmält- torpedbåtar 

ning af dessa båda typer ägt rum. (kustjagare). 

Antalet i programmet 1907 ~08 upptagna är 12 och att 
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döma af de stegrade anspråken på fart komma de säkerligen 

att erhålla ett deplacement af cirka 320 tons. Liksom beträf

fande de senat>t beviljade Oceanjagarne afvaktas emellertid re

sultaten af profturer med under året färdigblifna fartyg af 

denna klass innan ytterligare nybyggnader påbörjas. 

I det längsta iakttog engelska marinen en afvaktande 

ställning beträffande detta försvarsmedel men har på de sista 

åren med så mycket större ifver ägnat sig åt dess utveckling och 

kommer, med de tolf 1907-08 beviljade undervattensbåtarne, 

det aktningsvärda antalet. af 60 stycken att uppnås. De nyaste 

färdigställda bilda den s. k. »C>>-typen, längden är 41,1 och 

bredden 4,1 meter med ett deplacement af 320 tons; båtarue 

äro försedda med 2:ne gasoliumotorer på sammanlagt 600 häst

krafter och skall farten på ytan vara 14 knop och under vat

ten 9 a 10 knop. 
Med den s. k. »D »-typen har man öfvergått till ett ökad t 

deplacement af 500 tons. 

Oaktadt samtliga större krigsfartyg förses med maskin

verkstad i ock för utförandet af sådana reparationer, som lämp

ligen kunna ske ombord ocb engelska marinen därtill mer än 

någon annan är i tillfälle att såväl i hemlands som å egna 

Hottstationer i främmande farvatten kunna verkställa större re

pamt.ioner, har man dock icke tvekat att endast för detta än

damål bygga ett verkstadsfartyg på 11480 tons deplacement 

nämligen >>Cyclops», som har en längd af 140 och en bredel 

af 16,s med ett djupgående af 6,4 meter. 

Den för skydd mot torpedbåtar afsedda anneringen ut

göres af tio 4,7 cm. kanoner. 

Ombord å detsamma befinner sig gjuteri, ångpanne- och 

plåtslageriverkstad, smedja, kopparslagareverkstad och snickare

verkstad för hvilket allt ett större antal elektriskt drifna ar

betsmaskiner äro till finnandes, såväl som frys- och destille

ringsapparater. 
Å fartyget uppställes äfven en kran med 36 tons lyft-
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kraft. Dess besättning kommer naturligen till större delen att 
bestå af handtverkare. 

Den stora roll som minan spelade under det rysk-japan- Minfartyg. 

ska knget har föranledt till fyra äldre kryssares af •Iphigenia>>-

klassen omäudring till minfartyg, från hvilka minor kunna ut-

l~ggas ~nd_er gång med 18 knops fart fifven under hög sjö, 

sasom at gJorda försök lär hafva framgått . 

Tyskland. 

Med den offervillighet som den tyska nationen Yisat, då Nyaste slag-

det gäller att stärka dess sjöförsvar kunde man förvänta att skepp. 

den stegring af slagskeppens deplacement och därmed kost· 

nad hvartill engelska marinen tog initiativet genom byggande 

af »Dreadnought» äfven skulle komma att följas af den tyska. 

Under byggnad äro för närvarande, förutom förut bevi ljade 

fartyg, fyra slagskepp med ett deplacement icke unclerstio·ancle 

18 000 tons, nämligen »Bayern>> och »Sachsen », beviljade~ 906 

samt >> \Vurttemberg>> och >>Badem> enligt detta års program: 

Några uppgifter beträffande desamma, vare sio bufvud

dimensioner eller bestyckning hafva ännu icke varU synliga, 

J detta afseende ia:rttages af militärpolitiska skäl deu fullkom

ligaste tystlåtenhet. Turbinmaskineri lär emel lertid icke kom

ma till användning å något af dessa fartyg. 

. lJ n der senare delen af förra året har » Lothringen», den 

s1sta af de fem till >>Braunschweig>)-klassen hörande slagskep

pen samt >>Deutschland>>, den första af fem i den klass som 

~ft~r detsamma fått sin benämniug, afslutat siua profturer och 

fölJer härmed några af de erhållna medelresultaten. 
T?:rlskrift i SJöriisendet. 30 
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Forcering under sex Uthållighetsprof under 
timmar. 24 timmar. 

Fart, l Antal 1 In el. Fart, 

l 
In el. 1 Kolförbr. 

slag pr pr hkr. i 
knop. min. l hkr. knop. hkr. 

J tim. 

> Lothringen » ...... 18,5 112,7 16925 l 16,6 l 11573 l!,75G l 
l »Deutschland ······ 18,5 111,n 17511 t 17,o 

t 
11722 O,soo l 

Slagskeppet »Schleswig-Holsteitn, systerskepp till »Deut

sch land », gick af stapeln å Germaniavarfvet i Kiel i december 

J 906 och väntas blifva fullt färdig i början af nästa år samt 

»Schlesien» tillbörande samma klass, något senare. De öfriga. 

tv änne systerskeppen nämligen »Hannover» och »Pommern » 

vän tas redan detta år kunna rustas för exped ition och skall 

vid proftur som redan ägt rum med det senare en max. fart 

af 21 knop uppnåtts med 20400 hästkrafter, ett öfvcr all för

väntan gynnsamt resultat, som länder det redan så välkända 

Stettin-varfvet Vulkan till stor heder. Dessa fartygs deplace-

ment är ...... .. .. .............. ............................. 13200 tons, 

län g d.... .... . ... .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . 121 ,5 m., 

bredd ...... .. ...... ........... .. . ....... ............ .. . 22,2 » 

djupgående ...... ... . ... ... .......... .... 7,7 

Bestyckningen utgöres af 4 stycken 28 cm., 1-! styckeu 17 cm. , 

20 stycken 8,8 cm. och -l stycken 3,7 cm. kanouer samt er

hålla de sex undervattenstorpedtuber. Bepansringen har föl

jande tjocklekar: Bälte, midskepps 2-10, aftagandet till l 00 för 

och akter, sidor 205-125, kasematt 170, torn 280, styrtorn 

300, samt däck 97--10 mm. Den beräknade farten är 18 

knop hvilkeu, såsom af ofvan meddelade proftursresultat fram

går, för >>Deutschland» öfverstigits med 1
12 knop. 

'[värme under utrustning varande fartyg af denna typ 

väntas under året blifva färdiga att börja sina profturer, 

nämligen »Scharnhorsb och »Gneisenau». 
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Hufvuddimensionerna äro: 

längel.. .. ... . 

bredd .............. ... . .. ........... ... . 
137 meter, 

2l,G 
djupgående . ....... ...... . .. . ........ 7,5 

» 

deplacement . . . ...... ... ... . . . . .. .. 11600 tons. 

Bestyckningen utgöres af S stycken 21 cm. kanoner i dubbel

torn för och akter samt i kasematt midskepps, 6 etycken If> 

cm., 20 stycken 8,8 cm. och 1-l stycken 3,7 cm . kanoner samt 

5 stycken undervattenstorpecltuber. 

Pansar i bälte midskepps 150, aftagande till 80 mot än

darne, sidor och kasematt 150, torn 170-150,· styrtorn 200 

och däck 50-35 millimeter med en maskinkraft af 26000 indik. 

hästkrafter är den beräknade farten 22,5 knop. 

Den 1906 beviljade pansarkryssaren, hittills benämnd »E » 

bygges i det kejserliga varfvet i Kiel. Hörande densamrna ve~ 
man endast att dess deplacement lär blifva cirka 15000 tom: 

således afsevärdt större än de föregående. ' 

En ytterligare ökning kommer den detta år beviljade 

kryssaron >>F~ att uppvisa, att döma af anslagsbeloppet för 

c~ensJmma hvilket höjts med 9 millioner mark eller från 27,ii 
tlll 3G,5 millioner mark. · 

Ef~er de .försök med turbirm~askineri som inom don ty

ska mannen bhfvrt gJorda, bland andra å de mindre kryssar

ne » Liibeob och ,, Stettin » sam t å torpedfartyg har man nu 

beslutat sig för att ofvannämucla pansarkryssare »F» skall er

hålla sådant af Parson-systemet och bli f va det första större 

med turbiner förseelda krigsfartyg i tyska marinen. Den af

vaktande ställning, som hittills iakttagits, bar med all sanno

likbet dikterats af de miuche goda manöveregenskaper, som 

visat sig åtfölja, en olägenhet, bvilken dock å en kryssarr, 

som hufvudsakligen opererar ensam, gör sig mindre gällande. 

. Det för närvarande snabbaste större fartyg inom tyska 

wanne.n är. pansardäckskryssaren »Königsberg», h vilken nyli

gen gJort sma profturer, då en fart af 2-1.,1 knop uppnåddes 

med 13918 mcl . hkr. och 1-13 slag per minut. Dess dirne.n-

sioner äro: 
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längd ................................................................ .... .. 

bredd ...... ...... ......... .................................. ............. . 
108 meter, 

13,3 » 

djupgående............ .. ... ... ... ... ... ...... ......... ... ... ... ... ... ... 4,\l » 

deplacement .. ... ...... .. ... ... ...... ... ... ... ... ... .. ... .... .. ...... 3400 tons. 

Fem af samma typ äro under byggnad, att levereras 

1908 och 1909, och erhålla en af dessa Parson-turbiner ; ytter· 

ligare två hafva blifvit bes tällda enligt årets program, dock 

torde dessa senare blifva något större och med ökad fart. 

Då tyska marinen helt och hållet upphört med byggan

det af mindre torpedbåtar , har benämningen jagare där för

svunni t. De senast beviljade, nu under byggnad varande 12 

torpedbåtarne, af hvilka en del förses med turbinmaskiueri, 

erhålla ett deplacement af 520 tons, en längd af 69,5 meter 

och ett djupgående af 23 meter; farten blifver 30 knop med 

två maskiner på sammanlagdt 10500 hästkrafter. Bestycknin

gen utgöres af en 8,8 cm. och tre 5,2 cm. kanoner samt tre 

torpedtuber. 

Under det att den franska marinen redan en längre följd 

af år rastlöst ägnat sig åt fullkomnandet af detta vapen , har 

detsamma inom den tyska marinen hittills haft 1pyeket f å 

förespråkare och är det först på sista året, som en första 

profbåt benämnd »U» blifvit byggd, med h vilken nu försök 

pågår. Att en vidare utveckling af undervattensbåtförsvaret 

afses framgår af beviljandet detta år af 3 1/ 2 million mark för 

detta ändamål. 

Frankrike. 

