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Berättelse 
öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verk

samhet under det förflutna arbetsåret. 

Sällskapet har varit samladt till 8 ordinarie och l extra 

sammanträde h varvid 6 årsberättelser hafva afgifvits: 
Bestyckning och Beväpning af ledarnoten C. C. Eng-

s.tröm; 
i Sjökrigskonst och Sjölcrigshistoria af ledamoten J. 

Schueidler; 
i Min väsende, Elelctr·oteknik och Sprängämnen af ledamoten 

A. Fallenius; 
i Reglementen, Förvaltning samt Hälso- och Sjukvård af 

ledamoten A. Wachtmeister; 
i Navigation och Sjöfart af ledamoten K. Posse, samt 
i Skeppsbyggeri och Maskinväsende af ledamoten S. Pauli. 

På grund af § 31 i sällskapets stadgar har ledamoten C. 
Holmberg hållit ett föredrag: •De fordringar, hvilka böra stäl

las på en skjutskaleorganisation samt huru dessa fordringar 
äro tillgodosedda hos oss». 

Intet svar å af sällskapet utgifna täflingsänmen har un

der arbetsåret ingått. 
Sällskapets tidskrift har utgifvits enligt samma plan som 

föregående år. 
Till sällskapets bibliotek hafva följande gåfvor öfver

lämnats: 
T·idslcrift i S.fö .v äsendet. 27 
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Linder, Yilhelm. Några synpunkter i flottstationsfrågan. 

Gåfva af författaren. 
Selander, E. »En bok om vår flotta». Gåfva af för

fattaren. 
Be1·gman, Villiam. Lärobok i artilleriteknile Del I. Krut

läran. 
]{lada, N. L. Sjökrigshändelserna under rysk-japanska 

kriget. Del I. Öfversättning från ryskan af II. Elliot. Gåfva 

af öfversättaren. 
Hafström, A. Kungl. Sjökrigsskolan1867-1907. Gåfva 

af författaren . 
Engström, C. C. Förslag till en Svea kanal. Gåfva af 

författaren. 
Sedan sällskapets höge beskyddare, H. M. konung Oscar 

II aflidit har H. M. konung Gustaf V täckts villfara sällska

pets underdåniga framställning att blifva dess beskyddare. 

Sällskapets vice ordförande, ledamoten Ehrensvärd, har 

på grund af sin utnämning till statsråd och chef för Kungl. 

Sjöförsvarsdepartementet afsagt sig denna sin befattning inom 

sällskapet hvilket jämlikt § 14 i stadgarna. därtill utsett leda

moten Lagercrantz intill den 16 november 1908. 

Lodamoten \V. Hamilton har på grund af kommende

ringar anmäldt sig förbindrad att vara sällskapets sekreterare 

och har di:lrtill blifvit utsedd ledamoten L. Akerhielm. 

Såsom redaktör för sällskapets tidskrift har från och med 

1908 års början utsetts ledamoten I. Nordenfelt i stället för 

ledamoten A. G. von Horn, hvilken senare blifvit förf-lyttad 

från O~:trlskrona station. 

Inom sällskapet hafva för öfrigt följande förändringar 

ägt rum. 
:Med döden af gått: 

Hedersledamöter...................................................... 2 

Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Summa -l-

Från arbetande till bedersledamot är ö[verflyttad stats

rådet O. A. Ehrensvärd . 

. , 
l 
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Tillkomne äro: 

Arbetande ledamöter: 

Kaptenen vid Kungl. fiottan O. H. Akermark · 

Marinläkaren af 1:sta graden L. G. E. Nilson; 

Kaptenen vjd Kungl. flottan E. \Y. Peyron. 

För närvarande utgöres sällskapet af: 

Ii'örste hedersledamöter ............................................ . 

Hedersleda m ö ter, svenske ······ ·· ············· ··· ······· ·· ·· ···· 
utländske ..... . ...... . ...... .................. . . 

Arbelanue ledamöter ························ ···· ··········· ···· ····· 
Korresponderande ledamöter, svenske ....................... . 

» utländske .................. . .. 

;) 

31 
3 

6D 
17 
G 

Summa 12H 

En del sällskapet tillhöriga portriUt och llanclteckningar 

haf\'a lllldor siströrftutna sommaren varit utställda i Stockholm 

bland statens sjökrigshistoriska samlingar. 
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Minnesteckningar, 
upplästa vid firandet af Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag 

den 16 november 1908, af sekreteraren kaptenen {1·iherre L. Åkerhielm. 

Herr ordförandel 
Mine berrar! 
Med sorg få vi anteckna att sedan sistlidne högtidsdag 

döden skördat sällskapets beskyddare, H. M. Konung Oscar II 
samt fyra af sällskapets ledamöter, nämligen hedersledamöterua 

Ablgren och Rosen värd samt arbetande ledamöterna Puke och 

Osterman. 
Enligt häfd vunnen sed låter sällskapet på sin bögtidsdag 

frammana konturerna af de under året aflidna medlemmames 

lifsgärning för att på ett värdigt sätt söka bugfästa deras 

minne och väcka vördnad för de aflidnas arbete. 

t 
Per Erik Ahlgren. 

Född den 27 september 1807 i Misterbults socken, Kal
mar län , och son af kornetten Johan Petter Ablgren inskrefs 

han vid Karlbergs dåvarande krigs-academi anno 1821. Efter 
att där hah·a tillbringat fem år utexa minerades ban därifrån 

"· 
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d~n _28 april 1826 och utnämndes samma år till seknndlöjt
Vld Hans Maj:ts fiotta. l-Ians vidare meritlis'La lyder: löjtnant 

18~~, premierlöjtnant 1845, kapten 1850, kommendörkapten 
18oo och kommendör 1862. 

Att bans befordringar därmed afstannade, torde kunna 

sägas hafva stått i samband med den då inträdda scbismen 
inom tiottan, hvilken som bekant vid den tiden skulle omoraa-

. b 

mseras. De officerare, h vilka icke önskade öfvergå till de nya 
kårerna öfverfördes nämligen till Hottans nya reservstat, dock 

med full tjänstgöringsskyldighet. Också tjänstgjorde kommen
dör Ahlgren sedan ban den l oktober 18ö6 blil'vit öfverflyttad 

t!ll nyssnämnda reservstat bland annat åren 1866- 1868 såsom 

t. f. chef för förvaltningen af sjöärenden a, under 187 4 ett par 
månader såsom stationsbefälhafvare i Stockholm samt dess
utom vid olika tillfällen som generalmönsterherre för båtsmans

hållets distrikt samt satt slutligen und er många år, 1869-1882, 
som ledamot af krigshohätten. Efter år 1882 var kommendör 
Ahlgren icke inkallad till tjänstgöring, men det berättas att 

han åt· 1906 gnuggat händerna af förnöjelse öfver utsikten »att 
ändtligen kanske kunna få tjänstgöra». 

Redan år 1823 gjorde han sin första sjöexpedition som 
kadett å korvetten Svalan och ~edan ban af Carl XIV J o han 
1826 fått IDottaga sin första officersfullmakt, erböll han under 
några år tjänstledighet från flottan för att enligt den tidens 

sed segla på handelsfartyg. Därunder företog han bland annat 
resor till Nordamerika och Västindien. 1837 kom ban i åt

njutande af stipendium för att ingå i engelsk örlogstjänst samt 
gjorde därunder expeditioner å skeppet Britannia och freo-atten 

Pique, ett franskt fartyg, som engelsmännen uppbring:t. Å 
detta sistnämnda fartyg gjorde han, enligt hvad ban själt be

rättat, o en af sina mest intressanta expeditioner till Kanada. 
A våra egna fartyg deltog han tid efter annan uti expe

ditioner såsom kom menderad officer, som sekond eller som 

chef. Hans sista sjökommendering var år 1868 då han tjänst

gjorde som ch~f å fregatten Eugenie, under dess expedition i 

N ordsjön och Ostersjön. 
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Till lanels tjänstgjorde han förutom i redan nämnda be

fattningar bland annat dels som ekipagemästare och dels som 

tygmästare i Carlsicrona samt slutligen såsom varfschef i 

Stockholrn 1857. 
Den verkligt kunnige och mycket erfarne mannen har 

äfven suttit i fiera kommiteer. Så var han ledamot 1858-

1859 i svenska och norska signalkommiton, 1861-1862 i för

svarskommiten samt år 1863 ordförande i minkommiten. 

Ar 1843 blef han ledamot af detta sällskap och 1860 af 

Kungl. krigs vetenskapsakademien. 

I friskt minne torde ännu stå de storartade hyllningar 

hvilka den 27 september sistlidne år kommo elen ännu raske 

och krye kommendören till del på hans då inträffande 100-

årsdR.g. Konung Oscar framförde då personligen till vetera

nen sina lyckönskningar och förärade honom sitt fotografi med 

en egenhändigt skrifven i hjärtliga ordalag bållen tillägnan. 

Bland andra uppvaktades 100-åringen äfven af fiottans officers

kår genom sjöministern, amiral Dyrssen, och 12 sjöofficerare 

af olika grader, hvilken deputation till honom öfverlämnade 

en konstnärligt utförrl adress. 

Men den 3 sistlidne februari insjuknade den gamle i in

fluensa och lunginflammation och elen lG samma månad släck

tes hans lif. 
Vid ett tillfälle yttrade ban om sig själf följande enkla 

ord: »Jag bar lefvat ett friskt friluftslif, och det har jag haft 

godt af. Och ett regelbundet också. Bestämda hvilo- och 

måltider, aldrig något öfverdåd i mat eller dryck». 

I de orden ligger en god karakWristik af kommendör 

Ab l gren: frisk till kropp och själ, alltid glad och hurtig. 

Och uär hans kista, svept i den svenska örlogsfiaggan, 

sänktes ned i grafven därute på Gallervadvet, då blottade 

svenska flottans officerare sina bufvnden för <lon g a m le, som 

fått sKiljas hädan efter »ett lif, som för generationer flottans 

män varit en föresyn i plikttrohet och örlogsmannadygden 

som orden lödo uti den af amiral Dyrssen i fjol till honom 

öfverlämnade adressen. 

, ) 
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Kommendör Ahlgren efterlämnade vid sitt frånfälle en 

son, kaptenen i Kalmar regementes reserv P. O. A. Ahlgren 

samt en dotter. 

Alexis Felix Pettersen-Rosensvärd."") 

Bland lärjungarne i en skola, Ecole des Frcres, som 

staden Calais bedref sin verksamhet på 1820-talet, befunno sig 

bland andra två söner till en i staden bosatt svenskfödd skepps

klarerare vid namn Pettersen. Den yngre af dem, yngst äfven 

i en krets af fem syskon, var Alexis Felix, född i Calais den 

l februari 1820 - hvars rninne Kungl. Örlogsmannasällskapet 

i da<v vill brincra sin oärd af saknad, vördnad och erkänsla. 
"' ,.., "' 

Det var godt gry i de båda pojkarna, och gärna följeles 

de åt på lediga stunder till hamnen, där fartygens in- och ut

gående och sammanträffandet mellan sjömän af skilda natio

naliteter erbjödo växlande och för vakna och käcka unga sin

nen intressanta episoder. Födda och fostrade vid en af den 

internationella sjöfartens stora stråkvägar insöpo de tidigt med 

den saltmättade luften kärlek till clet element, som sedermora 

skulle taaa bästa delen af deras kraft och intresse i anspråk. 
b 

Ödet ha<1e därjämte bestämt, att de som ättlingar i en gam-

mal svensk släkt. snart nog skulle återbördas till det ursprung

liga hemlandet. 1831 flyttade nämligen familjen till Sverige, 

pojkarna kommo i privatskola i Carlskrona, där de inackorde

rats i onkelns, amiral Rosensvärds familj, och måste såsom 

11ykomlingar under konflikter med »stadsskolans» adepter 

mången gång praktiskt tillämpa studiema och erfarenheterna 

från hamnen i Calais, innan respekten kunde anses nog be

tryggad. 
Kärleken till hafvet hade de tagit med sig, och medan 

elen tre år äldre Leonard ämnade söka inom handelsflottan 

skapa sin framtid, valde Alexis tjänsten under den tretungnde 

·:·:·) Denna minnesteckning är sln·ifven af major Richard JJ1elallcler. 



-388-

flaggan. Och så skilldes bröderna snart nog - och för alltid. 
Ännu blott en yngling gjorde den äldre sin första och sista 
långfärd med ett fartyg, som förliste på Amerikas kust. Re
dan några år förut hade Alexis, då tolf år gammal, antagits 
till skeppsgosse vid K ung l. Maj:ts flotta. Enligt då gällande 
bestämmelser fick en yngling, som på detta sätt vunnit an
ställning vid sjövapnet och som vid generalmönstringen i maj 
»påtog sig buldanskläderna», åtnjuta fri undervisning i under
officersskolorna, ända tills han aflagt officersexamen, då han 
förordnades till underofficer vid flottan. Unge Rosensvärd ell er 
Pettersen, som han då och långt framåt hette - hans gren 
återupptog först 1897 det gamla släktnamnet Rosensvärd -
gjorde sedvanliga sommarexpeditioner, under hvilka han tjänst
gjorde först som extrakadett, sedan som styrman, och var, 
innan han på korvetten N a jaden år 1837 anträdde en långtur 
till Medelhafvet, färdig med sin officersexamen och blef då 
förordnad till styrman. Sedan ban som »betalande kadetb 
gjort ännu en sommarexpedition, utnämndes han 1840 iill se
kundlöjtnant vid flottan och kommenderades samma år som 
exercisofficer tillsammans med tretton kamrater i samma grad 
på en tretton månaders tur med »fjortonhuggaren>> Najaden 
åter till Medelhafvet, dit han redan följande års höst fick ännu 
en gåug i samma egenskap och i lika manstark krets af grad
kamrater medfölja syskonfartyget Karlskrona. 