Af de i marin budgeten för 1907 anvisade medlen afses 

omkring 53 millioner francs för slagskepp, 22 millioner för 

pansarkryssare, 13 millioner för jagare och 17 millioner för 

und er vattens båtar. 
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Häraf framgår att i den strid, som i Frankrike uneler 

förra året utkämpades mellan slagskeppens förespråkare och 

»la J e une ecole >>, som förfäktade att byggandet af jagare och 

undervattensbåtar borde gå i främsta rummet, de förra afgått 

med segern. 

Det stora förtroende som den franska uationen förut hyst 

till sitt undervattensbåtförsvar, på hvilket oerhörda summor 

offrats, rubbades i hög grad då den nuvarande sjömiuistern 

'rbomson icke tvekade att öppet förk lara, det den franska ma

rinen ännu icke ägde en enda undervattensbåt, med hvilken 

man med utsikt till framgång kunde gå till anfall mot ett 

linj eskepp i öppen sjö, och att deras användande uteslutande 

inskränkte sig till kustförsvaret. 

Efter denna modiga pft en del bevis stödda förklaring 

bevi ljad es anslaget till de 6 nya slagskeppen »Danton», »Mi

rabeau», »Voltaire>>, »Diclerot», »Oondorceb och »-Vergniaud». 

Hufvuddimensionerua äro: 
längd ................ .. 

största bredd .... .... ... ....... .. 
145,0 meter, 

25,7 
djupgående......... .. . ...... .. . . .. .... .. .. .. ... ... 8,-t 

deplacementet ... . ..... . ...... .... . .. ... .. 18350 tons. 

Bestyckningen utgöres af fyra 30,5 cm. kanoner uppställda i 

dubbeltorn för och akter, tolf 2-1 cm., sex på hvarje sida i 

dubbeltorn , sexton 7,5 cm. och åtta 4,7 cm. kanoner samt två 

stycken (:)0 cm. undervattenstorpedtuber. D et grofva artilleriet 

lär blifva af en ny modell med en utgångshastighet för pro

jektilen af 875 m. och en uppgifven skjuthastighet af resp. 

~ och 3 skott per minut. 

Pansar i bältet midskepps 270 mm. aftunnande till 206 

mm . mot änclarne, sidor 220 mm., torn 300 och 220 mm., 

däckspansringens tjock lek obekant. 

Sedan en speciellt ti ll England afsänd kom mi tte därstä

des studerat turbinfrågan har, på grund af den därom afgifna 

rapporten , beslut fattats att samtliga dessa slagskepp skola er

hålla turbinmaskineri af Parsons-systemet. Tillverkningen kom

mer enligt nppgörelse med Parsons-bolaget att ske i Frankrike. 

Nya slag--
sk epp. 

>>Dunton »
klu ti scn . 
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Maskinkraften blifver 22 500 hästkrafter på 4 propeller
axlar och med ett slagantal af 300 per minut. Den beräk
nade farten är 19 knop . 

Följande engelsmännens exempel har den egentliga ram
men försvunnit å dessa fartyg, hvilka erhålla en rak under 
vattenlinjen i svanhalsform något framskjutande förstäf; på 
grund af det till densamma gående starka bältepansaret tillå
tes dock en effektiv rammning. 

De sista fyra slagskeppen af denna klass nämligen »De
moortie», »Libertc», »Justice» och >>Verite» väntas under året 
afsluta sina profturer. 'l'vifvelaktigt är dock, huruvida så kan 
blifva fallet beträffande den sista i ordningen, som först i maj 
detta år gick af stapeln. 

Denna stapelafiöpning väckte ett visst uppseende genom 
att vid tillfället allt pansar, maskineri, pannor och skorstenar 
samt torn redan voro ombord; det hela representerade en vikt 
af ej mindre än 12 260 tons. Det har emellertid sedan för
sports att fartygsskrotvet visar tecken till att hafva blifvit öf
veransträngdt vid tillfället, h varföre ett dy likt experiment ej 
kommer att vidare upprepas. 

Af till denna typ hörande uneler byggnad varande fyra 
fartyg skall under året »Jules Michelet», beviljad år 1900, 
t1lifva färcligrustad, och har således en afsevärd tid åtgått för 
dess byggande. 

I detta sammanhang torde det icke sakna sitt intresse 
att göra en jämförelse 1nellan byggnadsticler för större krigs
fartyg i Frankrike, England och 'l'ysklancl. 

'l'ages ett medium af den tid som åtgått för byggandet 
af hvarje af de 7 nyaste franska slagskeppen skall man finna 
detta vara ej mindre än 62 månader, räknaclt från början af 
det år under hvilket anslaget beviljades. 

Göres samma beräkning beträffande de 17 sista i Eng-
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land byggda fartygen af denna typ, innefattande »Dreadnought» , 
så framgår däraf ett medium af enelast 43 månader, och bafva 
äfven de sista tyska slagskeppen blifvit på denna jämförelse
vis korta mediumtid färdigbyggda. 

Öfvergår man till pansarkryssame visar sig ett analogt 
förhållande rådande. Här kommer dock Tyskland i främsta 
ledet med en tid af 40 månader för sina fem sista sådana, då 
för Englands nyaste 29 har åtgått i medeltal 44 månader och 
för Frankrikes 18 ej mindre än 60 månader. 

Hittills har man i Fraukrike icke beslutat sig för att be
träffande denna typ följa den fortgående cleplacementsökning, 
som de engelska jagarne uppvisat. »Claymore»-typen, 336 
tons och 28 knop, som uneler de sista åren legat till grund 
för nybyggnader, har endast småningnm förstorats. Af de 
sista uneler byggnad varande jagarr;e hafva tvänne, hvilka 
blifvit försedela med pansarcläck, erhållit ett deplacement af 
460 tons med en reducering af farten till 25 knop, öfriga upp
visa ett deplacement af 420 tons med en bibehållen fart af 28 
knop men med bEstyckningen förstärkt från en 6,5 och fyra 
4,7 till sex 6,fi cm. kanoner; de erhålla äfven en tredje torped
tub hvilken i olikhet med å andra nationers jagare anbringas 
i stäfven . En annan skiljaktighet är äfven att i stället för 
två ångpannor dessa j agar e erhålla fyra &ådana med förkortad 
rostlängcl, detta för att unelerlätta elclningsarbetet, så att un
der längre forcering farten bättre kan hållas uppe. Turbin
maskineri kommer nu äfven till användning å en del af dessa 
jagare och skola jämförelseförsök göras mellan Rateau, Bre
gnet och Parsons systemen . 

Enligt årets program skola 5 nya jagare påbörjas men 
har betri:iffande desamma några uppgifter ännu ej meclclolat'5. 

Inom närmaste tid skall antalet sådana uppgå till icke 
mindre än ett hundratal af alla storlekar. En icke ringa del 
af desamma, tillkommen uneler elen för franska marinen i 
många afseenelen så olyckliga Pelletanska regimen, torde 
fi1 betraktas såsom Yarancle af ringa yärde. 

J agar e. 

Unelervat
tens b ,\tar. 
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På senare tid synes emellertid en bestämd åsikt beträf
fande detta vapens vidare utveckling göra sig gällande och 
tvänne bestämda typer bafva fastslagits, en mindre för kust
försvaret och en större si'tclan för an fall i öppen sjö. 

Under byggnad äro af det förra slaget det afsevärda an
talet af 3-! stycken och ha f va dessa följande hufvuddimensioner: 
längel .... ..... . .......... ................. 51,12 meter, 
bredel .... ........ .. .. .. ...... .... .. .... ... .. .... .......... ... 4,\)7 
djupgående ......... ... .. . ..... ...... ... 3,12 » 

med 398 tons deplacement vid full nedsänkning. Antalet tor
pedtuber är 7. De erhålla två maskiner på hvardera 350 bäst
krafter. .1 en del båtar utgöras dessa af Dieselmotorer å an
dra af ångmaskiner. Efter de gynnsamma resultat, som med 
Dieselmotorerna på senare tid vunnits, torde en allmän öfver
gång till desamma vara att förvänta, såvida icke turbinsyste
met äfven å denna sorts fartyg kan komma till användning. 

Farten på ytan är 12 knop och vid undervattensgång 
med accumu!atorbatteri 7 a 8 knop . 

Af den större typen äro fyra på cirka 60 meters längu 
och 800 tons deplacement under byggnad och skola dessa 
göra 15 knop på ytan och lO knop under vatten samt erhålltl 
en aktionsradie af 2 500 sjömil. 

Ytterligare 10 saclana äro beviljade detta år, men torde 
resultatet med de föregående afvaktas, innan denna typ full
följe:: . 

(Forts. ) 
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Om l<ontroll af afstånd genom "två pejlingar 
och utsegiad distans". 

Nyttan af kontroll å alla ortbestämningar till sjöss, när 
sådan kan erhållas, är ju både känd och erkänd, men det 
oaktadt hör försumm else i ·det afseendet ej till det ovanliga, 
i de flesta falf beroende på de många andra bestyr, hvilka åt
följa lifvet ombord, ocb sjömannens kända sorglöshet, men 
äfven ofta på det extra besvär, som all kontrollering måste 
medföra. Att med så ringa tidsutdräkt och arbete som möj
ligt vinna ifrågavarande syfte måste därför i hvarje förekom 
mande fall vara af betydelse . 

Huru afståndet från en fix punkt, hvars bäring iaktta
gits en viss vinkel från kursen, på enklaste sHtt bestämmes 
genom en andra bäring, dubbelt så stor vinkel från kursen, 
är känd t af b varje examinerad navigatör, och är detta afstånd 
lika med elen mellan pejlingarne tillryggalagda distansen, hvil
ken, i likhet med kursen, skall vara räknad öfver grund . 
Detta är ju den vanligaste tillämpningen af metoden att ge
nom »två pejlingar och utseglad distans» bestämma afståndet 
vid andra pejlingen. Föremål för denna lilla afhandling är 
att påvisa, huru ett sålunda bestämdt afstånd med minsta be
svär, utan konstruktion eller »klyfvartabell», kan kontrolleras 
genom en tredje pejling. 