Då Rosensvärd efter så pass grundlig sjöträning i unga 
år icke kunde snart åter påräkna någon längre sjökommende
ring, sökte och erhöll han 18.:14 tre års tjänstledigbet för att 
med stipendium ingå i engelsk örlogstjäust. Han fick nu godt 
tillfälle att ytterligare rikta sin sjömannaerfarenhet under ex
peditioner med olika fartyg i Stilla hafvet, till Skepparöarna, 
Nya Zeeland och Chile. Ett vänskapsband, knutet under en 
af dessa färder med den nu åldrige lord Seymour, »conste"ble 
of the Tnwer» i London, och underhållet genom årlig bref
växling, slets först i år genom den forne svenske skeppskam-
ratens död. · 

Efter att, återkommen till Sverige, hafva tjänstgjort un-
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der ett par kortare sommarexpeditioner på svenska fartyg, för-· 
des Rosensvärd af sitt ungdomliga intresse för vapnet att 
åter söka praktisk erfarenhet under främmande fl agg - denna 
gång under krigets mera instruktiva förhållanden. Det var 
under Danmarks förvecklingar 1849. Ombord på danska fre
gatten Bellona deltog han i blockaden af Elbes, Wesers och 
Jahdes mynningar. Till hedrande erinran härom blef han vid 
50-års:jubileet utnämnd till Dannebrogsman. 

Det blefve för vidlyftigt att här uppräkna alla de längre 
och kortare kommenderingar och befattningar till sjöss samt . 
uppdrag af olika slag i land, hvilka under de närmast följande 
åren togo den unge sjöofficeren i auspråk; må det blott näm 
nns att han under tjugo sjömånader förde ångbåt på traden 
Stockholm-Umeå- Vasa och under större delen af året 1854 
tjänstgjorde som chef å postångfartyget Nordstjärnan mellan 
Stockbolm, Kalmar och Stettin, hvarefter han åter erhöll tjänst
ledighet för att under ytterligare 17 sjömånader fara som be
fälhafvare på ångfartyg mellan norrländska och finska hamnar. 

Han var nu kaptenlöjtnant, och uppdragen växlade mel
lan kompanichefens i land och sekondens ombord. I den se
nare egenskapen ledde han vid ett tillfälle - det var på kor
vetten af Chapman under en våldsam storm utanför Hallands 
Väclerö - manövern på ett sätt, som enligt medkommendera
des vittnesbörd ingaf den mäst klenmodige förtröstan, sedan 
man kort förut på goda skäl ansett fartygets säkerhet äfven
tyrad. - I kaptensgraden mottog han svärdsordens riddar
kors och var den siste, som blef enligt fordom öflig sed dub
bad till riddare. Han hade nu hunnit den ålder i tjänsten, 
då de högre befälsposterna väntade honom. 

Vintern 1864-1865 förde ban som chef korvetten Gefle 
till Afrikas västkust och Medelhafvet. U n der uppehåll med 
korvetten i Liberia fick han tillfälle att lägga i dageu en af 
de egenskaper, som nog var ett af grunddragen i hans både· 
li fliga och känsliga skaplynne: kamratlig hjälpsamhet. I ham
nen lågo två franska avisofartyg, hvilkas befäl och besättnin
gar voro hård t angripna af feber. Det var klent beställd t med. 



-390-

·läkarevården på de båda fartygen, och ingendera af befälhaf
varna vågade lämna kamraten åt sitt öc1e geuom att segla där
ifrån för att skaffa vederbörlig hjälp. Den svenske fartygs
.che[eu löste knuten genom att, sedan de sjuke inrymts på den 
ene avison, som fick kvarstanna, medelst en order frigöra den 
andre från det farliga läget, medan han själf iutog hans plats 
och ägnade den kvarvarande fransmannens sjuklingar all deu 
vård, som den svenske skeppsläkaren Björkmans förmåga samt 
korvettens medicinska resurser mäktade erbjuda. - Den kej 
serliga franska regeringen uttryckte sin erkänsla genom att 
förära Getles chef och läkare bedersgåfvor, åt den förre ett 
med dedikation försedt s. k. skrifbordsur, hv ilket minne af 

·honom skattades långt högre än någon dekoration. 
Efter att !Jafva någon tid tjänstgjort som ekipagemästare 

i Carlskrona, befordrades Rosensvärd 1866 till kommendörkap
-ten och förordnades kort därefter till chef för styrmansdepar

tementet vid Hottans hufvudstation. 
Redan föl jande år fi.ck han mottaga det befäl, som ban 

alltjämt med förkärlek ville minnas. Vauadis skulle ut på 
vinterexped ition till Brasilien och Västindien, och Rosensvärd 
blef fregattens chef. Att resan, jämte det att den ur örlogs
mannasynpuukt yar särdeles instruktiv och för ledningen 
hedrande, äfven blof en af de angenämaste, som deltagarna 
·varit med om, därom vittnade bland annat de entusiastiska 
skildringarna i bref till en hufvudstadstidning från eu af gun
rumsmecllemmarna. Och till detta iutrycks allmänna utbred
ning bidrog helt visst främst chefens uppfattning af sin ställ
ning. Minnet af fregattens uppehåll i li-io, där julen firades, 
hölls länge kärt bland där bosatta landsmän, för hvilka samt
liga kommendörkap ten Rosensvärds bjärtegoda gästfribet tyck
tes räcka till. Och när det - kanske många är efteråt ·
kunde hända att gunrummets officerare vidnågon högtidlighet 
sammanträffade med sin förre befälhufvare och den äldste bland 
.de forna kvarterscheferna tog kamraterna med sig för att böja 
ett glas för »chefen på Y anadis 67 -68», då slog det icke fel 
.att en alldeles särskild glans lyste upp blickeu under de buskiga 
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ögonbrynen. rry den där skåleu frammanade för hvarje gång 
lika l iiligt. de kära, väl förvarade bil clerua från oförgätliga 
»Tivoli-aftnar» i Vanadis ' kajuta, då chefens ännu icke slut
förbrukade Liberiakaffe spred sin fina doft i den krets, där 
han gladdes och trifdes så innerligt väl och som han i ett bref 
ti ll en vän karaktäriserat med orden: »Bättre officerspersonal 
har jag aldrig seglat med -- påpassliga -- attentive to com
mand, belefvade m. m. Det tir eu verklig glädje att hafva ett 
sådant gunrum». 

Sällsamt nog skulle äfven denna långresa gifva Rosen
svärd tillfälle att visa sin beredvillighet till internationell hjälp
samhet. Medan ftegatten på hemgående låg i P lymouth, an
gjordes hamnen af en spansk transport San Fraucisco de Borja 
i sjuukancle tillstånd. Don kraftiga hjälp i sista stund, som 
från Vanadis räcktes genom folk, som skickades öfver att af
lösn de vid pumparna uttröttade spanjorerna, blef räddningen 
för både transporten och dess värdefulla last af åtskilliga tusen 
fiRskor kvicksilfver. Isabella-catbolica-ordens kommendörsstjärna 
hlef det yttre beviset för spanska regeringens erkännsamhet 
mot Vanadis chef. 

Stormarna foro denna vår hårdt fram på Skandinaviens 
västra kust, och Vanaelis möttes Yid sin ankomst till Göteborg 
af underrättelsen att åtskilliga bohuslänska iiskare omkommit 
i Nordsjön, efterlämnande anhöriga i hjälplöst tillståucl. En 
insamling föranstaltades genast af cllofen med det resultat att 
l'regattens hela personal sammansköt eu afseviircl penninghjälp 
till de nödlidande. 

Efter denna sista färd till aflägsna farvatten tjänstgjord e 
Rosensvärd åren 1868-1872 - han befordrades förstnämnda 
år till kommendör - eller hvartunnat so:11 kommendant, eki
pagemästare och tillförordnad varfschef, allt vid Hottans huf
vudstation. 1872 mottog ban förtroeuclet att hissa sitt befäls
tecken som cheE för elen största svensk-norska· eskader, som 
dittills Vflrit under fredstid sammundragen -- 19 svenska och 
3 norska fartyg. Härmed hade man gifvit uppslaget till de 
eskader- och krigsöfniDgar, bvilka, förut så godt som okända 
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inom vår manu, numera ingå i det årliga öfningsprogrammet. 

Liknande befäl uppdrogs åt kommendör Rosensvärd ä[ven det 

följande året -- det blef sista gången hans befälstecken blåste. 

De sex sista åren af hans aktiva tjänstgöring voro lika 

fördelade på de båda posterna först som vadschef sedan som 

militär-cbef vid flottans station i Carlskrona . År l 880 blef 

han öfverflyttad till flottans permanenta reservstat. Han hade 

under tiden utnämnts till kommendör af svärdsorden och af 

norska S:t OlaJs-orden. Under expeditionen med Getle hade 

han blifvit officer af Tunesiska Niscban Iftikar. Men ännu 

ett yttre utmärkelsetecken skulle föräras honom som ett för

visso välförtjänt erkännande för en handling, lika hedrande 

som ovanlig vid hans dåvarande ålder. Han hade fyllt sina 

sextio år, då han en eftermiddag icke tvekade att kasta sig i 

vattnet för att simmande rädda en gosse, som vid Borgmästare

bron i Carlskrona fallit i sjön och var i ögonskenlig fara att 

drunkna. Medaljen för berömliga gärningar prydde snart där

efter den gamle kommendörens bröst. 

1881 gjorde kommendör Rosensvärd sin sista tj änsteför

rättning som mönsterherre inom båtsmanshållets södra di

strikt. Två år senare erhöll ban afsked från den tjänst, i 

hvilken han stått som officer i fyrtiotre år. 

År 1865 kallad till ledamot af Kungl. Örlogsmannasäll

skapet blef han 187 4 sällskapets hedersledamot. 

Kommendör Rosensvärd tecknade, liksom så många andra 

män, hvilka helt lefva för sin sak, sitt lifs historia bäst i det 

arbete, han som tjänsteman utförde. Ocb såsom »bene emeri

tus » måste äfven han stiga ned från bryggan, medan kraften 

och hågen att stå kvar ännu voro starka hos honom. Den 

s. k. åldersgränsen hade han nog tänkt sig uppdragen litet 

längre fram i tideu än så pass nii.ra mannaålderns Zenith -

så visst som det är en med många hedrande uppdrag betrodd 

och oförvitlig tjänstemans rätt att se framåt och uppå t. Ett 
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sällsynt innehållsrikt och 1ifaktigt utvecklingsskede för flottan 

räknar sin början just från 1880-talets första år. Utvecklingen 

måste länkas i nya banor - och vid sådana omläggningar 

blir vanligen krafvet på ny och yngre ledning starkt. Vi, som 

redan nu kunna ställa den tidens förh ållanden på afstånd för 

våra blickar, se helt naturligt sammanhanget annorlunda än 

de gjorde, som fingo känna händelsernas omedelbara fläktar. 

Och att dessa slogo kylande mot kommendör Rosensvärd, det 

förmådd e han med sitt litliga temperament aldrig helt dölja. 

l bans skaplynne fanns nog en benägenhet nedlagd, som hans 

omgifning kanske var mera medveten om än han själf, näm

ligen frestelsen att se på mötande förtretligheter - och så

dana ligga i hvarje företagsam mans väg - med förstorande 

och kanske äfven färgade glas. Att understundom se sina 

bästa afsikter och lyckliga praktiska grepp missförstådda och 

undervärderade det skulle komma på hans såväl som på andra 

dugande och rättänkande mäns lott, men förtreten, som vid 

sådana tillfällen icke dröjer att inställa sig, satte mången gång 

djupare och varaktigare ärr i hans sinne och minne än saken 

i fråga kunde synas vara värd. Och vår mänskliga tunga 

har då så lätt att finna de bittra, emellanåt kanske för 

bittra orden. Kommendör Rosensvärds af oss alla vördade 

bild skulle i denna anspråkslösa minnesteckning blifvit en med

vetet konturtecknad vrångbild, om nu berörda drag uteslutits. 

Ty han var först och sist en karaktär af gammaldags prima 

halt - och för en sådan räcker icke alltid anpassningsför

mågan till. 

Sedan familjen år 1902 flyttat till Ronneby, tillbragte han 

<lär tillsammans med sin maka, dotter till framlidne amiralen 

C. A. Virgin och med hvilken han i 57-årigt äktenskap varit 

förenad, samt en dotter de sista åren af sin lefnad, troget un

derhållande sin korrespondens med gamla vänuer nära och 

fjärran, tills en dag i augusti månad detta år det h vita huf-
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vudet slumrade in i en stilla, smärtfri sömn, som icke kunde 
misstydas . . . . . 