Förfaringssättet blir här att, sedan andra pejlingen sh
lunda blil'vit tagen, då föremålet förfarits akteröfver så myc
ket som vinkeln (v) mellan den påräknade kursen och först a 
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pejlingen, en tredje pejling (kontrollbäringen) tages, då det
samma ytterligare förfarits akteröfver en vinkel (90°-v) = 
komplementet till den förstnämnda vinkeln och således 90° 
från den första pejlingen. Vinkeln mellan kursen och andra 
bäringen är 2 v och mellan kursen och tredje bäringen 90° + v. 
Distanserna öfver grund mellan första och andra samt andra 
och tredje bäringarue bestämmas på vanligt sätt, och - hvil
ket utgör kontrollen - skola dessa distanser vara lika, ifall 
observationerna äro rätt utförda, samt ej fartyget af någon 
anledning, såsom okänd eller ej tillämpad ström, felaktigt upp
skattad ström eller afdrift, dålig styrning m. m., blifvit försatt 
på sidan om den beräknade kursen. Afstånclet vid andra bä
ringens tagande är lika med de mellan iakttaaelserna tillryo·ga-

"' • b lagda lika stora distanserna. 
Riktigheten häraf framgår af nedanstånde fig. l, hvari 

l\1 utmärker det pejlade föremåht samt A D fartyaets väo· öfver 
b b 

grund. När fartyget befinner sig i A, an tages första bäringen 
A M, bildande en vinkel M A D= v med kursen A D hafva 

) 

tagits. 

Afsätt vinkeln A M l3 =v och A M C = 90°. Skärniugs
punkterna B och C med A D utvisa fartygets lägen vid resp. 
andra och tredje pejlingen. I läget B har bäringen förändrats 
v0 ocb i C 90° från första bäringen. Den öfver grund till
ryggalagda distansen mellan första och andra pejlingen är A B, 
mellan andra och tredje B C, och dessa äro båda lika stora 
med afståndet B M från föremålet vid aedra pejlingen. A B 
.är lika stor som B M, emedan motstående vinklar i triangeln 
A B M äro antagna lika stora, och B C är lika stor som B M 
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€medan vinklame B 1\1 C och B C l\1 hafva lika stora komple
ment och därför afven äro lika stora. 

Ex. 1. Första pejlingen tages i S 38° O, släplogg 18,5, 
st.äfyad kurs O t S (S 79° 0), vinden in om babord, afdrift = 
7°, ingen ström, således påräknad kurs öfver grund= S 72° O. 

Vinkeln v mellan sistnämnda kurs och den gifna pejlin
gen är 3-±o, hvilket tillämpadt höger till S 38° O gifver andra 
pejlingen = S 4° O. När denna är inseglad, visar loggen 22,3 , 
hvarför afståndet från föremålet då bör vara 3',8, såsom varan
de den påräknade distansen öfver grund från första pejlingen. 
För att kontrollera detta sökes kontrollbäringen genom att till
foga komplementet till 34°, alltså 56°, åt höger till andra bä
ringen eller enklast 90° till den första - man drager första 
bäringens gradtal 38 från 90° och utbyter i detta fall O mot 
\V -- så erhålles S 52° W. (Alla riktningar skola naturligtvis vara 
af samma slag, devierande, missvisande eller rättvisande). I 
clet ögonblick, denna bäring tages, skall loggen visa 22,J+ 3,s 
= 26,1. 

E x. 2. Första pejlingen N 63° \V, ur 71· 20 111
· , stä[ vad 

kurs N 26° W , afdrift -± 0, vind N O. 'l'idvattnet har beräknats 
för tillfället sätta fartyget 9° åt lä, påräknad fart öfver grund 
7 knop. 

Kurs öfver grund är här N 39° W och skillnaden där
€mellan och första pejlingen = 2-±0

, hvilket tillfogadt åt Yän
ster (föremålet om babord) till N 63° W gifver andra pej lingen 
N 87° \V. När denna bäring tages, visar nu uret 71. 43m., allt-

så motsvarande afstånd = 
7~~3 = 2,'7. Kontrollbäringen, D0° till 

yänster om N 63° \V, (man drager 63° från 90° och utbyter N 
mot S) blir S 27° W, och skall uret vid denna bäring Yisa 
71. 43"'- + 23111

• = 81· 6111 ·, ifall kursen öfver grund varit riktig. 
Befinnas de båda distanserna ej lika, men differera på 

€11 obetydlighet, tages naturligtvis medeltalet sorn afstånd från 
föremålet vid andra pejlingen, och den använda kursen öfnr 
grund betraktas som riktig. Ar skillnaden däremot betydlig, 
()Ch observationerna med säkerhet blifvit utförda i rätta ögon-
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blicken, måste fartyget af en eller annan af förutnämnda an 
ledningar blifvit satt på siclan om den beräknade kursen. Det 
bar i så fall blifvit försatt åt eller från det pejlade föremålet allt 
efter som elen andra af de iakttagna distanserna är mindre 
eller större än den första, hvilket lätt bevisas geometriskt eller 
trigonometriskt. Då af det trigonometriska beviset äfven fram
går, huru den verkliga kursen öiver grund kan bestämmas om 
så åstundas, skall detsamma här anföras. 

Låt i fig. 2 A såsom förut vara fartygets läge när före
målet M pejlas första gången, nämligen vinkeln v från elen 
påräknade kursen öfver grund A B. Antag elen verkliga kur
sen öfver grund vara A O och bilda en vinkel M A O = x 

med första bäringen A M. Afl'ätt vinkeln A M D= v och 
A M E= 90°. Fartyget befinner sig då i D, när bäringen för
ändrats v0 , och i E, när densamma förändrats 900. D och E 
utgöra därför fartygslägen a vid andra resp. tredje pejlingen , 
och i D bildar den därstädes erhållna bärinaen D M en vin-o 
kel = 2 v med den påräknade kursAn öfver grund D F samt 
i E bäringen E M en vinkel = 90° +v med samma kursrikt
ning E G (D F och E G parallella med A B). De verkliga men 
okända distanserna öfver grund äro här A D och D E. 

Enligt sinusteoremet är i triangeln A M D 
M D : A D = sin x : sin v 

ocb i triangeln M D E 

D E: 1I D= sin (90°-v): sin (90°- o:)= cos v: cos 'l. . 
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Om dessa analogier sammansättas fås 

D E : A D =sin o: cos v: sin v cos o:= tng a: tng v. 

Men de verkliga distanserna öfver grund förhålla sig som de 
beräknade och äfven som distanserna genom vattnet (loggade 
distanserna). Betecknas den beräknade distansen öfver grund 
mellan första och andra pejlingen med m och mellan andra 
ocb tredje med n samt motsvarande loggade distanser med a 
och b, är därför 

DE: AD=n:m=b:a 
och således 

tng o: : tng v = n : m = b : a. 

Häraf följer, att 1:t. är mindre el'ler större än v, d. v. s . 
fartyget har blifvit försatt åt eller från det pejlade föremålet, 
allt efter som n är mindre eller större än m eller b mindre 
eller större än a, sålunda den andra erhållna distansen min
dre eller större än den första. 

Af formeln 
11 b 

tng et. = -~ . tng v = -- . tng v 
m a 

synes äfven, som ofvan blifvit sagdt, att den verkliga kursen 
öfver grund kan bestämmas, nämligen genom att söka o: med 
t. ex. besticktabellerna och tillämpa densamma till första bä
ringen. 

Sistnämnda formel kan äfven lätt transformeras att gifva 
den verkliga kursens öfver grund afvikning v-o: från den 
påräknade. Med användande af t. ex. distanserna genom vatt· 
net fås enligt proportionsläran 

~utså äfven 

och 

tng v - tng a a - b 
tu g v + tng a- a + b 

sin (v - o:) a - b 
sin (v + a)= a + b 

. ( ) a-b . ( 
Slll V- o: = a + b . Sll1 V+ o:) 
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eller om, enär rättelsen v- a. förutsättes ej vara så särdeles 
stor, i högra lodet a sättes = v 

. ( ) a- b . s m v - a. = a + b . s m 2 v. 

Ar b > a är äfven a. > v och formeln kan då skrih·as 

sin (a.- v)= bb +a . sin 2 v 
a 

alltså sinus för felet i elen påräknade kursen öfver grund = 
dietansemas skillnad . . " d. . sm 2 v där v är vmkeln mellan den pa-Jstansernas summa 
räknade kursen öfver grunfl och första pejlingen och distan
serna antingen kunna utgöras af de loggade eller de påräk
nade öfver grund (m och n).'!'). 

Exakta afståndet från föremålet kan gifvetvis icke finnas 
i detta fall, eftersom ej de verkliga elistanserna öfnr grund 
med säkerhet äro kända. Medeltalet af dessa distanser A D 
och D E, för hvilka man likväl i brist på bättre kan godtaga 
de påräknade distanserna öfver grund m och n, utgör afstån
det vid det tillfälle, då föremålet är så mycket (så stor vinkel) 
närmare eller längre från bogen än hvad andra bäringen ut
visar som felet i elen påräknade kursen öfver grund, skillna
den mellan v och rx, nämligen närmare bogen, om den andra 
distansen är mindre än den första, och således rx <Y, längre 
därifrån, om elen andra distansen är större än den första, och 
därför rx > v. 

Detta framgår lätt af fig. 2 genom att draga linjen l\1 O 
så att vinkeln A M O= rx. O är då fartygets läge och O M 
afsti\ndet, när föremålet förfarits akteröfver så mycket som 
vinkeln mellan den rätta kursen öfver grund och första bä
ringen, och O M blir lika med såväl A O som O E samt iir 
därför. = halfva summan af distanserna A D och D E, på 

'c:·) Anm. Önskas noggrannare viircle på kursfelet, kan nrtturligt
vis räkningen återtagas med värdet af 2 v minskad t eller ökaclt med 
det vid första approxirnationen funna värdet af nlimncla fel allt efter 
som andra elistansen Hr mindre eller större än den första och :;;tledes 
a mindre eller större än v. 
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samma gång som riktningen af O l\1 afviker från andra bärin
gen D M åt bogen till en vinkel v- rx = felet i elen påräk
nade kursen. Är rx > v, faller O M en vinkel a- v på an
dra sidan om D M, och föremålet är så mycket längre friin 
bogen än hvad andra bäringen angifver som nämnda fel. 

I båda fallen utgör, som synes, medeltalet af de båda 
distanserna afståndet från föremålet, då riktningen till det
samma bildar rnecl den verkliga kursen öfver grund en vinkel 
= 2 x, således dubbla vinkeln mellan samma kurs och för
sta bäringen. 

Ex. 3. Om i ex. 2 uret komme att visa St. lm. vid kon
trollbäringen i stället för st. 6111

·' är beräknad distans öfver 

l f • d ba·· ,· 1o·en 7 · l B = ~1 ,1 i stället för 21,7, och grunc ran an ra · ru"' ~ 

fartyget har blifvit satt åt det pejlade föremålet. För att be
stämma den rätta kursens a[vikning från den påräkuade 
hafva vi 

27-21 6sin48° 4-!6 _ sin (v- x)= - '-.-.2... sin 2. 2-1° = --
8
--- = 

4
' 0 och v -rx = b 0 

2,7+2,1 4 o 
Rätta kursen öfver grund Ilar därför varit N 4-1° W i stället 
för N 39° W. 

idedeltalet af de båda distanserna 21,7 och 2/J, alltså 2,'~, 
är, ifall de förra approximativt betraktas som de verkliga di
stanserna öfver grund, afståndet från det pejlade föremålet, 
när detta är 5° närmare bogen, än hvad andra pejlingen ut
visar, således, då bäringen är N 82° W. 

Ex. 4. Första pejlingen N 56° O, logg 51,+, stäfvad kurs 
N 80° O, afdrift 3o, vind Nordlig, ingen känd strömsättuing. 

Påräknad kurs öfver grund blir här = behållen kurs 
N 83° O och vinkeln mellan denna och pejlingen 27°. Loggen 
afiäses således åter, då bäringen förändrats 27° och följaktli
gen blifvit N 29° O, samt visar t. ex. 59,7; alltså första distan
sen = 8/3. Vid kontrollbäringen, 90° från N 56° O åt vän
ster, således N 34° \V, gi[ver nu loggen t. ex. 70,s, hvaraf an
dra distansen = 10/6. Som här den senare distansen är större 
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fin den förra, har fartyget blifvit satt ifrån det pejlade före
målet. Skall vinkeln mellan verkliga kursen öfver grund och 
första bäringen sökas, hafva vi 

10,6 o 5,4 o l 330 tng a= -- tng 27 = -
8 

= ,651 oc1 a= . 
8,3 ,3 

Hätta kursen öfver grund ligger således 33° till höger om N 
56° O och utgör därför N 89° O, af samma slag som de gifna 
riktningarne. Vore dessa devierande samt totalfelet för den 
styrda kursen 7° vV, har rättvisande kurs öfver grund varit 
N 82° O mellan pejlingarne. 

Om vidare, för att erhålla ett så noggrannt värde på 
fartvaets läae som omständigheterna medg:ifva, de loggade di-.., b b , ~.l '--' 

stanserna godtagas som gjorda öfver grund, så blir medeltalet 
af dessa, alltså 9,15, afståndet från föremålet, när bäriugen 
förändrats 33° från första bäringen, och därför utgör dev . 
N 23° O eller rättvisande N 16° O. 

Sökes i detta exempel, i stället för rf., felet i den påräk
nade kursen öfver grund N 83° O, hal'va vi 
. b--a . 2,3 sin 54° 1,86 9,8 och 

sm (a -- v) = b+a sm 2 v= 18,9 = 18,9 = 100' 

rx- v= 6°, hvilket tillfogad t åt höger (b > a, föremålet om 
b.b.) till N 83° O gifver rätta kursen öfver grund = elev. N 
H9° O såsom förut snmt tillfogadt akteröfver till andra bärin
gen N 29° O gifver samma elev. bäring N 23° O, hvilken nyss 
.erhållits, svarande mot ett approximativt afstånd af 9, '5. 

Under förutsättning af strömfritt vatten och att till grund 
för observationerna lägges den stiifvade kursen , så att v är 
vinkeln mellan den stä fvade kursen och första bäringen, samt 
kontrollbäringen som förut tagits, då riktningen förändrats 90°, 
beror en olikhet i distanserna enligt loggen på afdrift, om styr
ningen varit god. Afdriften kan i så fall beräknas. I fig . 2 
låta vi då A B, D F och E G beteckna de med hvarandra 
paraleila stäfriktningame och A C kursen genom vattnet. A D 
och D E äro således distanserna genom vattnet a och b . De 
ofvan gjorda trigonometriska betraktelserna äro naturlig tvis 
tillämpliga äfven bär, och afdriften, skillnaden mellan v och 
et. , kan beräknas efter form eln 

' ( 
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afclriften _ ~istansernas skillnad _ sin 2 v. 
smus istansernas summa 

O M blir nu = ~ (a+b), och afståndet från det pejla

de föremålet således = de loggade distansernas medeltal, när 
föremålet är så mycket närmare bogen ell er längre därifrån 
än hvad andra bäringen utvisat som afdriften, nämligen när
mare bogen, om vinden sätter fartyget åt föremålet , (b < a), 
längre därifrån, om vinden sätter fartyget från föremålet (b > a) . 

Ex. 5. Första pejlingen S 64° W, stäfvad kurs S 10° W, 
ingen afdrift påräknas, således v = 54°, andra pejlingen N 62° W, 
kontrollpejlingen (90° åt höger från S 64° W) N 26° \V. Antag 
de loggade distanserna 6,'1 och 4,'4 resp. Som skillnaden mel
lan dessa är relativ t stot, och vattnet förutsättes strömfritt, 
beräknas med besticktabellerna 

. fel _ 5,1-4,4 . . 1080 _ 7 sin 720 6,7 
s1n a r.- --- , -

4 
. Sin - n == ~ 

O,l-t- ,4· uD uD 

hvaraf afdriften ·= 4° . Emedan andra distansen enligt log
g en är mindre än den första, har fartyget blifvit satt åt före
målet ; behållen kurs alltså S 14° W. Medeltalet af de båda 
distanserna 4'3/4 utgör afståndet från föremålet, motsvarande 
en bäring till detsamma = N 66° W, 4° till vänster om andra 
bäringen N 62° \V. 

Vill man hällre beräkna behållna kursens afvikning från 
första bäringen, hafva vi 

4 ,4 ~ o 6·06 l 50° h ']k t tng a = -- tng o4 = - -- = 1,188, oc1 rx = , Vl e 
5,1 o,l 

t illämpadt åt vänster till första pejlingen gifver samma värde 
på behållna kursen, som förut erhållits, nämli gen S 14° W , och 
t illämpadt åt höger till samma pejling likaså gifver N 66° W 
s om bäring, då afståndet från föremålet är 43/4 min . 

Malmö i november 1907. 

Schamyl Björling. 

'2'i rlsk1·i{t i Sjör ii sen det. 31 
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Meddelanden från främmande mariner. 
(Afslutadt den 15

/ 12 1907.) 

Norge. 

Förflyttning af hufvudstationen. Enligt VerJens Gang 

har den under år 1906 för behandling af frågan om flyttning 

af marinens hufvudstation tillsatta kommitten kommit till det 

resultatet att en flyttning till Tromösundet vid Arendal är 

det bästa; men att äfven bibehållande af H orten, när den blir 

hefästad är fullt betryggande. Befästningarne skulle i senare 

fallet gå till 9 3/~ millioner kronor. En flyttning till Tromö

sundet skulle däremot betinga en kostnad af 13,5 millioner, 

nämligen fästningar 7,5 millioner och stationsanläggning 8 mil

lioner med ett afdrag af 2 millioner kronor, hvilket sistnämn

da belopp beräknas kunna erhållas vid försäljning 'lf den nu

varande hufvudstationen. 

Personal. Till försvarsminister efter general Olssön har 

nämnts ch-efen för sjökrigsskolan kommendör Dawes. Dennes 

chefsbefattning uppehålles tillsvidare af förste inspektionsoffice

ren kapten Horn. 
- Äfven i N or ge synes det vara svårt att erhålla tillräck

ligt med manskap för marinen. Enligt uppgift finnes omkring 

50 procent vakanser. För att utarbeta nya regler för värfning 

i afsikt att öka manskapsstyrkan är tillsatt en kommitte be

stående af kommendörerna Hom och Proet samt kommendör

kapten Rosenqvist, llvilkens arbeten antagas skola vara fär-
.l. 

l 

f 
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diga till årets slut. 
års storting. 

Dess förslag iir afsedt att föreläggas nästa 

den 

Ryssland. 

Omorganisation af materielen. Enligt kejserlig order af 

4 oktober skola fartygen indelas i följande klasser: 

linjeskepp, 
pansarkryssare, 
kryssare, 
eskaderjaga re, 
torped båtar, 
minfartyg, 
und ervattens båtar, 
kanonbåtar, 
flod kanonbåtar, 

transport-, aviso- m. fl. fartyg. 

Till linj eskepp räknas slagskeppen. Pansarkryssare äro 

endast >>Rjurib, »Gromoboj » och »Rossija»; öh·iga pun~ar- och 

P_~nsardäckskryssare benämnas kryssare. Till eskaderjagare 

raknas de förutvarande s. k. minkryssare samt jagare med ett 

?eplacement öfver 300 tons. Torpedbåtarna innefatta öfriga 

Jagare och samtliga torpedbåtar. 

. . ~De båda förut till Ö[:)tersjö-flottan hörande jagarna "Pron

SltelJ~l» och »Pilki», hvilka flod- och kanalvägen afgå tt till 

E asp1ska ha f vet, ha f va tilldelats Kaspiska flottiljen. Af un

dervattensbåtarne tillhöra 16 Östersiöflottan, 14 sibiriska flott

ekipaget och l Svartabafsflottuu. 

- Pansardäckskryssaren Admiral Korniloff bar öfverförts 

till öfningsfartyg; till avisafartyg hafva öfverförts bl. a. pau

sardäckskryssaren Almas och de fyra äldsta minkryssarue. 

--- I slutet af oktober utgafs en order angående flottans 

sammansättning och indelning, hvilken i hufvudsak innehåller 

följande: 
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Flottan delas i aktiva flottan samt reservflottorna af l :a 
'Och 2:a reserven. 

Till den akt i va flottan räknas de fartyg, som motsvara 
moderna forclringar, och kvarstå i densamma, linjeskepp och 
pansarkryssare 10 år fr ån den tidpunkt, då de äro fullt fär
diga och kryssare och torpedfartyg så länge som deras egen
skaper tillfredsställa moderoa kraf. 

Aktiva !iottans fartyg skola alltid befinna sig i fullständig 
krigsberedskap d. v. s. materielen skall vara i fullgodt stånd, 
personalen skall vara komplett och fulla förråd finnas ombord. 
De skola årligen vara på expedition, hvarvid 2 månader afses 
för besättningens hvila och fartygens reparation. 

Till dessa fartyg kommenderas förut å reservfartygen ut
bildadt manskap. 

Till 1 :a reserven höra de linjeskepp och pansarkryssare, 
som i tio år tillhört aktiva flottan och kvarstår de i denna re
serv ytterligare 10 år; kryssare och torped fartyg tilldelas l :a 
reserven så fort de upphört motsvara moderna kraf. 

Fartyg af l:a reserven skola alltid vara färdiga att afgå 
till sjöss och upptaga strid 48 timmar efter erhållen order, 
därför skall materielen alltid vara i fullständig ordning och 
icke mindre än t vå tredjedelar af besättningen vara om bord. 
Under expedition kunna l:a reservens fartyg användas för ut
bildning af rekryter m. ±i. J :a reservens fartyg måste likale
des en viss del af året vara på expedition . 