Kommendör Rosensvärd efterlämnade, förutom maka, tre 

döttrar, af hvilka en är gift med kommendörkapten C. A. L . 

Christenson, inspektör för navigationsskolorna, och en med 

kyrkoherden R. Helgesson samt två söner, den ene kommen

dörkapten den andre kapten vid Kungl. flottan. En tredje son, 

ingenjör, bortrycktes i unga år genom olyckshändelse, sedan 

han utfördt en vacker räddningsbragd vid en sprängämnes

fabrik i Cartagena i Spanien . 

Carl August Puke. 

Född i Stockbolm den 3 oktober 184-t blef Puke 1859 

kadett vid Kungl. krigsakademien och utnämndes till sekund

löjtnant vid Hans Maj:ts flotta år 18G-!. Beforurades däreftet· 

i vanlig ordning ocll utnämndes år 1900 till kommendör i 

Kungl. flottan . 
"~r 18(:)0 började han sina sjöexpeditioner som kadett på 

korvetten af Chapman och cleltog sedan han blif\·it officer uti ett 

flertal expeditioner dels i hemlands- och dels å aflägsnare far

vatten. Bland andra dylika expeditioner tjänstgjorde ban 1866 

på korvetten • Orädd», som då föroly ckades u t i Engelska 

kanalen. 
I slutet af 1830-talet var Puke unrler 3 år anställd i 

engelsk örlogstjänst och Yar däruneler kommenderad å pansar

fartyget »Zealous» och fregatten »Endymion», hvilka rartyg 

hade sin station uti 8tilla hafvet. 

Till lands beklädde Puke iifven en mångfald beFattnin

gar, af bvilka här blott må nämuas 1890-93 adjutant hos 

stationsbefälhafvuren, 1893 -9G chef för exercis- och undcrbe

fälsskolorna , 1897--1002 chef för ekipagedepartementet i Carls

krona, bvarjämte han under sistnämnda tidsryn1d under längre 

perioder tidtals tjänstgjorde som t. f. varfscbef. Ar 1902 er-
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böll kommeodör Puke afsked, men tjänstgjorde därefter som 

besiktmngsman i Carlskrona ända till sin död. 

Så lyder i korta hufvu<'ldrag de förnämsta data af elen 

aft idnes tjänstgöring inom det af honom så mycket älskade 

sjövapnet. 
Men voro befattningarne inom tjänsten mångahanda och 

pröfvande, så sköttes de dock alltid med aldrig svikande plikt

trohet, energi och intresse och den arbetssamme mannen fann 

ändock tid för annan verksamhet. Så togs kommendör Pukes 

praktiska dugligbet redan tidigt i anspråk för Carlskrona stads 

angelägenheter. 
l\Iångårig stadsfullmäktig, var han som sådan ledamot 

af beredningsutskottet och deltog verksamt i stadsfullmäktiges 

förhandlingar, särskildt då det gällde sociala och humanitära 

frågor, af hvilka ban var lifligt intresserad. I sin egenskap af 

ekipagemästare var han jämväl stadens brandchef och under 

en lång följd af år var han ledamot af fattigvårdsstyrelsen 

samt under några år äfven ledamot i styrelsen för frivilliga 

fattigvården, inom hvilken han var synnerligen nitisk och lade 

ett för de fattige varmt klappande bjärta i dagen. 

Den 16 sistlidne december slöt deu vänsälle kommendö

ren sina dagar i sin familjs sköte här i Carlskrona, hvilken 

station han tillhört under hela sin tjänstetid och gick hädan, 

närmast sörjd af maka, född Leijonhielm, och 8 barn. 

Äfveu inom kamratkretsen lämnade den nitiske, anspråks

lö!Oe, glade och vänlige mannen ett stort tomrum . 

Af sönerna är den äldste kauslist vid svenska legationen 

i Madrid , den andre sjukgymnast, den tredje löjtnant vid Kungl. 

Östgöta trängkår, den fjärde extra mariningenjör i Carlskrann 

och den yngste elev vid härvarande högre läroverk. Af dött

rarna är den äldsta gift med direktör K. Blom q vist, Bona. 

Justus Christoffer Osterman. 

Son af kommenoören vid Kungl. flottan Christoffer Didrik 

Osterman och dennes maka, född Ameen, föddes han i Curls-



- 396-

:kron9 den 20 januari 1833, vann 184 7 inträde som kadett vid 
Kungl. krigsakademien och utnämndes 1851 till sekundlöjt
nant vid Hans Maj:ts flotta. År 1866 stod han några måna
der som kapten vid Kungl. skärgårdsartilleriet men transpor
terades samma år till kapt.en vid Kungl. flottan. Kommen
dörkapten 1876 blef Osterman 1887 utnämnd till kommeodör 
·vid Kungl. flottan. 

Sin sjömannabana började han år 1849 som sjökadett å 
korvetten Jarramas och deltog från år 1852 som officer uti 
flottans expeditioner. Af Ostermans sjökommenderingar må 
.här endast uämnas några såsom 1860, då han som kommen
derad officer deltog uti fregatten Josepbines expedition i Nord
och Östersjön samt senare i den svensk-norska eskader, som 
under H. K. H . prins Oscars befäl paraderade vid Carl XV:s 
kröning i Norge; hans kommendering såsom artilleri-instruk
tionsofficer å linjeskeppet Stockholm 1861 under dess expedi
.tion i Nordsjön. 

År 1865 inträdde Osterman uti fransk örlogstjänst, del
tog därunder uti expeditioner till Cochin-china och Saigon 
samt tjänstgjorde bland annat äfven som navigeringsofficer å 
avisafartyget Le Tancrede under dess resa från Saigon till 
Rochefort och 186Ei som adjutant hos konteramiral de Saisset 
å pansarfregatten La Courenne, tillbörande Medelhafsflottan. 

I december sistnämnda år embarkerade Ostertnarr som 
passagerare å korvetten Orädd i Havre för att med denna åter
vända till hemlandet. Orädd stack till sjöss den 6 december 
men strandade samma afton vid Dungeness. 12 man af be
sättningen omkommo, men alla de öfriga ombord varande räd
dades medelst raketapparat. 

År 1875 tjänstgjorde Osterman som flaggadjutant hos 
viceamiral Sundin om bord å fregatten Vanadis, i-Jaggskepp i 
den eskader, med hvilken D.D. M.M. konungen och drottnin
gen besökte Danmark och Tyskland samt senare H. M. konun
gen aflade besök i Ryssland. D .D. M.M. v oro embarkerade å 
Vanadis. Under konungens uppehåll vid ryska bofvet, dels 
på Peterhof och dels i Petersburg tillhörde Osterman H . .Maj:ts 
.uppvaktning. 
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Ar 1885 var Osterman kommenderad som flaggkapten å 
(jhefsfartyget Drott, det följande året chef å fregatten Vanadis 
under dess expedition till Marockanska kusten för att därstä
des verka för ökad omsättning af svenska produkter, hvarför 
ombord å fregatten medfördes en myckenhet af den svenska 
industriens olika alster, h vilka exponerades i Tanger. U n der 
ltreri 1894 och 1895 var han stridsdomare vid eskaderöfnin
garne och afslutade därmed raden af sina olika och alltid med 
så mycket intresse omfattade sjöexpeditioner. 

Blicka vi nu tillbaka på hans tjänstebefattningar i land, 
så finna vi honom bland annat 1858-1863 som äldste in
struktionsofficer i exercisskolan och 1870-187 4 som adjutant 
hos stationsbefälhafvaren i Carlskrona, 1878--1881 chef för 
skeppsgossekåren , 1887--1888 chef för sjöförsvarsdepartemen
tets kommandoexpedition och ledamot i kommiten för ornar
betandet af flottans tjänstgöringsreglemente, 1888-1893 chef 
för marinförvaltningen intendentafdelning samt slutligen 1893 
-1895 varfschef i Stockholm. 

Under sin tjänstetid här nere i Carlskrona hade Oster
man under en följd af år ända till sin afiiyttning till Stock
bolm tillhört stadsfullmäktige och var då äfven ordföraode i 
hamnstyrelsen. 

Are:J 1879-1882 bestred han sekreterarebefattningen in
om detta sällskap och l 883-1889 var han redaktör för Ör
logsmannasällskapets tid skrift, inom hvilka båda befattningar 
ban nedlade mycket intresse och förtjänstfullt arbete. 

Osterman var ock sedan slutet ai 1880-talet ledamot af 
Kungl. krigsvetenskapsakademien samt under åren 1896-1897 
n kademiens andre styres ma n. 

I januari 1896 hade Ostermans 63 lefnadsår tilländalupit 
och han erhöll då sitt afsked samt fick i likhet med så mången 
annan i sin fulla kraft stående f. d. militär smaka den bittra 
kalk, som best~r i öfvergången från de aldrig sinande, olik
artade och kräfvande tjänsteuppdragen till sysslolöshet. Under 
sina 45 tjänsteår hade ban nämligen för starkt koncentrerat 
hela sitt intresse på tJänsten för att vid inträdd pensionsålder 
hastigt kunna kasta om . 

TidsMi/t i Sjöväsendet. 28 
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Som ett angenämt afbrott i denna tvungna overksamhet 

erhöll han dock redan samma år Kungl. maj:ts förordnande · 

såsom kommissarie för flottans sektion i 1897 års allmänna 

konst- och industriutställning i Stockholm och fick i denna 

egenskap uppgöra förslag till och leda ordnandet af flottans 

utställning. Som erkännande för detta sitt arbete utnämndes 

han till kommendör af Vasaordens l:sta klass . 

År 1898 blef kommendör Osterman medlem af Röda 

korsets verkställande utskott och deltog med mycket intresse i 

deE>s arbeten, bland annat i sammanslagningen och bildandet 

af )>Frivilliga sjukvården i fälb, i hvars öfverstyrelse han äfven 

ingick och där han kvarstod ända till förlidet år, då han huf

vudsakligen på grund af nedsatt hörsel med saknad beslöt sig 

för att äfven lämna detta uppdrag. 

Den 25 sistlidne oktober kallades den man hädan, hvil

kens lifsgärning jag nu sökt teckna, den man, hvars grund

åskådning lär hafva varit att disciplinen måste fordra att du 

handlar efter order och gifna föreskrifter, och den kan fordra 

att du tiger med din åsikt i vissa fall, men den får aldrig 

förmå dig att tala eller tänka mot din öfvertygelse. Så löd 

enligt hans åsikt militärens plikt och därefter sträfvade han 

att inrikta sitt lif. 
Kommendör Osterman efterlämnade vid sin död maka t 

född Borg, och 4 söner af hvilka den äldste är löjtnant v1d 

Kungl. Svea artilleriregemente, den andre ingenjör, den tredj.e 

löjtnant vid Kungl. flottan och den yngste handelskontorist. 

Frid öfver de afiidnes minne l 
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Om utvecklingen af vår flottas hufvud
materiel under konung Oscar Il. 
Anförande på högtidsdagen af sällskapets ordförande 

kontent1niml C. A. F!julhammar. 

Den 8 sistlidne december med förde för svenska folket ett 

sorgebud, som trHngde djupt ned inom alla kretsar, offentliga 

såväl som enskilda. Ej minst berördes detta sällskap då vår 

åldrige konung för alltid nedlade den spira han under mer 

än en mansålder innehaft. Från uugdowen tillhörde han ge

nom sin utbildning vårt vap8n. Under hela sitt !if höll han 

Sveriges flotta kär och till gengälld var han städse af flottans 

män, hög som låg, varmt älskad och vördad, därom vittnade 

ej minst Jet besök han näst före sitt sista lefnadsår aflade i 

dessa bygrler. 

Redan den 15 november 1845 hade han emottaait kal-
n 

leJsen att vara detta sällskaps förste hedersledamot. Städse 

följde han sedan med odeladt intresse och obrutna krafter de 

angelägenheter, som utgöra detta sällskaps förnämsta mål. 

H vii k en genomgripande omgestaltning sjövapnet under den o a 

tid varit underkastad är väl bekant för oss, som just ha till 

uppgift att noggrant följa utvecklingen i sagda hänseende. 

Oaktadt vi und er hela dfmna tid fått njuta fredens välsignel

ser, har dock utvecklingskampen varit bård nog, stundom miss

tröstande men ock hoppgifvande. Misströstande var den utan 

tvifvel under första delen af konung Osears regering, hvaremot 
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vi med tacksamhet erinra oss att motsatta förh ållandet blef 

rådande ända till senare delen af hnns regeringstid. 

Jag vill med anled ning häraf på denna högtidsdag vid 

nedläggandet af den mig anförtrodda ordförandeklubban, upp

draga några konturer från denna utvecklingstid i hvad den 

afser sjöförsvarets hufvudmateriel. Vi skola därvid finna förn yad 

bekräftelse på den ofta framhållna satsen, att i mån som de 

tekniska vetenskaperna frambringa nya värden, i samma mån 

omgestaltas den för krigföringen lämpligaste materielen äfven

som sättet för dess användning. 