Till 2:a reserven öfverföras de fartyg , som icke mer npp
fvlla fordrino·arn e för aktiva flottan och l:a reserven. 

" b 

Fartyg af 2:a reserven hafva icke mindre än en tredje-
del af besättningen om bord och användas de för öfningsända
rhål. Expedttionerna för 2:a reservens fartyg rättas efter öf
ningsplanerna. 

Aktiva flottans fartyg bilda eskadrar och afdelningar. En 
-eskader i kom p lett skick bestär af en di vision linjeskepp (8 
fartyg), en »brigad» pansarkryssare (4 kryssare), en division 
kryssare (8 kryssare), en division eskaderjagare (36 jagare, J 
kryssare) och hjälpfartyg. 

r 

r 
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Linjeskeppsdivisionen och kryssard i visionen delas i två 
brigader, med 4 fartyg i hvarj e brigad. Pansarkryssarbriga
den består af 4 fartyg. En division (divisia) eskaderjagare 
delas i 2 brigader, med två grupper (divisioni) i hvarje bri
gad. rnu en sådan division (divisia) hör ytterligaren en krys
sare för dess cbef. Eu eskader får ej bestå af mindre än en 
brigad linj eskepp, en brigad kryssare och en brigad eskader
Jagare. 

Sammanställning af ett mindre antal fartyg än ofvanstå
ende kallas afdelning. 

Fartyg af l:a reserven förenas till eskadrar och afdel
ningar med lika sammansättning och indelning som aktiva 
ii ottan . 

Fartyg af 2:a reserven förenas beroende på de uppgifter, 
för hvilka de äro afseelda i särskilda afdelningar, eller ock in
gå de i skolafdelningar eller erhålla särski lda uppdrag. 

Då fartygen för att undergå större reparation eller om
bestyckning öfverlämnae till varfven, skiljas de frän sina eska
drar och afdelningar, men de fortsätta att tillhöra dessa vid 
mindre reparationer. 

Nybyggnader. Det nya programmet för krigsfartygs bygg
nad upptager enligt förljudande, förutom de i föregåen<le häfte 
om nämnda 4 slagskeppen med en beräknad kostnad af 21,000,000 
rubel för hvarje, därjämte för är 1908 påböriandet a f ett verk
stadsfartyg till ett pris af 3 millioner rubel, !Jvartill dock en
dast 700 tusen rubel nu ansläs samt 4 eskaderjagare på 700 
tons till en sammanlagd kostnad af 3 millioner rubel. 

Som sjöministeriet funnit att från ryska varf infordrade 
planer och ritningar för de projekterad ~ nya slagskeppen ej. 
lämnat tillräckliga garautier bar ministeriet iufordrat ritningar 
äfven från utländska firmor . Firman Vickers bar därvid erbju
dit sig att för ett pris af 71/ 2 millioner kronor uppgöra plan 
för ett 21 knops slagskepp. Dessutom betingar sig firman be
ställning af turbinmaskineri och pannor för ett af slagskeppen . 
Fartygen skulle i öfrigt byggas på ryska varf af ryska arbe-
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iare men under tillsyn af Vickers ingenjörer. Sjöministeriet 

har med tillstyrkan fram la gt firman Vickers anbud för mini
sterrådet. 

- lO stycken jagare, typ Kapitanlejtenant Baranoff, har af 

sjöministern beställts för ett pris af 21:l,OOO,OOO rubel vid Ni· 

kolajeffs varf i Svarta. hafvet. 
- Eskaderjagarne Lejtenant Sazarenni och Kapitanlejtnant 

Baranoff sjösattes resp. den 29 oktober och 5 november i Ni

kolajeff i Svarta hafvet. De bafva ett depla cement af 700 

tons och skola göra 26 knops fart . Bestyckning: sex 7,5 mm. , 

fyra 67 mm. kanoner, två kulsprutor, tre torpedtuber. 

Profturer m. m. Pansarkryssnren Hjurik gjorde vid sin 

proftur med alla pannor 21,± knop. Samma fart uppnåddes 

äfven med 3/ 4 af pannorna under ett 5 timmars prof. Krys

saren Admiral Makaroff har gjort en förberedande proftur med 

tillfredsställande resultat. Båda dessa fartyg väntas anlända 

till Libau i hörjan af år 1908. 
Kanonbåten Korejets bar under ett 6 timmars prof gjort 

12,3 knop. Jagarne Rastoropni och Dostojni uppnådd e vid 

sina profturer resp. 26,3 och 26,8 knop. 
- De tre å Germaniavarfvet i Kiel för Hyssland byggda 

Undervattensbåtarne Karp, Kanelala och Karasj tillryggalade 

afstånclet Kiel - Libau med en medelfart af 8,33 knop . En

ligt uppgift är dessa båtars deplacement 200-2-±0 tons i 
resp. öfver- och undervattensläge med en fart at 11- 12 resp . 

9-10 knop. Bestyclmiug utgöres af en tub med 3 torpeder. 

P ersunalen. Viceamiral Stark, äldre flaggman i Östersjö

flottan, har utnämnts till ordförande i styrelsen för Obukoff· 

s ka verkstäderna och konteram iral Matusevitj, yngre flaggman 

i Östersjöliottan, till stationsbefälhafvare i Vlnclivostok. Båda 

dessa am i ra ler äro bekanta sedan ostasiatiska kriget; den förre 

var befälhafvare för fiottan i Port Arthur, då kriget bröt ut 

och elen se nare var amiral Vithöfts stabschef uneler slaget el en 

10 augusti 1904. Konteramiral Enkvist, chef för kryssarelivi
sionen j slaget vid rrsushima har erhållit afskecl på grund af 

sjukdom. 

. \ 
! 
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Haverier rn . m. Vid en elen 15 november å Baltiska 

varfvet i Petersbmg uppkommen eldsvåda förstördes två för 

Amurfioden bestämcia kanonbåtar. Slagskeppet Imperator Pavel 

I och minfartyget .Jenisej lyckades man rädda, eburu de voro 

starkt hotade. 
-- Då kryssaren Pamjat Merkurija den l oktober under 

prof med sina torpeder under 18 knops fart afsköt ett torped

skott kom torpeden icke i gång utan träffades af fartygets pro

veller med den påföljd att luftbrlet, som var fylldt till 90 

atmosfärers tryck, sprang, hvarvid akterskeppet erhöll en lin

drig läcka , ehuru propellern förbl ef nästan oskadad. 
- Skeppsgardemarineskaclern eller slagskeppen Sbva, 

Cesarevitj och kryssaren Bogatir har efter besök i Kristiania 

och Cberbourg ankommit till Vigo. 
- Enligt i dngliga pressen synliga uppgifter skall Vi

borg göras till l:a klass fästning. I samband härmed talas 

om att Viborgs län skall införlifvas med H.ysslancl och bilda 

ett ryskt guvernelllent. 
- Från och med nästa år utkommH en ny daglig tid

ning benämnd »Arrnija i flot », hvilken skall blifva ett organ fö r 

.armens och flottans intressen . 

Tyskland. 

Budget. Ändring i flottlagen. Det nya budgetsförslaget 

har förelagts riksdagen. Däri begäres att 1900 års flottlag 

skall ändras därhän, att åldern för slagskeppen nedsättes från 

26 till 20 år . Härigenom skulle tillkom ma tre slagskepp för

delade på åren 1908, 1909, 1910, så att hvart och ett af dessa 

år komm e att byggas 3 slagskepp, l stor kryssare, 2 små 

kryssare ocb 2 jagareflottiljer . Dessutom föreslås en betydlig 

höjnin g af anslaget för undervattensbåtar. Anslagen behöfva 

i öfrigt ökas på grund af ökadt tontal och elyrare byggnads-
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kostnader för fartygen, förstärkn ingar af kustfästningar, an
läggande af dockor i E lbe, ökning af personal m. m. 

Hela budgeten slutar på en summa aE 339,2 millioner 
mark mot ~78,4 millioner för 1907-1908. Alltså en ökning 
af 61 millioner mark, i hvilket senare belopp 42,5 millioner 
kommer på fartygsbyggnad. I fartygsbyggnad märbs följan
de poster: 

s kro f och maskiner ........... ................ .. .... . 114,3 millioner, 
bestyckning ................... .......... ................. . 49 )) 

torpeder .................................................... . 10,2 )) 

ändring af Kaiserklassen och pausar-
kryssaren Friedrich Karl .............. ...... . 3 )) 

undervattensbåtar ................................... . 7 

Fartygsmaterielen. 1 oktober löpte det i föregående häfte 
omnämnda bergningsfartyget för undervattensbåtar af stapeln 
och erhöll uamnet Vulkan. Det har en lyftkraft af 500 tons . 
Den 5 oktober sjösattes den lilla kryssaren Ersatz Komet, vid 
stapelsättningen benämnd t D resden" . Fartyget skall förses 
med Parsons turbiner. Den 11 oktober sjösattes torpedbåten 
V 152 och den 23 oktober minångaren J3; den senare erhöll 
därvid namnet Albatross. 

- Byggnaden af elen stora kryssaren F' har öfverlämnats 
t ill firman Blohm och Voss i Hamburg. Fartyget kommer att 
förses med Parsons turbiner. De båda små turbinkryssame 
Ersatz Greif och Ersatz Jagd skola byggas å resp. Schichau
ocb Vulcan.varfven. 

- Det första slagskeppet af Kaiser-klassen, Kaiser Barba
rossa, har nn afslutat sin ombyggnad, hvarvid en del af den 
skrymmande örverbyggnaden äfvensom de 4 undre 15 cm:s 
kanonerna borttagits samt militärmasterna utbytts mot smäckra 
signalmaster. Härigenom har man lättat fartyget så mycket, 
att gördelpansaret kommit på lagom höjd i förhållande till 
vattenlinjen. 
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Profturer. Slagskeppet. Hannover har under en förbere
dande sex timmars proftur uppnått 18,5 knops fart. Den stora 
kryssaren Scharnborst lär hafva gjort 24 knop vid sin proftur. 

- Turbinkryssaren Stettin har vid en förberedande proftur 
uppnått den höga farten af 26,8 knop. Vid en senare prof
tur uppnåddes 2-1,6 knop under 6 timmars gång. 

ArtilLeri. Samtliga 37 mm. maskinkanoner å slagskep
pen af Kurhirst-, Kaiser-, \Vittelsbach-, Brannschweig- och 
Deutschland-klassen samt å de nyaste stora kryssame från och 
med Furst Bismarck räknad t skola borttagas. 