Den ytterliga liknöjdhet för de flesta nationella angelä

genheter som utmärkte förra delen af 1800-talet, hade äfven 

tryckt sin stämpel på sjövapnets område. Under förlamande 

strider mellan stora och lilla flottans män förföll materielen 

och försummades öfningame. Slutligen lyckades det skär

gårdsintresset att under konung Oscars företrädare genomföra 

den för vårt sjöförsvars utvecldi1Jg så olycksdigra delningen , 

hvilken ytterligare nedsatte intresset för och förtroendet till 

detta vapen. En flotta borde visserligen finnas men den borde 

kringskäras så mycket som möjligt. Med eftertryck framhålles 

detta året före delningens verkstäl lande i det underdåniga be

tänkande angående landtförsvaret, som afgafs i maj 1866. Se

dan sjöförsvarets nackdelar där nagelfarits, tillägges följande: 

»En mindre stat som Sverige gör af alla dessa skäl klo

• kare att samla sina tillgångar till landtförsvaret, som i alla 

»fall är det verksammaste, och att nöja sig med det biträde 

»vi<l försvaret , en mindre flotta kan lämna». 

1860·talets sjökrig i de nordamerikanska och våra grann

lands farvatten bidrogo emellertid afsevärdt till att åtminstone 

tillfälligtvis väcka den nationella eftertanken till förm ån för 

sjövapnet. Resultatet däraf blef byggandet af de fyra moni

torer, som vid konung Oscars tronbestigning utgjorde kärnan 

af Sveriges flotta. Den första sjö<'attes 1866 och den sista 

1871. Att på 6 år åstadkomma f'U dylik ökning var under 

dåvarande förhållanden en kraftyttring som ej bör underkän

nas. Denna fartygstyp hade nyligen och med heder bestått 
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elddopet i krigets allvar, den var för sin tid väl bestyckad 

och pansrad och med stolthet framhöllo tlottans representanter, 

att ingen marin då hade fartyg med grörfe kanoner eller tjoc

kare pansar än den svenska (Adlersparre). Vidare framhölls 

att typen framför allt lämpade sig för en sådan defensiv. som 

betingades af våra begränsade tillgångar och af våra t;ånga 

skärgårdar. 

Beröm och smicker sparades ej på den nyskapade mate

rielen, och den nästan magiska verkan, som skärgårdame och 

därför afsedd materiel hos oss städse framkallat, bidrog äfven 

att stärka förtroendet. På så sätt förklaras väl lättats det för

hållandet, att omkring 20 år förrunno innan någon ny vä

sendtlig ökning eller förändri11g af vår sjökrigsmateriel åter 

kom till stånd. Och dock började arbetena därpå snart nog 

af dem, som visste att vårt land hade lika sårbara punkter 

utanför och mellan skärgårdarna, som inuti desamma. .Med 

skärpa framhölls redan från början att monitorerna saknade 

en ytterst viktig strategisk faktor, liksom en ej mindre viktig 

taktisk sådan. Deras fart var ytterligt liten, och rammen och 

minan (stångminan och bogserminan), som redan gjort sitt 

intåg bland stridsmaterielen och hvarje år vann terräng, kunde 

icke anpassas å dessa fartyg. När sålunda departementschefen 

till 1871 års riksdag framböll att värt sjöförsvar borde omfatta, 

förutom smärre fartyg, 10 monitorer till 2,000,000 kronor 

stycket, så torde de omhandlade svacrheterna verkat därhän 
b , 

att antalet aldrig kom att öfverstiga de fyra som redan d.i\. 

funnos. .Men då 5 år senare vår första stratecriskt crrundade 
b b 

sjöförsvarsplan, som omfattade sex SJ. öcrående pansarfartvcr 
o u n' 

försedda med ram och hög fart, till en kostnad af 4,000,000 

kronor stycket, förelades riksdagen, var skärgårdsintresset äter 

så starkt, att äfven denna plan strandade_ 

Fruktan för att vårt sjöförsvar kunde, ur sin anspråks

lösa tillvaro i skärgården, glida nt på öppen sjö blef nu så 

stark att riksdagen detta år (1876) fann sig föranlåten fästa 

det bekanta sedermera många är bibehållna villkoret vid det 

extra nybyggnadsanslaget, som då utgjorde 1,700,000 kronor, 
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att det endast finge »användas till byggande af sådana krigs

»fartyg, som kunde med denna anslagstillgång fullbordas•. 

Att riksdagen vid denna tid var tvehågsen om hurudan 

fartygsmateriel borde åt Sveriges ftotta anskaffas må icke för

undra. Den gamla strid en om huruvida försvaret borde upp

tagas äfven i öppen sjö eller inskränkas blott till skärgår

darue hade under delningsperioden 1866-73 tagit ny fart, 

och äfven vid konungens rådsbord voro åsikterna därom delade. 

Kort före konung Oscars tronbestigning hyllades som vi sett 

skärgårdsmaterielen par preference. Sålunda frambålles i kungl. 

maj:ts proposition till riksdagen 1871, beträffande möjlighet 

för oss att bygga fartyg för offensiv på öppna hafvet, följande: 

»Det torde för en hvar vara uppenbart att detma väg ej 

»är förenlig med Sveriges tillgångar, och att vi följaktligen , 

»om ock motvilligt, måste afstå från anspråken att på öppna 

>sjön kunna möta de starkare fiender, med hvilka vi en gång 

»kunna komma i strid». Där frambålles vidare att vårt sjö

försvar endast behöfver kraftigt bidraga till försvaret af in

loppen till Stockholm och två eller tre andra viktiga ställen å 

vår kust, h vartill beräknades de om talade tio monitorerna. 

I kungl. maj:ts proposition 1876 åter franli~lålles med 

kraft och skärpa det olyckliga läge vi kunde komma uti genom 

fiendens företag på våra öppna kuster och genom blockader, 

om vi ej hade möjlighet att utsträcka försvaret utom skärgår

darnas områden. På grund af fartygsteknikens utveckling 

kunde ock redan då med hopp om ett framgångsrikt genom

förande uppställas de strategiRka hufvudgrunder för vårt sjö

försvar, som allt seelan bibehållits, och som vi hoppas allt fort

farande må få äga bestånd, nämligen: 

l) att utestänga fient liga flottor fråu våra viktigaste 

hanmar; 
2) att försvåra om icke förbindra lanclsi:ittandet af öfver

välcligande fientliga härmassor ä våra kuster hvar hälst eil 

landstigning försöktes; och 

3) att om en fiende skulle lyckas landstiga, oroa och för

svåra hans kommunikation med eget land. 

., 
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För att fylla dessa uppgifter borde ftottans hufvudstyrka 

bestå af de ofvan angifna 6 ramfartygen, med jämförelsevis 

tunt pansar och lätt bestyckning, men med hög fart (12 a 
13 knop) och stor manöverförmåga, dels för navigeringen i 

skärgårdarna och dels för öfverlägsenhet i stäfangreppet. De 

motsvarade således närmast vår tids pansarkryssare. De skulle 

kosta 4,000,000 kronor stycket, således tillsammans 24,000,000 

kronor eller endast 4,000,000 kronor mer än 1871 års hufvud

styrka, men ticlen var ännu ej mogen för de sjögående farty

gens erkännande. Därtill hehöfdes ännu två kommitteers för

ordande, nämligen 1880 års materielkom mit te och 1882 års 

parlamentariska kommitte. 
Behofvet af ett sjögående pansarfartyg af den typ, som 

ännu utgör kärnan af vår ftotta, erkändes slutligen och ut

vecklades på ett öfvertygande sätt af den senast nämnda 

stora kommitten, som bestod af fem ledamöter ur l:a kamma

ren, fem ur 2:a kammaren jämte fem sjöofficerare, hvaraf två 

äfvenlerles voro ledamöter af riksdagen, och därmed började 

den enighetens tid, som allt mer och mer blef rådande be

träffande såväl flottans uppgift, som materielens beskaffenhet. 

H vilken varsamhet som ännu under första brytningstiden an

sågs nödig, finner man emellertid af kommittens sträfvan att 

få sin föreslagna typ, Svea-typen, betraktad endast som en 

förbättrad monitor. Sålunda säger kommitten: »Förordande 

~denna förbättrade monitortyp, har kommitten därmed inga

»lunda tillstyrkt införandet hos oss af något stort pansarskepp, 

»någon af dessa dyrbara certer, som återfinnas i de stora sjö

»makternas tiottor, men vi måste nödvändigt äga fartyg, så 

»beskaffade med hänseende till fart och sjöduglighet att de 

»må kunna hastigt ftytta sig till h vilken botad punkt som bälst 

»af vår långsträckta kust och så starka beträffande pansar och 

»bestyckning, att de, där förhållandena icke äro alltför ogynn

))samma, förmå att upptaga striden mot fiendens pansarfartyg». 

De voro ingalunda små dessa fordringar, likvisst måste 

man vidgå att de väl fylldes af den nya fartygstypen, som 

betingade en kostnad af nära 3,000,000 kronor och hvartill de 
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första medlen beviljades &f följande årets riksdag. Vårt första 
fartyg af denna typ blef som bekant Svea, som gjorde 14 
knop, hade 2 stycken 26 cm. k. och 4 styckeu 15 cm. k. af 
kraftigaste modeller, en pansartjocklek af 293 mm. för kanon
torn och vatteulinje samt undervattenstub för stäftorped. Ryss
lands nyaste fartyg 1882, Minin, gjorde 14 knop, hade 4 st. 
21 cm . k. ocb S st. 15 cm. k. sam t största pansartjocklek 203 
mm. Tysklands modernaste pansarfartyg vid denna tid, Baiern, 
gjorde 14 knop, hade 6 st. 26 cm. k. och tjockaste pansar 
306 mm . 

Vi se sålunda att Sveriges regering och riksdag vid 
denna tid ej allenast ansåg att flottans kärna borde bestå af 
fartyg med lika stor fart och lika kraftigt artilleri och pansar, 
som våra mäktigaste grannar bestodo sina fartyg, utan ock att den 
hade vilja och förmåga att genomföra denna åsikt. Kvalitets
frågan var nu afgjord på ett logiskt sätt och enligt strategiska 
och taktiska grunder. 

Beträffande antalet hade kommitten föreslagit, att vi un
der 30 år skulle anskaffa 14 fartyg af denna typ, eller om
kring ett halft fartyg årligen. På grund af den långa anskaff
ningstiden blef det emellertirl af vikt, ej allenast att söka reali
sera antalet enligt denna plan, utan jämväl att tillgodose typens 
utveckling, så att vi ej åter skulle försättai:i i samma hopplösa 
ställning som den ur bvilken vi just lyckats arbeta oss upp . 
Båda dessa fordringar blefvo dock i början illa tillgodosedda . 
För att anskaffa den första di visionen af tre fartyg erfordrades 
elfva år i stället för ulanerade sex, ehuru kommitten föror
dat deras byggande under den närmaste framtiden, och det 
oaktadt var det sista af de tre fartygen så godt som identiskt 
med det första, och anskaffningskostnaden var på öret lika. 

Utvecklingen inom de främmande marinerna hade dock 
under dessa år varit betydlig. För att ådagalägga detta och 
föreslå de åtgärder vi i fölid däraf borde vidtaga, förordnades 
1892 den första af de förnyade materielkornmitteer, som tid 
efter annan för samma ändamål sammanträdt. Denna kom· 
mitte föreslog iuförandet af två enkeltorn i stället för dubbel-

I 
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tornet, för att möjliggöra eldgifning akteröfver, vidare det rue
delsvåra artilleriets placering i kasematt bakom pansar, på 
grund af artilleriets kraftiga verkan genom snabbskjutningens 
allmännare tillämpning samt ökning af det lätta artilleriet, på 
grund af torpedvapnets utveckling. Äfven denna kommitte 
föreslog förgäfves ett påskyndadt byggande af vår viktigaste 
fartygstyp i syfte att erhålla minst tre förbättrade fartyg under 
de närmaste 3 åren. Under loppet af följande S år erhöllo 
vi af detta kasemattsystem fyra fartyg, dock med det försva
gande att kasemattens ryggpansar och sidapansaret under den
sanlina uteslöts. Under nämnda byggnadstid inträffade två 
sjökrig, som ytterligare påskyndade omstöpningen af sjökrigs
materielen, nämligen det Sino-Japanska och Spansk-Amerikan
ska. Det snabbskjutande artilleriets förödande verkan och far
tens stigande betydelse i såvi:ll taktiskt som strategiskt hänse
ende, äfvensom det stigande inflytande sjövapnet allestädes 
tillerkändes vid krigiska förvecklingar, började nu äfven hos 
oss verka med kraftiga häfstänger. Under inflytandet häraf 
tillsatte kungl. maj:t 1898 särskilda kommitterade, som i sitt 
den 18 december afgifna betänkande framhöllo behofvet af att 
kasemattsystemet utbyttes mot tornsystem, att all ammunitions
langning skyddades af pansar och att stäftorpeden utbyttes 
mot sido-undervattenstu ber. 

Villigheten att offra på fosterlandets altare stegras van
ligen äf ven då andras frihet står på spel. Exempel därpå hafva 
vi ofta haft, äfven i vårt land . Så ock n n. Första riksdagen 
efter de förintande striderna vid l'v1anilla och San Jago bevil
jade nämligen medel ej allenast för att till tornsystem ändra 
våra tre äldsta pansarbåtar, utan äfven på enskild motion, till 
nybyggnad af tre dylika fartyg, hvilka under de närmaste 3 
a 4 åren färdigställdes. 

En motsvarande kraftyttring till fromma för landets sjö
försvar torde ej häller hafva förekommit sedan don tid då 
Chapman och Troile voro tredje Gustafs snillrika och kraftiga 
hjälpare vid nybyggandet af den flottmateriel , som med främman
de medel färdigställdes åren 1784 och 1786, då efter Chapman& 
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ritningar 5 fregatter med tillsammans 200 kanoner och 6 skepp 
med 372 kanoner tillfördes vår fiott.a. H vilken betydelse den 

nybyggnaden innebar finna vi däraf att dessa fartygs sam

manlagda kanonantal, ö72, utgjorde mer än hälften af det 
kanonantal svenska tlottan förde i linj en några är därefter i 
slaget vid I-Iogland. Mycket hade ej fordrats för att äfven de 

fartyg, hvartill 1899 års riksdag beviljade medel, skulle några 
år efter färdigställandet bafva kommit till användning för vär

nandet af fosterlandets rätt. Genom sin blotta tillvaro bidrogo 

de dock att gifva landet det stöd, hvarför stridsmedlen alltid 

afses. 
För ett fjärde och sista fartyg af 1898 års ändringstyp be

viljades medel af 1901 års riksdag. På grund af de storm

steg fartygsutvecklingen efter de ofvan nämnda krigen allestä
des toa nöd a a des kune:l. maJ· :t r€dan sistnämnda år förordna en 

O' b .._, 

ny materielkommitte för att undersöka dels lämpligheten af 
våra senast vidtagna förbättringar och dels behöfl.igheten a[ 

ytterligare nya sådana, hvarjämte bland annat äfven behofvet 
rör oss af kryssare, jagare och undervattensbåtar sku lle utrö

JJas. Alla dessa typer blefvo ock af denna kommitte, som i 

november l 901 afgaf sitt betänkande, kraftigt förordade, h var

jämte framhölls nödvändigbeten att å pansarbåtarna ytterli
gare utsträcka pansarskyddet och att öka såväl artilleristyrkan 

.som farten. Viktigaste resultatet af denna kommittes arbeten 
blef införandet af undervattensbåten, som synes särskildt läm

pad för vårt sjöförsvar; byggandet af pansarkryssaren Fylgia 
och slutligen äfven af vår största och sista pansarbåt, Oscar II. 

Utfyllande tolftalet af sina gelikar fullbordades detta fartyg 
samma år dess höge namne för a lltid nedlade sin spira, men 

dock så tidigt att den åldrige monarken vid inspektion ombord 
fick uttala sin tillfredsställelse öfver att utvecklingen af Sveriges 

flotta ännu pågick i den riktning han själf utpekadt. De för
nämsta fördelar Oscar II har fram för sina närmaste föregån

gare äro som vi veta en förlängniug med 8 meter af vatten

liujens pansar, ökning af artilleriet med 2 stycken 15 cm. k. 
Dch af farten från 17.2 till 18.3 knop. Desss fördelar ha f va 
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ökat deplacementet med omkring 600 tons och kostnaderna 

med omkring 1,600,000 kronor mot närmaste föregångare. 
1901 års kommitte uttalade den beaktansvärda satsen att 

utvecklingen af våra pansarbåtar alltid borde ske så att de i 
något afseende blefve öfverlägsna eller åtminstone jämngoda 

med eventuella motståndare. När kungl. maj:t 1903 begärde 

medel till Oscar II förtydligades denna sats på följande sätt: 
»Då vi sannolikt icke kunna påräkna att erhålla fartyg, 

»som vare sig i artilleri eller pansarskydd blifva öfverlägsna 
»de större makternas slagskepp - - skulle und erlägsen het i 

»fart kunna i många fall prisgifva våra fartyg åt en alldeles 
>Aör ojämn kamp>>. Vi återfinna bär i hufvudsak de grund

satser som 20 år tidigare blefvo af riksdagen godkända och 

som allt hittills varit normerande vid dess beslut om sjövap
nets utveckling. 

Redan nu varsnades emellertid de svårigheter att vid

makthålla dessa grundsatser, som allt mer gjort sig gällande. 
Oscar II, som planlades 1901 hade redan vid stapelsättningen, 

omkring 2 år senare, förlorat betydligt af sitt relativa värde. 
Började så samtidigt jättekampen i fjärran östern, som ytter

ligare gaf näring åt slagskeppets och pansarkryssarens enastå
ende utveckling under senaste år, hvilken lämnat bakom sig 

allt, hvad som förut stått i främsta linjen . 
Innan ännu Oscar II blef fullbordad, eller i september 

l 906, tillsattes därför nya sakkunniga för att afgifva nya för

slag bflträffande våra fartygstyper. Det betänkande som dessa 
sakkunnige afiämnade blef det sjätte och sista i ordningen an

gående utvecklingen af vårt sjöförsvars materiel, som afgafs 
under Oscar II:s regeringstid. Bland mycket annat torde dessa 

ofta återkommande arbeten ej minst vittna om det lefvande 
och oaflåtliga intresse, denne monark hyste , för vårt försvar 

till sjöss. Att konungens upplysta omdöme och framsynta 
blick ofta därvid gjorde sig gällande är för oss alla väl be

kant. Vid början och afslutandet af dessa kommitteers och 
sakkunniges sammanträden tog konungen städse med noggrann

het del af det arbete, som afsågs, och de resultat som vun-
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nits. Hans uppmuntrande ord. vid hvarje tillfälle och hans 
förhoppningsfulla syn på framtiden, värmde sinnena och stärkte 

förtroendet på ett sätt, som ingen annan förmådde. Äradt 
och vördadt skall därför ock hans minne länge bevaras hos 

vår flottas män inom alla grader. 
Jag skulle här kunna nedlägga pennan. Dock återstår 

en jämförelse, som nu tränger sig fram. J ag har of van fram
hållit den. hopplösa ställning, som flottan in tog vid Oscar II: s 

tronbestigning, men huru dess plats småningom blef allt säk
rare fotad på strategiska och taktiska grundvalar. Jag bar 

visat huru vi efter förmåga sökt under pågående utvecklingar 

anpassa oss för att orubbade kvarblifva på den lagda grunden. 
Jag har till sist antydt att svårigheterna i detta hänseende allt 

mer hopade sig vid slutet af konung Oscars regering. Vi 
kunna ej längre förneka att utsikterna för flottans lyckliga med 

verkan vid landets försvar snart kunna te sig lika hopplösa och 
mörka för den nye monarken, som för hans höge fader, om icke 
nya impulser väcka oss till fortsatt handling. Skola vi fortsätta 

på den väg, som för snart 30 år sedan blef vår, eller skall en 
ny sjöförsvarspolitik åter upptagas? Skola vi fortfarande få 

behålla våra stolta clrömrnar om aU kunna värna hela vår 
långsträckta kust, med dess städer och hamnar, som förmedla 
hela landets !if i yttre mening, eller skola vi åter sjunka till

baka till det hopplöshetens tillstånd, då vårt sjöförsvar endast 

kunde bidraga till försvaret af inloppen till Stockholm och 
några andra viktiga ställen å kusten, såsom vid 1870-talets 

början? 
Jag boppas att vi icke behöfva tveka om svaren. Men 

om vi fortfarande skola kunna uppträda bvarbälst fara hota1· 

å våra kuster, då måste vi ock fortrarande stödja kustförsva
ret på fartyg som, »där förhållandena icke äro alltför ogyun

»samma, förmå att upptaga striden mot fiendens pansarfartyg». 
Alla krigets såväl som fredens erfarenheter hafva bekräftat 

denna sats alltsedan den på 1880-talet vann burskap bos oss. 

Många försök hafva gjorts för att skaffa de clyrbara pansar
fartygen ur världen och särskildt har i Frankrike, som liksom 
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vi hittills måst inrikta sitt sjöförsvar på den strategiska defen
siven, ett in ten si v t arbete i den vägen utförts af den s. k. la 

jeune ecole, hvilkens sträfvanden för sin sak jämväl vid sista 
siöministerombytet i Frankrike säges ba[va spelat en roll. 
Alla dessa försök bafva endast allt tyd ligare visat att sjöför

svarets francs-tireurs vare sig torpedbåtar, jagare eller under

vattensbåtar föga kunna uträtta utanför befästade platsers rayon, 
om de icke vid behof kunna påräkna skydd och stöd af kraf

tiga fartyg, med sådan själfstäudighet, som medgifver längre 
()perationer oberoende af fasta replipunkter. Skall det för våra 

förhållanden så passande undervattensvapnet kunna utvecklas 
och utnyttjas, enl igt strategiska och taktiska grunder, då nöd

gas vi äfven bita i det för mången så sura äpplet, som har 
formen af ett sådant pansarfartyg, som där förhållandena ej 

äro alltför ogynnsamma förmår upptaga en strid om ock hastigt 
öfvergående mot en fiendes kraftigaste fartyg. 

Huru detta fartyg bör vara beskaffadt är väl för närva
rande ett af de svåraste problemen att lösa. Nu liksom förr 

måste dess egenskaper bero på den eventuelle motståndarens. 
Men hans utvecklas oafiåtligt. En kort öfverblick af ställnin
gen för dagen skall jag emellertid söka gifva . Först måste 

därvid af göras h vilka pansartartyg en eventuell fi ende sanno
likast komm er att använda vid blockader, och för sina förbin

delsers skyddande. Efter senaste krigserfarenheterna lärer böra 
antagas att han, om kriget gäller endast vårt land, därtill af

ser sina nyaste och kraftiga:ote typer och ej de äldre eller sva
gare. Skall således vår fiotta verka vid blockadbäfning eller 

vid anfall på skyddade transportkolonner med mera dylikt, 
då rr:åste våra fartyg hädanefter vara beredda på att till mot

ståndare finna ej s. k. kustförsvarsfartyg, som man förr bållit 
före, utan i stället de kraftiga typer, som numera afses för de 
sjögående eskadrarna, d. v. s. moderna slagskepp och pansar

kryssare, jämte deras följeslagare. Ett ytterligare stöd bärför 
finna vi däruti att den s. k. kustförsvarstypen eller mindre 
pansarbåten fullständigt öfvergifves inom våra större grannlands 

mariner. Af 'rysklands åtta kustförsvarsfartyg å 4100 tons 
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deplacement äro fem under ersättning med slagskepp om 19000 

tons och minst 19 knops fart och de öfriga kustförsvarsfarty

gen skola enligt nybyggnadsplanen inom kort följa efter. 

Ryssland ägde 11 kustförsvarsfartyg vid 1905 års ingång, bvilka 

alla numera utgått, och för detta lands nybyggnader föreslås 

för närvarande af pansarfartyg endast slagskepp om 21- a 
22000 tons och 2F/ 4 knops fart med en projekterad bestyck

ning af 10 st. 30,5 cm. k. och 14 st. 12 cm. k. Af pansar

kryssare byggas jämväl endast kraftiga typer. Bhicher, som 

redan löpt af stapeln, får ett deplacement af l 4 760 tons och 

22.5 knops fart. Tyska pansarkryssame F . och G. få 19000 

tons och 25 knops fart. Praktiskt taget få dessa fartyg lika 

god manöverförmåga som deras föregångare, och djupgåendet 

kommer ej att öfverstiga de stora slagt:>kepp, som 1891 och 

1905 besökte våra viktigaste hamnar. För fjärrstriden bestyc

kas dessa fartyg med en grof enhetskaliber, i Tyskland 28 cm . 

k. och i Ryssland 30.5 cm. k. För det för närstriden afseelda 

artilleriet synes äfven enhetskalibern alltmer blifva tillämpad, 

jämväl med olika groflek för olika länder. Det är för dylika 

fartygs eld, som de sjögående fartyg, vi hädanefter kunna 

komma att bygga, sannolikast skola blifva utsatta. 
Huru böra de då vara beskaffade? De måste åtminstone 

i något afseende blifva öfverlägsna eller jämngoda med even

tuella motståndare, och då vi sannolikt ej kunna blifva öfver

lägsna i artilleri och pansar så måste åtminstone farten göras 

lika. Så lyder fackmännens svar. 21 a 22 knops fart måste 

alltså i dag vara minimum, i morgon fordras kanske mera. 