- Under en profskjutning i början af september å ett af 
de nyas te slagskeppen afsköLs ett 17 cm. skott i långskepps
riktningen och träffade långa fä l te t af en tvärs riktad 28 cm. 
kanon med den påföljd att en stor del af detta bortslets. 

Undervattensbåtar . Unclervattensbåten U. l gick i slutet 
af september från Helgoland till Kiel, rundt Skngen, 587' med 
egen maskil'l. Detta är den längsta sträcka som tills dato af 
någon undervattensbåt tillryggalagts. Hekorclet har bittills hål
lits af franska marinen med 300' (enligt senaste uppgifter bar 
Opale tillryggalagt 550'). Samtliga prof med Jeuna rrysklands 
första undervattensbåt lära hafva utfallit till stor belåtenhet. 

Personalen. Viceamiral Schröder har nämnts till chef 
för 2:a eskadern och konteramiral Jacobsen till 2:e amiral i 
l:a eskadern. 

- Enligt förljudande skall viceamiral von Ahlefeldt, chef 
för Nordsjöstationeu, taga afsked och efterträdas af viceamiral 
von BauJissin. 

Kolningsresuttat. I för öfningsåret 190ö-07 samman
ställda kolningsresultat märkas: 

Slagskeppet Elsass med <128 tons per timme och hel kol· 
kvantitet af l 035 tons, den stora. kryssaren York med resp . 
-117 och 800, den lilla kry::;saren Berlin med 211 och 511, 
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hvarvid de båda förra kolade trän fyra pråmar och den se
nare från . land, samt vid kolning från ångare slagskeppet 
Deutschland och kryssame Friedrich Karl och Frauenlob med 
resp. 126, 98 och 43 tons på en hel kolkvantitet af resp . 860, 
~66 och 345. 

Blucher-olyekan. Den 6 no vem ber exploderade till följd 
af bristande tillsyn, babords aktra panna på kasernfartyget 
Blitcher, liggande i Mitrviks hamn vid Oldenburg. Samtliga 
däck genomslogos hvarvid af ånga och kringkastade spillror 
dödes l 7 och sårades 17 personer. 

England. 

Fartygsmaterielen. Den 7 november sjö3attes slagskeppet 
Superb, det sista af Bellerophon-klassen och i början af år 1908 
skola stapelläggas två af S:t Vincent-klassens fartyg, S:t Vin
ceJ~t och Collingwood i resp. Portsmouth och Devonport. Det 
tredje fartyget af sistnämnda klass skall benämnas Rodney. 
Enligt senaste uppgift kommer bestyckningen att utgöras af 
tio 30,5 cm:s och tjugo 10,2 cm:s pjäser. Kanonerna uppstäl
las såsom å Bellerophou. 

Oceanjagarne Ghurka, Tartar och Moha1vk hafva vid 
sma profturer uppnått resp. 34, 33 och 34,3 knop . 

De äldre torpedbåtarne N:o 25 till 79 skola beuämnas 
N:o 025 till 079 . Denna ändring har blifvit nödvändig på 
grund af att de nya l:a klass torpedbåtarna, förut kallade 
»Coastal destroyers», erhållit nummer börjande med 1. Af 
dessa båtar äro N:o l t. o. m. N:o 36 under byggnad . 

Det nya verkstadsfartyget Cyclops har tilldelats bemiiot
tans Devonport-division. Dess deplacement är 11300 tons och 
fart 12 knop. 
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Personalen. För personalen tillbörande Royal Fleet Re
serve har amiralitetet utgifvit förändrade bestämmelser. 

l. För att tillböra »Fleet Reserve>> måste man vara bo
satt inom det förenade konungariket. 

2. I utlandet eller i kolonierna får manskap ej mer an
tagas för »Fleet Reserve>> . 

3. De som tillböra »Fleet Reserve» få icke lämna Stor
brittannien med undantag af dem, som tjänstgöra på sådana 
engelska handelsfartyg, hvilka anlöpa Storbrittaniens hamnar. 
Äfven sådant manskap måste bafva särskild permission om re
sans längd öfverstiger 6 månader. Öfriga måste .begära per
mission för bvarje frånvaro, men beviljas ej sådan om från
varon är afsedd att räcka öfver 6 månader. 

Dessa bestämmelser hafva förorsakats af tlottans koncen
trering till England. 

- De hittills så kallade domestics d. v. s. kockar, hofmä
stare m . fi . skola för framtiden kallas för stewards och cooks. 
,Samtidigt erhålla de en sin tjänsteålder och befattning mot
svarande rang, så att t. ex. officers chief stewards och cooks, 
admirals stewards och cooks och captains and cabin stewards 
.och cooks hafva rang af chief petty officer. 

Amiral Dom v ile och konteramiral N o el b af va erhållit 
afsked. 

Till chefer för resp. N ore- och Devonport-di visionerna 
hafva nämnts konteramiralerna Golville och Denison. 

- Till en fyra månaders taktisk-strategisk kurs vid Naval 
W ar College i Portsmouth äro kommenderade 8 tlaggmän, 24 
captains: :20 commanders, 5 leutenants, 2 o!'ficerare från ma
rininfanteriet och 3 från armen. 

Såvidt man kan döma är denna kurs modellerad e[ter 
·amerikanarnes »Naval vVar College>>. 

Skjutningar. Från och med år 1908 skola nya skärpta 
bestämmelser för skjutningar med artilleripjäser tillämpas . En
ligt dessa skall för framtiden skjutning äga rum med båda si

.. dornas pjäser. Öfningen skall ske på så sätt att sedan ena 
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sidau skjutit fartyget girar mot eller från målet hvarefter 

skjutningen omedelbart fortsättes med andra sidan. Såvi(lt 

möjligt skall skjutningen ske mot bogsermål (förr förankradt 

mål). U n der denna skjutning fördelas den för öfuingen af

sedda ammunitionen lika till båda sidorna. 

- Skjutförsöken mot det gamla slagskeppet Hero ägde 

rum den 30 november utanför Kentisb Knock . 

Därvid Rfsågs särskildt att pröfva i hvad mån eldled

ningsapparater skadas af artillerield. För detta ändamål hade 

å slagskeppet installerats en full ständia modern eldlednino·s-
n b 

anläggning. För att äfven kunna pröfva eldens verkan mot 

personaleu, voro en del träfigurer uppställda i de ställen, där 

personal erfordrades för eldens ledning. Beskjutningen utför

des af slagskeppen Dominion och Ribemia med 30 och 16 

cm:s kanoner. Resultaten af sk].utninaen äro sträuot hemliga 
. b o l 

men Hero är praktiskt taget ett vrak och hennes mast och 

skorsten äro bortskjutna. 

Dagspressen meddelar att eldledningssystemet, såsom det 

var installeradt å Hero visade sig full ständigt värdelöst. 

- I första veckan af oktober ägde intressanta nattskjut

ningar rum vid artilleriskjutskolan i Portsmouth. Slagskeppet 

Revenge besköt därvid med lätt artilleri under strålkastarljus 

mål som bogserad es med far ter upp till 23 knop. Dessa ut

gjordes af gamla torpedbåtar som fyllts med kork och bvilka 

påbyggts med läkt och duk för att representera destroyers. 

Krigsöfningar. De stora gemensamma manönnme för 

de förenade eugelska flottorna hafva under amiral Beresfords 

befäl elen 14- 26 oktober ägt rum i Nordsjön. I deu samma 

deltogo kanal· och atlautiska Hottorna samt hemHottans Nore

division, sa mmanlagdt 2G slagskepp, 1-! pansarkryssare, 7 pan

sardäckskryssaro, 4 scouts, -i8 jagare m. f-J. fartyg. Öfnin

garua hafva hållits ytterst hemliga och enelast konturerna af 

desamma äro kända. Från den U till 18 oktober äo·ele en 
b 

del strategiska och taktiska manövrar rum . Enligt uppgift 

skola därvid anfall med jagare nattetid hafva utförts. Den 
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19, 20 och 21 oktober användes för hvila och kolning. Un

.CJer krigsöfningens andra skede 22-26 oktober synes en bloc

kadinanäver bafva ägt rum, hvarvid signalstationerna på ost

kusten voro bemannade. Storm och tjocka rådde under en 

stor del af manövern. 

Enligt pressuttalande skall af öfningarne hafva framgått: 

l) att operationer med jagare väl kunna uppskjuta, meu 

€j förbindra en afgörande strid, samt 

~) att pansarkryssare, hvilka nattetid skola operera mot 

fi entliga jagare, utsättas för starka förluster. 

Öfningarna synes hafva försiggått utan allvarligare have

rier och har amiral Beresford uttalat sin stora tillfredsställelse 

med desamma. 

Oljeupplag. Sedan en stor del af engelska marinens så

väl större som mindre fartyg börjat använda olja som bränsle , 

har det blifvit nödvändigt upprätta oljeupplag såväl i örlogs

l1amnarne som äfven annorstädes på engelska kusten. I !war 

och eu af de tre stora örlogshamnarue skola uppföras cister

ner för 20 000 tons olja, i D over för 10000 tons samt i Haul

bowline för 10000 tons. 1 hvardera af släderna Grinisby, 

Granton, Invergordon, Barrow, Hirkenhead, Belfast och Soutb

Sbielcls skall finnas en oljepråm rymmande 500 tons. 

Unclervattensuåtar. Amiralitetet har gått i författning om 

att förse ett stort antal fartyg och i första hand flaggskepp en 

i eskadrarne i hemlands-farvatteu, moderfartyg för undervat

tensbåtar och nudervattensbåta r af C-klassen med apparater 

för undervattenssignaloring. , 

- En af de äldre undervattet~sbåtarn e af Holland-klas

sen skall användas för spräugningsförsök. Man afser att ut

r öna, på hvilket afstånd explosioner af stora sprängladdningar 

äro farliga för undervattensbåtar i undervattensläge. 

Rosyth. På grund af att Tyskland afser att förlägga 

större delen af sin fiotta i N orclsjön, har frågan om örlogs-
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hamnen i H.osytb åter blifvit aktnell. Efter senast synliga 
uppgifter skola harnnanläggningarne påbörjas med nästa års. 
ingång och afser man bland annat att hygga en vågbrytare, 
innanför hvilken skall kunna rymmas en hel flotta , en docka, 
afsedel att mottaga fartyg af Dreaduougbts storlek m. m. 

30,5 cm:s kanonen. Data för den nya 30,5 cm:s kanon 
afseeld för slagskeppen af Bellerophons klass äro följande: vikt 
56,3 tons, längd 46 kaliber, utgångshastighet 884 m. Projek
tilen, som väger 4-W kg. genomslår på 4000 m. 461 mm. stål 
och på 5000 m. 400 mm. Corditladdningar väger 117,9 kg. 