I antalet kanoner kunna våra fartyg då vara underlägsna, 

men i ballistiskt hänseende har man fordrat likställighet. Då 

fienden öppnar eld på minst 6000 meter, måste vi kunua be

svara den , äfven om vi vid ogynnsamma förhållanden boppas 

kunna fortast möjligt undandraga oss striden. Det moraliska 

momentet vore eljes illa tillgodosedt. Men för detta ändamål 

fordras i dag minst 28 cm. k., i morgon måhända mer. Må 

vi erinra att Dreadnought under sina beryktade skjutprof på 

6800 meters afstånd erhöll omkring 72 proc. träffar i ett stort 
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slagskepps skrof. I Frankrike utsträckas stridsskjutningarna 

ända till 8000 meter och man anser sig där med stridsladd

ning numera erhålla lika goda träffresultat på 6000 meter, som 

förr med exercisladdning på 3 000 meter. 
Men för snabb inskjutniug och säker eldledning med 

grofva pjäser på 6000 meter fordras med nuvarande skjut

hastigheter minst sex pjäser för samtidig användning. Sex 

pjäser af grof enhetskaliber gifver oss ock ett relativt antal 

till eventuella motståndare, som torde kunna likställas med 

det vi innehaft alltsedan vår sjögående flotta skapades, och 

som därför också nu torde kunna godkännas. Därigen'Jm att 

det lätta och medelsvåra artilleriet å moderna fartyg allt

mer sammansmälter till en enhetskaliber befordras äfven för 

detta snabb inskjutning och säker eldverkan, hvarjämte upp

ställningen med hänsyn till stora skjutvinklar underlättas, lik

som äfven pansarskyddets an bringande vare sig genom torn 

eller eljes. Dessa förenklingar skulle å våra mindre fartyg 

blifva ännu mer i ögonen fallande än å de större. 
För att emellertid motverka de svagheter, som alltid hos 

vår typ måste uppstå dels genom mindre antal kanoner, dels 

genom svag11re pansar, måste rless dimensioner begränsas syn

nerligen på höjdled. De tyska slagskeppen på stapeln erhålla 

en skrofhöjd för-ut af omkring 8,5 meter och på öfriga delen 

om krin g 6 meter. Om våra fartyg kunna gifvas tredjedelen 

af dessa dimensioner, h vilket icke synes outförbart, då de skola 

afses blott för hemlands vatten, så skulle betydliga vinster 

uppstå, dels genom sparade vikter, som medgåfvo minskade 

dimensioner och kostnader, dels genom fiendens betydligt min

skade träffsaunolikhet, hvarigenom åter ett egaliserande af ka

nonantalet blefve den medelbara följden. Om skrofvet kan 

göras lågt måste dock observationsplatsen föl' eldledningen 

göras hög, ju högre dess bättre. Någon annan gräns finnes 

icke. Vi få ej förlita oss på den för större eskadrar använd

bara yttre metoden, då ett fartyg i formeringen varskor ett annat. 

Defensiva formeringar jämte bggränsadt antal torde i regel 

förbjuda oss sådant. Skola våra fartyg tillförsäkras lika god. 
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€ldledning som motståndarne, måste därför observationsplat

serna göras betydligt högre än hittills. Detta framgår lätt nog 

då vi besinna att för att på 6000 meter med obeviipnadt öga 

kunna uppfatta en nedslagsskillnad af intill 300 meter fordras 

.en observationshöjd af å tminstone 36 meter. Och på nedsla

gens säkra uppskattning beror ytterst inskjutningens och eld

ledningens resultat. De nyare större fartygen erhålla ock en 

höjd af 26 till 30 meter för sina observationsplatser, och hvarje 

meter som understiger dessa mått försenar inskjutningen och 

försvagar eldverkan , oberoende om fartyget i öfrigt är stort 

eller litet. Våra nya fartyg måste äfven i detta fall gifvas 

medel att utnyttja si t t artilleri med högsta effekt. 

För att underlätta en rationell uppställning af artilleriet 

med hänsyn till bestrykning horisonten rundt, måste fartygen 

äfven så litet som möjligt belamras med båtar ombord. Un

der strid blifva ombordstående båtar oanvändbara och för freds

förhållanden torde åtminstone större båtar kunna gifvas nog 

själfstäncligbet att åtfölja fartygen utan ombordtagning. Deras 

tjänlighet som bevakningsbåtar ökas ock därigenom. 

Men om vi också i möjligaste mån förenkla vår bli[vancle 

pansarbåtstyp genom minskning af öfverbyggnader, båtar, 

skeppssidans höjd m. m., skulle den dock ej kunn a utföras 

med för oss möjliga dim ensioner utan att senaste årens märkliga 

fram steg i maskintekniken flitigare utforskas för tillämpning å 

våra förhållan den. Flytande bränsle, ångans ö[verbettning, 

turbiu- och explosionssystemet äro medel som för närvarande 

revolutionera detta område . Särskildt turbinmaskinerna haf"va 

redan visat sig medföra så stora förd elar och få tt så stor till

lämpning att vi icke län gre torde böra ställa oss afvisande för 

deras an vändning äfven å våra större fartyg. Det är enelast 

med användning af dessa maskiner de stora marinerna kunnat 

realisera nu inträdda oerhörda fartökning, och farten är ej 

mindre viktig för våra fartyg. Parsons maskiner lära redan 

omfatta 1400000 hästkrafter å krigsfartyg och nära 700000 

hästkrafter i andra fartyg (Moniteur de la flotte) . •lndomi

.table », som på profturen uppnådde 28 knop, har med dessa 
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maskiner nyligen slagit rekordet öfver Atlanten, och på hem

resan från Canada under en väglängd af bortåt 2500 engelska 

mil uppnått en medelfart af nära 26 knop. Hennes maskin

kraft är 41000 hästkrafter. Den drifver fyra propellrar å !war 

sin axel. 

Skulle vi kunna med måttliga dimensioner konstruera oss 

€tt fartyg med en fart af 21 1/ 4 knop och förande för bredside

eld sex grofva och sex a åtta mindre kanoner alla bakom 
' 

skäligt pansar och så mycket som möjligt bestrykande hori-

sonten ruodt, så torde vi kunna säga oss i vår hufvudtiottas 

utveckling med heder kvarstå på de grunder, som 1S82 ändt

ligen kuude läggas, och som vi sedan dess oafiåtligt användt. 

Vi skulle då erhålla en typ som kunde ingifva fullaste förtro

ende, och som vi kunde kalla verkligt nationell, utan imita

tion af andra förebilder. Att antalet af dessa betydligt star

kare och kostsammare fartyg måste blifva mindre än hvacl vi 

hittills beräknat är en naturlig följd, som ej bör afskräcka. 

Det är för de större marinerna så ofta visadt, huru ett mindre 

antal kraftigare fart,yg äro öfverlägsna det större antalet svaga 

sådana , oaktadt artillerikraften på båda sidor är lika, att vi däraf 

kunna draga elen slutsatsen att en nedsättning i antalet ej 

häller hos oss kan vara en oriktig väg, blott kraftökningen för 

stridsenheten erhåller motsvarande proportion. Vi behöfva för 

våra farvatten hvarken stor skrof- eller kärnlinjehöjd. Sjödug

ligbeten kan äfven det förutan göras tillräcklig, sådant bevi

sas t. ex. af Miantonomohs färd öfver Atlanten, äfvensom af 

Englands och Frankrikes fordua kustförsvarsfartyg med låga 

fribord. 

Förgäfves skola vi söka vår trygghet genom endast tor

pedväsendets utveckling eller annat tillfällighetsförsvar, som 

tid efter annan förordats. För en sakkunning undersökning 

hafva de alla hittills fått vika, och så torde väl ock framdeles 

komma att ske. 

Jag vill blott erinra om huru 1882 års kornmitte själf 

ifrågasatte sjöminan som hufvudgrunden för försvaret, men då 

kostnaden befanns uppgå till 49 millioner kronor för materiel 

Ticlsk1-ift i Sjöväsenclet. 29 
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till endast 20 punkter på kusten fann kommitten själf försla

get outförbart. Vi ha sedan dess sett både stångminan och 

den själfgående torpeden föres lås såsom hufvudvapen. I dag 

är det undervattensbåten som tagit hedersplatsen och i morgon 

skall säkerligen luftkriget erhålla sin beskärda del. Det tir 

bristen på själfständighet, som förbjuder dessa vapen att upp

träda på egen hand , utan stöd af just sådana själfständiga och 

rörliga stridsen beter, som de större fartygen utgöra. 

Såsom hjälpmedel passar dock undervattensbåten Sverige 

bättre än de flesta länder. Helt nyligen ha dessa båtar både 

i Amerika och Europa visat ovanliga prof på sjö luglighet och 

förmåga att jämförelsevis långt kunna utsträcka sina operatio

ner·r.). De vinna ock allestädes terräng. Jämväl Tyskland 

som länge stod tviflande beviljar nu stora eummor för att taga 

igen det förlorade. 
Under väntan på att en effektiv koncentrering af åsikterna 

snart måtte förskaffa flottan den materiel, hvaraf hon för när

varande har största behofvet, nämligen en efter tidens kraf ut

vecklad pansarbåtstyp, som med utsikt till framgång kan del

taga i skyddandet af hela vår kust, må vi boppas att under

vattensförsvaret måtte vinna all den uppmärksamhet, hvaraf 

det hos oss synes förtjänt. 

Jag må till sist framhålla att om jag än här nödgats på

peka väsenc1tliga brister beträffande Hottans materiel och om 

än förhoppningarna för närvarande ej äro stora att få dem 

snart tillgodosedda, så må vi dock finna en tröst däri att per

sonalen alltid är för mer än materielen . Om denna uppfatt

ning stå vi ej allena, hvilket bevisas af fölJande citat, som jag 

tillåter mig ur en engelsk fackskrift anföra. 

It is far too often forgotten or ignored in the various 

discursions upon the efficiency of the Fleet that this depends 

upon a proper use of the material much more 'than upon the 

material itself. 

-:-:·) För Emeraude-typen som endast har 390 tons hoppas man på. 

en aktionsradie af inemot 2000 eng. mil med Dieselmotor. 
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Förutsättningar för att kunna erl!ålla såväl 1 
t · l f persona som 

ma er.~e ... a !ppersta beskaffenhet felas oss ingalunda, måtte 

det darfor bhfva vår nye konung beskärdt att liksom sin höae 

fader frammana och vägleda de krafter, som fordras för :tt 
oafbrutet följa och tillämpa utvecklingens gång i alla de olika 

delar hv11raf ett för landet betryggande sjöförsvar måste bero. 
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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende år 1908. 

Af ledamoten S. Pauli. 

Den tid årsberättelsen omfattar har, i hvad angår far
tygsbyggnad inom de ledande marinerna, utmärkts af ett allt
jämt ökadt användande af ångturbinen som drifkraft. I en
crelska flottan insättas turbiner i alla under byggnad varande 
b 

krigsfartyg, och i öfriga mariner af betydenhet är dess infö-
rande så god t som ett fullbordad t faktum . Det flytande bränslet 
har äfven tillvunnit sig större användning, särskildt i engelska 
marinen, där det å senast byggda torpedbåtar och jagare ute
stängt kolet. För att tillgodose behofvet af flytande bränsle 
anordnar engelska amiralitetet oljedepoter vid kU5ten äfvensom 
flytande depoter, omständigheter som tyda på att ett vidsträckt 
användande af dylikt bränsle är att förutse . 

De gynnsamma resultat man i ekonomiskt hänseende er
hållit aenom användande af öfverhettad ånga vid stationära 

b 

ångmaskinanläggningar samt å lokomotiv, hafva gjort frågan 
om dess allmännare användande ombord i fartyg allt mer 
aktuell. Å ett flertal handelsfartyg af olika nationaliteter äro 
öfverhettningsapparater insatta, och å örlogsfartyg hafva fram

gångsrika försök blifvit gjorda. 
Bland andra nyare fält för marinteknisk verksamhet må 

omnämnas gasmaskiner. VissArligen hafva dessa ej nått den 
utveckling att de kunna ersätta ångdriften å pansarfartyg om 
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40- a 50 000 hästkrafter, såsom i dagspressen uppgifvits skola 
ske med det engelska slagskepp t'Om kommer att efter S:t Vin
cent sättas på stapeln; denna uppgift måste utau vidare hän
föras till tidningsan kornas område; men att denna art maski
ner, h vars praktiska an vänd barbet ännu är mycket omdisku
terad, på grund af sina ekonomiskt goda egeuskaper kommer 
att vinna terräng, torde vara otvifvelaktigt. I England har 
försök gjorts å en kanonbåt med ett sug-gasmaskineri om 500 
hästkrafter, hvilket försök synes hafva slagit mycket väl ut. 
Kraftigare gasmaskineri torde dock ej blifvit insatt i något 
fartyg. 

Ofvanstående antyder de riktningar i hvilka man arbetar 
för att förbättra den flytande krigsmaterielen, i ändamål att 
vinna högre fart, större uthålligbet under forcering samt större 
aktionsradie genom nedbringande af bränsleåtgången. 

I h vad angår slagskeppens och kryssames storlek och 
kraftiga bestyckning bar England genom byggandet af en serie 
fartyg om cirka 18000 tons deplacement och däröfver, hvilken 
inleddes med >Dreadnought» och följdes af de tre något större 
systerskeppen af »Temeraire»-klassen, tre slagskepp af »S:t 
Vincent»-klassen om 19250 ton samt tre pansarkryssare af 
>Invincible~-klassen om nära 18000 ton, gifvit ett exempel , som 
skyndsamt följts af öfriga större mariner. Sålunda bygger 
Tyskland 4 slagskepp om öfver l 8000 ton, bestyckade med 12 
stycken 28 cm. kanoner; Frankrike har påbörjat •Danton» 
klassen, 6 slagskepp om 18500 ton med 4 stycken 30,5 cm. 
och 12 stycken 24 cm. kanoner; Italien ett om 19 000 ton med 
12 stycken 30,5 cm . kanoner; Ryssland bygger två slagskepp 
om nära 18000 ton, hvilka uppgifvas skola bestyckas med 4 
stycken 30,5 cm. och l 4 stycken 20,::~ cm. kanouer, och plan
lägger byggandet af fartyg om 21000 ton; Förenta Staterna 
har uuder byggnad »Delaware»-klassens två slagskepp om 
22000 ton med 10 stycken 30,5 cm. kanoner, ocb påbörjar 
ytterligare tvänne liknande fartyg; Japan har färdigbyggt två 
slagskepp om nära 20000 ton med 4 stycken 30,5 cm. cch 12 
stycken 25,4 cm . kanoner, och har under byggnad ytterligare 
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två om 21000 ton samt pansarkryssare om 18- a 19000 ton; 

ti ll och med Brasi lieu bar öfverraskat genom byggandet af 3 

stycke11 20 000 to u s slagskepp, bestyckade med 12 stycken 30,5 

cm. kanoner. 
Inför dylika företeelser inom de nämnda marinerna före

Ialler den utveckling vår egen flytande materiel undergått de 

sista åren skäligen blygsam. 

Sverige. 

K ung!. marinförvaltningens framställning om anslag till 

nybyggnad af Iartyg för år 1910 omfattade: 
Fullbordanile af en jagare........................ 643,000 kronor . 

Påbörjande af två jagare . . ...................... l ,286,000 " 

Fullbordande af fyra stycken l :a klass tor-
pedbåtar............................................. 870,000 » 

Påbörjande af sex stycken l :a klass torped-
båtar .......... .. .................................... 1,305,000 

Anskaffuing af fartygsmateriel i öfrigt ...... 1,800,000 

En vattenbåt, 150 ton ..... . .................. ... 47 ,000 

En proviantpråm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,500 » 

1908 års riksdag beviljade: 

Påbörjande af en jagare... ... ... . ................. 643,000 kronor . 

Påbörjande af fyra stycken 1 :a klass torped-
båtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870,000 

Anskaffning at fartygsmateriel i öfrigt ...... 1 ,800,000 

Fullbordande af en jagare.. ... ........... .. ...... 643,000 

Fullbordande af fyra stycken 1:a klass tor-
ped båtar...... .. ........ .. ............. .. ............ 870,000 

Ombyggnad af 3:e klass pansarbåtarna »Hil-

dun>, »Björn >> och »Gerda» ..... ... ......... . 
En vattenbåt .... ..................................... . 

En proviantpråm .... ........... . ................. . .. 

200,000 
47,000 
38,500 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

» 
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För närvarande äro under byggnad 3 stycken jagare, Under bygg

». Ragnar» och »Vi dar» hos Kockums/C;nekaniska verkstad inad varande 

Malmö, och »Sigurd», sjösatt sistlidneJs~ptembe1~ånad vid fartyg. 

Lindholmens mekaniska verkstad i Göteborg; 12 stycken 1:a · 

k lass torped båtar, • Oastor,, »Pollux», »Vega» och »V e sta» vid 

Carlskrona varf, »Iris », »Tbetis», »Antares» och »Arcturus» 

vid Göteborgs mekaniska verkstad och »Spica». »Astrea», »Al-

taiu och »Argo» vid Bergsunds mekaniska verkstad i Stock-

bolm, samt 2 stycken 2:a klass torpedbåtar, n:ris 10 och 11 

vid flottans varf i Stockbolm. 

Under året 
Vår flytande materiel bar under året ökats med jagaren färdig-

»Vale» samt 2:a klass torpedbåtarne n:ri~ 5, 6, 12, 14 och 15. byggda far
tyg. 

»Vale:., som är vår första svenskbyggda jagare, leverera- , Vale•. 

des af Kockums mekaniska verkstad i Malmö den 14 sistlidne 

/~c;;z-.a pril. Kontraktet afslutades den 14 oktober 1905. Leverans

profvet, som ägde rum den 11 april och hade en varaktighet 

af 3 timmar, började å en i Öresund invid ön H ven uppmätt 

distans om något mer än en distansminuts längd, å hvilken 

bana först tre dubbellöpningar gjordes för utrönande af den 

för hvarje maskinslag tillryggalagda väglängdeu, hvilket tal 

sedermera Jades till grund för beräkning af medelfarten under 

hela profvet. Profturen fortsattes sedermera till norr om K ullen 

samt tillbaka till H ven. Högsta uppmätta med elfarten af en 

dubbellöpning var 31,096 knop; af alla sex Iöpningarne 30,737 

knop, och under hela 3·timmars-profvet :10,123 knop. Djupgå

endet under profvet var i medeltal 1,58 meter för och :?,07 

meter akter. Medeltalet maskinslag var 387,7 per minut. lVIe

deltrycket i pannorna var cirka 16,0 kg. per cm. 2
, blästertryc

ket 70 a 75 mm ., vacuum 65 cm. och temperaturen i förvär

maren för matarevatten cirka 60 grader O Hästkraftantalet 

hade vid en föregående proftur indikerats till 8071, hvarnnder 

äfven erhållits en kolförbrukning af 1,26 kg. per timme och 

indikerad hästkraft, samt en medelfart af 29,7 knop. 
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gått 
som 
som 

Bland de förändringar vår äldre flytande materiel under
må antEcknas '» Elendas » förändring till verkstadsfartyg, 
afslutats, sarnt ,verdandes» förändring tilllasarettsfartygr 

är i det närmaste färdig . 

England. 

De oce:1njagare af »Cossaclo-typen, »Cossaclo>, »lVlohawk», 
»Ghurka» och »rfartar», som omnämndes i föregående årsbe
rättelse, hafva fullbordat sina leveransturer , och de därvid ~pp
nådda resultaten äro utomordentligt goda. En del uppg1fter 
om dessa fartygs dimensioner, proftursresultat m . m. finnas 

sammanförda i nedanstående tabell. 

Oossack. Mohawk. Ghurka. Ta;rtar. l 

l 
l 

82,3 
Längd i meter ········ ······· ····· · 82,3 82,3 77,75 

7,6 7,8 7,93 
Bredd i d:o ····· · ··· ···· ···· ··· · 7,6 

Djupgående i meter ····· ··· ···· 2,2 2,2 2,2 2,2 

Deplacement i ton ··············· 800 800 864 

Leverantör ........................... Oamell , White Ha w- Thorny-

L air d & O: o. thorne, croft. 

& O:o. Leslie. 

6 timma~· s p1·o{tu1· : 

Högsta uppnådda fart, knop ... 33,65 35,29 37,07 

Medelfart, (kontrakt. 33 knop) 33,1 34,2,1_ 33,91 35,36 

Hästkraftantal, cirka ············ 14500 

Hvarfantal, medeltal per minut 751 769 

Bränsleförbrukning: 
4,2 kg. per m .2 eldyta, (kontr. 4,ss) 4,12 

11557 12394 
total, per timma, kg. ········· 
kg. per hästkraft o. timma ... O,s 

kg. per panna och timma ... \ 1926 

\ 

2066 

kg. per ' brännare o. timma ... 148 148 

Aktionsradie vid högsta fart... 450' 435' l 
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l OossaclL l Moha·wk.l Ghurka.l 

Ångpannor, typ ............ ......... 1
1 

Express White-l Yarrow 
Forster 

D:o antal ..... .... ... ...... ! 6 6 5 
Ångtryck, kg. per cm. 2 

...... .... .. 

Eldyta i m.', to tal ..... ............ . 
Antal brännare per panna .... .. 

2748 
13 

Tartar. 

l Eldyta per brännare, "m.2 
.... .. .. . 

IA~~~ns;=~~i~,an~a~n:~k-~.- .. i.;Öo·, 
35,2 
458 

Thorny
croft. 

6 
15,4 
2952 

14 
35,1 
492 

l vid 13 knop)..................... ... 1580' 1500' 
vid 

14 knop 

1715' l 
vid l 

l 13,5 knop 

Fig. l. visar schematiskt uppställningen af turbinerna å 
»Mohawb. Maskineriet utgöres af 7 stycken Parsons turbi
ner fördelade på 3 axlar , så att å babordsaxeln äro placerade 
högtryckskryss-turbinen (H. T. K R.), lågtryckshufvud- och back
turbinerna (B. och L. T . H); å mellersta axeln högtryckshuf
vudturbineu (H. T. H.) samt å styrbords axel medeltryckskryss
turbinen (M. T. K R.), lågtrycks hufvud- och back-turbinerna 
(B. och L. 'f. H). Backturbinerna äro sammanbyggda med läg
trycksturbinerna. 

Vid gång med låg fart går ångan genom alla turbinerna 
i den ordning pilarne utvisa, ~11er: H . T . K R.-M. 'f. K R-

H T T~I {L. T. H.} d V'd d l f · · .~:: .- L. T. H. - kon ensorn. 1 me e fart a stänges 

ångan till högtryckskryssturbinen och påsläppes direkt till me
deltryckskryssturbinen, för öfrigt går den samma väg. Vid 
högre farter äro båda kryssturbinerna afstängda, och ånga u 
går direkt till högtrycks-hufvudturbinen. Ångrörsystemet är, 
såsom framgår af fig. 1, så anordnad t att ånga kan påsläppas 
direkt från pannorna till hvilken som hälst af turbinerna, en 
anordning som ju erbjuder en bög grad af trygghet. 

Fig. 2 framställer anordningen af ett eldrum, det mel
lersta. Fartyget har tre dylika eldrum, h vardera med två rör-
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pannor af White-Forster-typ och afsedda för eldning med uteslu

tande flytande bränsle. Hufvudångröret om styrbord upptager 

ånga från de tre aktersta pannorna, det om babord från de tre för-

Fig. 2. 

ligaste, och dessa båda ångrör äro förenade i maskinrummet. 

I hvarje eldrum finnes tvänne matarepumpar, M. P., ett ställ 

oljepumpar, O. P., tvänne fläktar samt två oljecisterner; för

utom dessa cisterner finnas för och akter tankar för fartygets 

bränsleförråd, som är löO ton. Vid forceradt drag äro eld

rummen slutna. 

De fartresultat som uppnåtts af ofvannämnda jagare öfver

glänsas i viss mån af det resultat som uppuåtts med pansar-
>lndomi

table>. 
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kryssaren »Indomitable. Vid en 5-timmars proftur lär en fart af 

28 knop uppnåtts i stället för kontrakterade 25. Mera uppseende

väckande är dock det resultat som uppnåtts under fartygets 

färd från Canada öfver Atlanten de första dagarna i augusti , 

hvarvid tillryggalades 1684 distansminuter på 67 timmar, mot

svarande e1J medelfart af 25,13 knop, och detta oaktadt farty

gets färd lärer blifvit hindrad af isberg. Detta är faktiskt ett 

rekord, och första gången ett dylikt blifvit slaget af ett örlogs

fartyg. Maskineriet å »Indomitable» utgöres af Pars?ns tur

biner om 41 000 hästkrafter, fördelade på 4 axlar. Augpan

norna äro af Babcock-Wilcox typ. 

Frankrike. 

Samtliga slagskepp af »Patriel>-klassen hafva nu afslutat 

sina profturer hvaraf en del resultat må anföras. 

l -~Demo- l Ju-
Patne eratie stice l Li- lv ·t· l b t. en e er e 

Profvets varaktighet, timmar l 24 24 
l 

24 24 
l. ... 

Antal använda pannor ............... 24 24 24 24 

Indikerade hästkrafter ············ 11472 11520 11624 11272 

Kolförbrulming, kg. pr indikerad 

l hästkr. och timma . .. ······ ···-- 0,672 0,69·1 0,6&.1 0,69 

Kolförbrukning, pr timma och 

m.' rostyta .............. . ............ 60,4 70,6 

Fart i knop ............................. 17,39 17,94 17,24 

2. Profvets varaktighet, timmar ... 3 3 

Antal använda lJannor ............ 18 18 18 

Indikerade hästkrafter ............ 17900 18659 18500 20433 

Kolförbrukning, kg. pr indikerad 

hästkr. och timma ··············· 0,948 0,86 0,817 

Kolförbrukning, pr timma och 

l m! rostyta ......................... . ·i 138 124 130 

Fart i knop ... ........................... 19,o 19,os 19,4 19,26 

) 
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Fartygens dimensioner äro: 

Längd.. ... ................ . .... ... ............ ... ..... ..... 133,8 meter. 

Bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,25 

Djupgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,20 

D eplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14870 ton . 

Bestyckningen utgöres af 4 stycken 30,5 cm. kanoner i 

tvänne torn, 6 stycken 19 cm. kanoner i enkeltorn samt 4 

stycken i ka5ematter; dessutom lättare artilleri. 

De fasta kanontornen , hvilkas form är kouisk, vidgande 

sig uppåt, räcka ett godt stycke - 1 a 1,5 meter - upp öfver 

däck, h varigenom eruås stor trygghet mot fastlåsning; dock 

synes konstruktionen, med de fasta tornens ringa diameter och 

stora höjd öfver pansardäck, nödvändiggöra att rörliga tornens 

öfre rullsystem hvilar mot fasta tornpansaret, hviJket torde 

vara en svaghet. Gördelpansaret sträcker sig ända ut till far

tygets stäfvar och innanför detta finnes en med cellulosa fylld 

cofferdam (fig. 5). Fartygen hafva två pansardäck, och rum· 

met mellan dessa upptages af kol- och färskvattenförråd, en del 

hjälpmaskiner m. m. 