Frankrike. 

Nya $lagskepp. Högsta marinrådet har haft under be
ba:Jdling de för år 190!:l-10 till bygg'nad projekteracle 6 slag
skeppen. Tontalet 'lynes skola blifYa ::!0- a 21000 tons och 
farten 20 knop. Hvad den gröfre armeringen beträffar lär 
man ännu icke bafva kommit till definitivt resultat, huruvida 
en enhetlig sådan af 30,5 cm:s kanoner eller en blandad af 
30,5 cm:s och 24 cm:s kanoner skall komma till användning. 
Det lättare artilleriet säges skola utgöras af aderton 10,2 cm:s 
och åtta 4,7 cm:s kanoner . 

:Materielen. Pansardäckskryssaren Chateaurenault på 7900 
tons och men 24,5 knops fart. skall om byggas till minfartyg. 
Till ombyggnad för detta ändamål lära äfven vara afseelda de 
båda 4000 tons kryssarn e Oassard och D' Assas. 

- Det har visat sig omöjligt att försätta slagskeppet 
Jena i stridsdugligt skick, hvarför det kommer att endast nöd
torftigt repareras för att kunna användas såsom mal vid ar
tilleri- och torpedskjutningar. 

- Barr and Strouds afståndsmätare med 2,74 m:s bas 
skall införas i franska fiottan. ,.__ . 
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- Vid gnistsignalering :nellan slagskeppet Hepublique 
och pansarkryssaren J ules FetT.)' kunde förbindelse uppebållas 
ännu på 760 km . Vid signalering mellan dessa båda fartyg 
och Eiffeltornet i Paris uppnåddes 800 km. distans 

Personalen. Viceamiral Germinet har utnämnts till chef 
för Medelbafseskadern. 

Haverier-. Den första kända kollission mellan två under
vattensbåtar i undervattensläge ägde rum utanför Toulon i 
slutet af no vem ber. Undervattensbåtarne Bon i te och Sonffieur 
skulle utföra ett gemensamt anfall mot. slagskeppet Jauregui
berrv. Härvid rammade Bonite, hvars chef var helt och hål
let .upptagen af att komma i anfallsläge, Souffleur vid styr
tornet med 4 knops fart. Båda fartygen sprungo lindrigt läck . 
De togo sig omedelbart upp till ytan, den förra genom att 
släppa sina säkerhetstyngder och den senare på vanligt sätt 
och gingo sedan själfva in till Toulon, där de förlades under 
reparation. 

-- Torpedbåten N:o 234 grundstötte utanför Tonlon och 
sjönk på 5 meters vatten. Besättningen räddades och två da
gar efteråt upptogs båten och infördes i docka. 

Holland. 

Byggande af det första af fyra 7 000 tons slagskepp bar 
börjat. Bestyckningen skall bestå af fyra 24 cm:s, åtta l 5 
cm:s och tre 75 mm:s kanoner. Torpedbestyckning saknas. 
Farten skall blifva 16,5 knop. 

- Hollands första undervattensbåt Onderzeeboot I (f. d. 
Luctor et Emergo) är nu färdig . Den har byggts i Holland 
och är af »Holland»-typ. Deplacementet uppgifves vara 120· 
tons och bestyckningen en 45 cm:s tub med tre torpeder. 
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Japan. 

Materielen. De båda stora pausarkryssarue Kurarna och 

Ibuki hafva gått af stapeln, den förra den 21 oktober, den se
nare den 21 november. Kurama skall förses med kolf-, Ibuki 

med turbinmaskiner. 
- Vid reparation af de tagna ryska fartygen hafva föl

jande ombestyckning ägt rum. Ivami (Orel) har i stället för 

sina to lf 16 cm:s kanoner i dubbeltorn erhållit sex 20,3 c:ms 
pjäser och Sagami (Peresvjet) samt Suvo (Pobjeda) 30,5 cm :s 

kanoner i stället för sina förutvarande 26,4 cm:s, hvarjämte 
16 cm:s bogkanonerna borttagits. De svåra militärmasterna 

borttagas öfverallt och ersättas med smäckra signalmaster. 
- Å japanskt varf skall byggas ett rekugnoBceringsfar

tyg på 1100 tons afsedt att göra 35 knops fart . Bestycknin
gen säges skola bli f va en 12 cm:s och åtta l O cm:s kanoner 

samt fyra torped tu ber. 

Örlogshamnar. Keeluug på ön Formosa skall göras till 

1 :a klass örlogsbamn. 

Förenta staterna. 

Flottan till Stilla hafvet. Till komplettering af bvad som 
föregående häfte nämnts, angående Atlanterflottans färd till 

Stilla hatvet torde böra anföras följande. slagskeppsflottan 

skall sedan den den 16 december inspekterats af presidenten 
afaå rundt Kap Horn till Sau Fraucisko, dit den beräknas an-

b 

lända den 10 april. 263000 tons kol anses skola åtgå för 
denna färd. Kolningen skall ske hån särskildt befraktade kol
ångare i Rio, Punta Arenas, Gallao och Magdaleua-vikeu. 

Då amiral Evans anländer till Stillahafskusten kom

mer Förenta staterna att därstädes disponera öfver 19 slag

skepp, 8 pansarkryssare, 8 pansardäckskryssare m. fl. fartyg. 
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A Atlantiska kusten finnas kvar endast 4 slagskepp, 

2 pansarkryssare och 3 pansardäckskryssare. 7 slagskepp och 
2 pansarkryssare äro under byggnad och af dessa torde 3 slag

skepp och de 2 pansarkryssame vara klara till tjänstgöring i 

slutet af sommaren 1908. 

Materielen. Enligt senaste uppgifter föreslås till bygg
nad för nästa år 4 slagskepp på 26000 tons med 33 cm:s ka

noner som hufvudbestyckning och 24 knops fart. 
- Trådlös telefoni enl igt de Forests system har införts 

i amerikanska flottan och lär man kommit till en säker för
bindelse på upp till 8' distans. Afven för förbindelse inom 

bvarje fartyg användas dylika telefoner. 

Skjutningar. Vid skjutöfningar med Atlanterflottan har 

slagskeppet Maine med sina 30,5 cm:s kanoner uppnått det 
bästa resultatet med 67 procent träffar. Afståndet var 4600 
-7 300 meter, farten lO knop och det förankrade målets stor

lek 9 X 12 meter. 

Tirlskrift i Sjöväsendet. 32 
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Litteratur. 

))Kriget i Östersjön 1719-1721» af H. Wrangel. Senare 

delen. 
I den förra året utgifna l:a delen af detta arbete behand

las kriget i Östersjön under år 1719 och början ar år 1720-

(se Tidskrift i sjövä8endet 190ö, sid. 496). 

Den senare delen, som i sommar utkommit från trycket, 

redogör för 1720 och 1721 års sjötåg intill dess freden i Ny

stad den 30 augusti slöt det blodiga krig, som allt sedan år

hundradets början hemsökt de nordiska län derna. 

Visserligen var, såsom i l:a delen af detta arbete redan 

blifvit påvisadt, Sveri ges politiska ställning vid 1720 års in

gång vida förmånligare än året förut, men om det varit läm

nadt åt s~g själf att med tömda skattkammare kämpa mot den 

allt mäktigare grannen i öster, skulle Finlands öde säkerligen 

redan i Nystaelsfreden hafva varit afgjorclt. 

Emellertid anlände likasom föregående år äfven 1720 en 

engelsk eskader till Östersjön att under sommaren operera till

sammans med den svenska flottalL 

Hurusom dem1a hjälpsändning från England var afsedd 

att i främsta rummet hindra Ryssland från ett offensivföretag 

mot Sverige, insåg till fullo tzar Peter. 

Visserligen hade han under den gångna vintern haft för 

afsikt att sända en afdelning kosacker öfver Bottniska viken 

till Umeå, men då detta på grund af rådande isförhållanden 

omöjliggjordes, beslöt sig tzaren för att under den stundande som

maren hufvudsakligen tänka på defensivell. 

Den 22 april ankommo de första fartygen från Carls

krona till Stockholms skärgård och förenade sig vid Dalarö 

med en del fartyg tillbörande Stockholms·eskadern under be

fäl af grefve Karl Wacbtmeister, som med denna eskader skulle 
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utgå på kryssning mellan Hangö och svenska kusten. I bör

jan af mnj ankommo äfven öfriga till rustning aubofnllda far

tyg till Stockholms skärgård och den 12 i samrna månad ank

rade amira l Norris med den engelska eskadern utanför Elfs

nabbeu. I:Iögsta befälet öfver dell svenska fiottan uppdrogs 

detta år åt amiral Sparre. 

Den l l maj erhöll denne sin instruktion, öfver hvilken 

föi'fattaren gifver en synnerligen lärorik och intressant kritik. 

Den 20 maj gick den svensk-engelska {-lottan till sjöss. 

Sedan förening med grefve Wachtmeisters eskader ägt rum, 

detacherades baron W acb tmeister med en mindre styrka till 

Alands haf. 

Den 30 maj uppträdde de förenade flottorna utanför Re

val. Efter en rekognoscering af hamnen uppgafs anfallet på 

staden och de i dess hamn li ggande fartygen. 

Något försök att blockera den i Petersburg liggande ryska 

hufvudstyrkan gjordes dess värre ej, utan afgingo den 2 juui 

flottorna för vattenfyllning till Kapelsvik på Gottlancl. Efter 

14 dagars overksamhet afseglade de förenade fiattorna härifrån 

för proviantering till Dalarö, ett företag, som ej nog kan 

klandras med tanke på den risk desamma därigenom löpte att 

af motiga vindar tvingas till en overksamhet, som kunde bafva 

förorsakat Sverige de svåraste förluster. 

På grund af erhållna meddelanden om fiendens operatio

ner och då vinden ändtligen blef gynnsam afgingo Sparre och 

Norris den 22 juli åter på kryssning i Östersjön. 

Från denna kryssning återkom mo de emellertid redan den 

6 augusti u tan att hafva fått känning med fienden. Den se

nare gjorde häller iutet för att utsätta sig för ett samman

träffande. Större delen af ryska flottan var redan upplagd vid 

Petersburg. 
Af svenska flottan var nu förutom ett linjeskepp och en 

fregatt endast baron vVachtmeisters eskader utanför de sven

ska skären. 
I november upplöstes de förenade flottorna. Carlskrona-
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fartygen återgingo till siu station och den engelska eskadern 

lämnade Östersjön. 
Det hot, som denna förenade flotta utöfvat på den ryska 

krigsledningen torde icke få underskattas, om också dess verk
samhet genternot den ryska flottan och dess operationsbaser 

måste på det lifligaste beklagas. 
Under det den svensk-engelska bufvudstyrkan sålunlla 

utan svärdsslag kryssat kring i Östersjön, låg amiralen, fri
herre Carl Hans vVachtmeister, med sin eskader vid Söderarm. 
Dennes egentliga verksamhet synes hafva bestått i affattandet 
af underdåniga rapporter till H. M:t konungen. Förgäfves 
sökte regeringen förmå honom att till uorrlandskustens försvar 
afgå på kryssning i Bottniska viken. I början af maj bärja
des Umeå och kringliggande bygder af brigadjären von Meng

den, men Vvachtmeister låg kvar vid Söderarm. 
Den enda tilldragelse af större vikt, som under somma

ren ägde rum, var striden i Ledsund, hvilken kom till stånd 
på grund af brott mot Wachtmeisters order. Att densamma 
för de svenska vapnen utföll olyckligt var ju att beklnga, men 
under alla förbållanden blef den af en icke obetydlig strate
gisk vikt och bildar ett lysande undantag från den sorgliga 
håglöshet, hvarmed operationerna till sjöss ucder sommarens 

lopp blifvit bedrifna. 
Beundransvärrit är det under alla förhållanden, att årets 

mäktiga eskader yerkligen kunnat utrustas. Den rådande pen
nino·bristen vid Carlskrona station var kort sagdt olidlig. Ar-

"' hetsfolket på varEvet måste lefva på vatten och bröd oeb var 
i följd däraf så utmattadt, att nrbete endast kunde företaga s 
om förmiddagama, handtverkarne fingo icke ut sina löner , 
inga penningar funnos i kassan och ingen proviant i magasin en. 
Då man läser författarens skildring af tillståndet i Carlskrona 
under denna tid, blir man böjd till en mildare dom öfver 
tidens män än den, som resultatet at deras handlingar i all

mänhet framkallar. 
Så snart 1720 års eskadrar efter af slutade som n1arexpe-

. di tioner återkommit till sina respektive stationer, började rege-
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ringen vidtaga åtgärder för ordnaneJet af rikets försvarsverk 
för nästkommande år . 

En defensionskornmission sammankallades, öfver hvars 
sammankomster författaren gifver en ingående redogörelse. 
Af densamma framgår rned a ll önskvärd tydlighet hurusom 
rikets förnämsta auktoriteters uppfattning var, att i dessa all
varliga tider tlottaiiS utrustande för Sveriges försvar var det 
mest angelägna och oundgängliga. 

Tack vare denna kommissions och amiralitetskollegiets 
plikttrogna arbete kunde trots penningbristen redan i slutet at 
mars 1721 de första fartygen utlägga på redden i Carlskrona. 

Högste befälhufvare blef liksom föregående år riksrådet 
och öfveramiralen grefve Klas Sparre. Under honom förde 
amiralen friherre Karl Hans \Vachtmeister befälet öfver St.ock
holmseskaderu och amiralen grefve Karl Hans \Vachtmeister 
befälet öfver Karlskronaeskadern. 

Den 20 april lämnade grefve vVachtmeisters eskader 
Carlskrona och den 2 ma]· an lände en O'elska eskadern u t('Ö-

"' ' h 

rande 23 linjeskepp och 4 fregatter, utanför I-Iangö. 
.. 'l'ack vare den engelska eskaderus tidiga ankomst till 
Ostersjön strandade tzarens tilltänkta anfall mot Gottland och. 
Stock holm. Men Norrlandskusten låg liksom föregående är 
blottad på försvar, eu försummelse, som den ryska krigsled
ningen ej lämnade obeaktad. Redan den l 7 maj gick gene
ndlöjtnant Sassi med 5,000 man fotfolk och 460 kosacker på 
30 galtirer och lika många skärbåtar fråu Alancl ti ll Gefie. 
Den vanliga sköf:lingen började och under loppet af en månad 
hade från Gefle till Piteå förstörts 2 städer, 4 byar och 4,500 
gårdar m. m. 

Den förenade svensk-engelska Hottun seglade emellertid 
direkt till E lfsuabben. Om tlottans operationer denna som
mar är dess värre ej mycket att förtä lja. I början af juni in
seglade den till Kapelskär och kvarlåg därstädes till elen 19. 

augusti, då den inomskärs åter afgick till Elfsnabben. 
Den 30 augusti slöts ändtligen freden i Nystad. Här

med gjordes ett dyrköpt slut på den långvariga kampen on;1 
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Östersjöprovinsernn, hvarigenom Sveriges storhetstid upphör 

och Ryssland intager en plats bland Östersjöprovinserna. 

Den på noggra1ma forskningar baserade skiidringen af 

kriget i Östersjön 1719-1721 afslutar författaren med en åter

blick på den tid arbetet omfattar. Af densamma framgår, 

hurusom orsakerna till krigets olyckliga utgång kunna sam· 

manfattas sålunda: 
l) att flottan nnder Karl XII;s regering mer än skäligen 

fått stå tillbaka för armen; 
2) att fiottan på grund häraf saknade skärgårdsvapnet; 

3) att stora brister med hänsyn till underhåll och utred

mng vidlådde örlogsfiottan i Uarlskrona: 

4) att penningenöden, särskildt i Carlskrona, var så oer

hörd, att det nästan förefaller ofattligt huru sådana eskadrar 

kunnat utrustas; 
5) att ledningen såväl från regeringens sida som från 

Hottans högre befä.lbafvare var synnerligen matt och försiktig; 

6) att sjökrigets passiva förlopp har sin förnämsta an

ledning i det delade öfverbefälet; samt 

7) att engelsmännen uppträdde mera såsom medlare än 

som hundsförvand ter. 
Sådana förhållandena i veddigbeten gestaltade sig är det 

dock, för att begagna författarens egna ord, »uppenbart, att 

fastän de förenade fiottorna icke användes på J-Jästa sätt, sjö

makten spelade en mycket stor roll under de sista åren af 

det långvariga kriget mellan Sverige och Ryssland och att 

dess tjänster för vårt land voro oskattbara». Det är detta 

sjömaktens infiytande på det här skildrade kriget som förfat

taren på ett mästerligt sätt här bevisar. 

Oaktadt den sorgliga overksamhet, hvaråt de svenska be

fälhafvarne hängåfvo sig, h v il k et hade till följd att kriget i 

Östersjön 171 9-1721 ej har att uppvisa mer än tvänne smärre 

sammandrabbningar mellan de stridande rnakternas fi0ttor, så 

blir c1ock genom föreliggande arbete ett studium af denna. 

period så i historiskt som i strategiskt afseende lärorikt och 

intressant. v. H. 

l 

- '.J. 

·' 
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:Kungl. Örlogsmannasällskapets tättings
ämnen för år 1908. 

1. H vilka omständigheter befordra vidmakthållandet af 

en fulltalig och duglig manskapsstam? 

2. Hvilka fordringar böra ställas på flottans intendentur 

under krig? 

3. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara 

organiserad? 
4. Är Hottans artilleri i behof af Hera kalibrar och i så 

fall h vilka? 

5. H vilka fordringar böra uppställas på en tidsenlig eld

ledning? 
6. Hur bör lokalt minförsvar, baseradt för användning 

.af landstormen, anordnas ntan att egna sjöstyrkors fria rörel

ser komma att inskränkas? 

7. Ångturbinen på örlogs- och handelsfartyg samt skä

len hvarför den vinner allt större insteg? 

8. H vilka äro fördelarna och olägenheterna af fiytande 

bränsle i sjöångpannor, med särskildt afseende på vår flottas 

-olika fartygstyper? 

9. Undervattensbåtens strategiska uppgift och taktik. 

10. Undervattensbåtens navigering? 

11. H vad kan inom vå.rt land göras för sjöfartsnäringens 

utveckling? 

.. 11. Fritt val af ämne liggande inom området för Kungl. 

Orlogsmannasällskapets verksamhet. 

Täflingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, hvilken upp

tager författarens namn oeb vistelseort, eller också ett valspråk, 
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vara ingifven till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare 
senast den 1 nästkommande septemher; kommande å sällska
pets högtidsdag, för -skrift, som blifvit tillerkänd pris, sällska
pets medalj i guld eller silfver att utdelas. rräfiingsskrift, som 
icke kan belönas med pris, men likväl anses förtjänt af säll
skapets erkännande, kan på högtidsdagen erhålla hedrande 

omnämnande. 
Skulle den förseglade sedeln, bvilken åtföljer skrift, som 

blifvit prisbelönt, endast iunehålla valspråk, tillkännagifves så
dant under första häHten af november månad i »Post- ooh 
Inrikes 'l'idningar» med anhållan att författaren ville till säll

skapet nppgifva sitt namn. 
Såvida författaren af inlämnad täfiingssk:rift icke tillkän-

nagih,er motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna
sällskapet rättigheten att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Carlskrona i no vem ber 1907. 

sekreteraren. 
J 
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Innehåll i åtskilliga maritima och higsvetenslmpliga 
tidskritter 1907. 

Skeppsbyggeri och fartygsmaskiner. Fortschritte im Schiffs
ueubau im .Talu·e 1906-1907. Mittheilungen a. d. Gebiete des Seewe
sens N:o XI, sid. 1055. - Vergleichsfahrten amerikanischen Untersee
boote. Marine-.Runclschall, 12. Heft., sid. 1424. - JVIeinungsaustausch. 
Zu dem Aufsatz: vVie schaffen wir der Marine lang elienendes Perso
nal? JVIarine-Runclschau, 12. Heft., sid. 1456. 

Artilleri och handvapen. Portee-Ermittlung bei Schiessvm·
suchen gegen die See. JVIittheilungen a. d. Gebiete des Seewesens N:ro 
XII, sid. 1173. - - Uber die artilleristische Armierung von Torpedo
booten. JYiittheilungen a . el. Gebiet e des Seewesens N:ro 12, sid. 1216. 

Diverse. Handelsangriff und Handelsschutz einst und jetzt. 
:\Iarine-Rundschau 12 Heft., sid. 1404. - The Importance of Secrecy 
in vVar. Journal of the Royal United Service Institution. November, 
page 1382. - - ·what is the relative Valne of Speed and Armament both 
strategically and tactically, in a modern Battleship and how. far should 
either be sacrif'iced to the other in the ideal Ship? N ovember.-N:o, 
page 1323. - The valne of Coast 'Fortresses. The J o urna l of the 
Royal Artillery. December, page 411. - Signaux phoniques sons-ma
rins. Revue :Maritime. Numera de Novembre, page 241. - Les ope
rations navales de la guerre russo-japonaise, d'apres nn ouvrage japo
nais. Revue Maritime. Numera de Novembre. page 291. 