Maskinerna äro 3 stycken kolfmaskiner, hvardera i sitt 

särskilda maskinrum. Pannorna, 24 stycken, äro fördelade på 

5 eldrum, hvaraf två akter om maskinrummen. Under undre 

pansardäcket går en passage för elektriska ledningar, rörled

ningar, ammunitionshissar m. m. 

Fartygens kolförråd är 1825 ton. 

Förenta staterna. 

Den nybyggnad af slagskepp som senaste åren pågått >Michigan• 

i Förenta Staterna är i sanning imponerande, såväl hvad be- oeh ,south

träffar fartygens antal som storlek och kraft. Af de under Carolina>. 

byggnad vannde märkas först »Michigan» och »South Caro-

linat (fig. 3), hvilka bilda en klass för sig. 

Den förstnämnda sjösattes sistlidne maj månad hos New 

Y ork Shipbuilding C: o i Camden. 
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Fartygens dimensioner äro: 

Längd .. . .. . ......... 137 ,2 meter. 

Bredd.................. 2-±,4 » 

Djupgående ......... 7,5 » 

Deplacement ......... 16260 ton. 

Kolförråd, max. . . . 2200 » 

De beräknas komma att göra 

en fart af 18,5 knop med ett häst

kraftantal af 16 500. 

Bestyckningen utgöres af 8 

st. 30,5 cm . kanoner i 4 dubbel

torn, uppställda i fartygets medel

linje, 22 st. 7,6 cm. kanoner samt 

ett antal mindre pjäser. Härtill 

komma 2:ne 53,4 cm. undervat

tenstorpedtu ber. 

Gördelpansaret bar en böjd ~ 

af 2,4 meter och varierar i tjock

lek, så väl i böjd- som längdrikt

ningen, mellan 305 och 228 mm.; 

ofvanför detta är ett likaledes 2,4 

meter högt si do pansar, upptill 203 

och nedtill 25+ mm. tjockt. För 

och akterut är pansar om endast 

45 mm. tjocklek. Rörliga tor

nens front är 305 mn1., i öfrigt 

203 mm. med 66 mm. tak. Fasta 

tornen äro 254 mm. , reducerad 

till 203 mm. där andra torn skyd

da. Stridstoruet är 305 mm. med 

228 mm. trumma och 50 mm. 

tak. 

>Delaware> Skillnaden i deplacement mellan denna fartygsklass , sorn 

och »North ju ej står långt efter »Dreadnought», och de två efterföljande 

Dakota». slagskeppen, »Delaware» under byggnad hos Newport News 

) 
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Shipbuilding O:o, och »North Dakota» hos Fore River Ship

building C:o, är ej mindre än 4000 ton. 

Längden är ................................... .. .............. 155 meter, 

bredden......... ................................................ 26 » ,. 

djupgåendet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 » 

detta med 2
/ 3 af ammunition och förråd samt med l 000 ton 

kol , hvarvid deplacementet är 20000 ton. Med fulla förråd, 

2500 ton kol samt flytande bränsle är deplacementet 22060 

ton . Farten kommer att blifva 21 knop vid en maskinkraft 

af 25000 hästkrafter. »Delavare» erhåller kolfångmaskiner, 

»North Dakota» Curtis-turbiner. 

Bestyckningen utgöres af 10 stycken 30,5 cm. kauoner, 

alla i fartygets medellinje (fig. 4) samt 14 stycken 12,7 cm. 

kanoner, hvaraf 10 stycken i kasematt. Första 30,5 cm. tor

nets kanoner bära 9,5 meter öfver vattnet, 2:a tornets 1~ meter, 

3:e tornets 9,8 meter samt 4:e och 5:e tornens 7,3 meter. 12,7 

cm. kanonerna bära blott 4,4 meter öfver vattnet. Som jäm

förelse må nämnas att pansarbåten »Oscar II:s• 21 cm. kanoner 

bära cirka 5 meter öfver vattnet. 

Gördelpausaret varierar i tjocklek mellan 280 och 228 

mm .; det går ej ända ut till fartygets stäfvar och afslutas ej. 

för och akter med något tvärskeppspausarskott, utan detta er

sättes af det mot stäfvarne sluttande pansardäcket, hvilket mid

skepps sträcker sig plant mellan gördelpansarets öfverkanter 

(fig. 5), men mot ändarna gifves en bruten form så att det 

här stanuar mot detta pansars underkanter. Öfver pansar

däck vidtager ett 203 a 254 mm. tjockt pansar, som stannar 

mot l:a och 4:e tornen samt ofvan detta en kasematt sf 127 

mm. punsar hvilken stannar emot 2:a och 3:e tornen. Äfven 

skorstenames undre delar äro lätt bepansrade och inuti kase

matten finnes splinterskott såväl tvärskepps mellan kanonerna, 

som långskepps. Vikten af allt pansar lär uppgå till 5 200· 

ton . Af intresse är att jämföra dessa fartygs bepansring med 
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det system som tillämpats å de senast byggda franska slag

skeppen, hvilkas dubbla pansardäck tyckes erbjuda ett utorn

<:Jrdentligt godt skydd för de vitala delarne (fig. 5). 

l•ioo, 

PATR!E.- I<LASSEN. OtLAWARE- KLASSE:.N . 

Fig. 5. 

»Delaware>> och »North Dakota» skola levereras i midteu 

af år 1910. Annu två slagskepp af samma klass äro påbör

jade och erhålla namnen » Utah» och :.Florida». 

Att Förenta Staternas marinmyndigheter ämna grund

ligt pröfva ångturbinens lämplighet som framdrifningsmedel 

för krigsfartyg innan den definitivt antages, framgår af de 

jämförande försök i stor skala som anställas. Sålunda förses 

af de nyare slagskeppeu •Delaware » med kolfmaskiner, »North 

Dakota» med Curtis-turbiner samt » Utah med Parsons-turbi

ner, och nyligen hafva färdigbyggts tre scouts, :.Birmingham», 

~Ch ester.» och »Sa lem », h vilkas rnaskiner utgöras af respek

tive kolfrnaskiner, Parsons- och Ourtis-turbiner. Resultaten af 

profven med dessa senare fartyg framgå af nedanstående 

tabell. 

Tidskr~ft .i SJöväsendDt. 30 

Scouts. 
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Birmin g- Oh ester. Salem. 
ha m. 

Högsta fart i knop ..................... 25,34 26,22 26,88 

Medium af 5 löpningar ............... 24,9 25,07 25,07 

H varfan tal. ................................ 202 550 378 

4-timmars pro (tur: 

Medelfart i knop ...................... .. 24,B2 26,52 25,04 

Kolförbrukning, kg. pr timma ...... 13600 17400 17500 

Knop pr ton kol ........................ 1,82 1,54 1,51 

f24-timmars proftur: 

Medelfart i knop ...................... .. 12,22 12,2 11,93 

Kolförbrukning, kg. pr timma ...... 2100 1860 1840 

Knop pr ton kol ...................... ·· 5,vG 6,68 6,60 

Aktionsradie, distansminuter ..... .... 7450 8350 8250 

Deplacementet under dessa profturer var cirka 3 700 ton . 

För denna fartygsklass gälla nedanstående data: 

Längd ................................... ................. . . 

Bredd ..................................................... . 

Djupgående med fulla förråd ...................... .. 

Deplacement d:o ................. · .... .. 

Kontrakterad fart ..... .. ........... .... ..... · · · · · · · · · · · · 

Maskinkraft ................... ..................... ... . · 

128 meter. 
14,22 » 

5,8J » 

4640 ton. 
24 knop. 

lGOOO ind . hkr. 

Ångpannornas antal är 12 af Normands typ med en tota~ 

rostyta af 64 m. 2 och eldyta af 3500 m. 2 med ett arbetstryck af 

17 kg. pr cm. 2 

Maskineriet å ;;Chester> utgöres at 8 stycken Parsons

turbiner i 2:ne genom ett vattentätt tvärskeppsskott skilda 

maskinrum och fördelade på 4 axlar, sålunda: å h vardera af 

de yttre a~larne är en högtryckshufvudturbin, den ena i för

liga, den andra i aktra maskinrummet; hög~ryckskrys~-, -~a~k

och lågtryckshufvudturbinerna å styrbords mre axel 1 forhga 
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maskinrummet; medeltryckskryss·, back- och lågtryckshufvud

turbinerna på babords inre axel, däraf den förstnämnda i för

liga, de båda sistnämnda i aktra maskinrummet. 

För att ernå bögsta möjliga vacuum, hvilket vid ång

turbinanläggningar är af särskild vikt för att erhålla god effekt, 

är följande af J>tiJe Parsons' Marine Steam Turbine C:ol> in

förda anordning vintagen: en ängejektor suger luften ur stora 

kondensorn, hvilken luft jämte ejektorångan, med ett tryck 

som något öfverstiger det i stora kondensorn rådande, afleve

reras i en mindre kondenser, afseeld att kondensera ejektor

ångan, och liggande under stora konoensorn. Under och i 

förbindelse med båda dessa kondensorer är en cistern hvar

ifrån luftpumpen suger. Det i denna cistern befintliga vatt

net stiger upp i förbindelseröret med stora kondensorn till en 

höjd som motsvarar elen mellan kondensorerna rådande tryck

skillnaden. Cirkulationsvattnet till den lilla kondensorn tages 

genom afstickare från den stora kondensorn. Genom denna 

anordning har man lyckats öka vacuum med 25 a 30 mm. 

kvicksilfverpelare ntöfver det vanliga. 

Pann- och maskinrummen äro omgifna af ett 51 mm. 

tjockt pansar, 3,0 meter högt. 

Flytande bränsle. 

Den framgång man haft i engelska marinen med använ

dande af flytande bränsle, senast med torpedjagarue af Cos

sack-typen, är af så afgörande betydelse att uppmärksambeten 

i högre grad än förut måste riktas på denna fråga. En kort

fattad redogörelse för de principer som tillämpas vid nyare 

ångpanneanläggningar för flytande bränsle torde vara på sin 

plats. 

Flytande bränsle an väneles först för cirka 40 år sedan å 

ryska järnvägar. Dess användning ombord i fartyg är nu

mera ej sällsynt, och för närvarande lär finnae 12- a 1500 
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ångare i regelbunden fraktfart, hvilka uteslutande eldas med 
flytande bränsle, det stora flertalet af dessa å de ryska floderna 
och sjöarne. De första försöken gåfvo ej tillfredsställande :e
sultat, enär oljan ej infördes i eldstaden i fint fördeladt .till
stånd, hvilket är nödvändigt för att erhålla god förbränmng. 
För att ernå detta började man använda ånga för oljans in
sprutning, h varigenom den blef fint pulverisera d. Detta sy
stem finnes i svenska flottan tillämpadt å jagarne »Mode» och 
»Vale>. dock endast i förening med koleldning å 2:ne af de fyra 
pannor~a, och är förut beskrifvet i årsberättelsen för år 1905. 
Systemet har den särskildt för fartyg med rörångpannor stora 
olägenheten att åtgången af färskvatten för maskindriften högst 
betydligt ökas, hvarjämte en stor del värme åtgår att upp
hetta den i eldstaden införda ångan, bvilka omständigheter 
göra denna anordning alltför oekonomisk att användas annat 
än tillfälligtvis, såsom då fråga är att hastigt taga upp tryck, 
eller att under kortare tid forcera pannan i högsta möjliga 
grad. Den kvantitet ånga som åtgår för oljans insprutande 
torde uppgå till lika stor vikt, som den införda oljan, och 
hvad denna färskvattenförlust betyder i ökad bränsleåtgång 
framo-år af det förhålland e, att vid evaporering men om-

o 
bord å våra fartyg befintliga evaporatorer, hvarje kilogram 
ånga kostar cirka 0,3 kilogram kol. 

För att undvika denna olägenhet bar äfven gjorts för
sök att ersätta ångan med luft, hvilket gaf goda resultat; som 
dock denna anordning visade sig för komplicerad har man 
öfvergått till att inpumpa den förvärmda oljan under högt 
tryck - 2 a 5 atmosferer - i eldstaden , och detta system 
är det som numera med framgång tillämpas å fartyg. 

Anordningarna vid en dylik anläggning, sådan de utföras 
af firman Gebr. Körting i Hannover framgå af figg. 6-9. 

Fig. 6 föreställer själfva pumpverket med tillhörande 
apparater. Oljan inkommer från tankarne genom röret S i en 
förvärmare, V S, som har till ändamål att göra oljan mera 
lättflytande i fall den skulle vara för trögflytande för pumparue; 
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därefter passerar den 2:ne 
fi lter, F, så förenade att 
de kunna växelvis af
stängas för rengöring eller 
reparation, h varifrån pum
parne trycka oljan genom 
ännu en förvärmare , V d, 
i tryckledningen till brän· 
narne å ångpannan. För 
att utjämna trycket är 
anbragt en luftklocka, W . 
En säkerhetsventil, U, å 
tryckledningen lättar sig 
då trycket öfverskrider en 
viss gräns, hvarvid den 
öfverflödiga oljan åter
går till sugledningen. Å 
ångtilloppsrören till pum
parue finnas ängreduce
ringsventiler för att reg
lera tilloppsångans tryck. 

Fig. 7 visar hur Kör
tings brännare är kon
struerad . Oljan inkom
mer vid O samt passe
rar en fin sil, S, hvar
efter den genom den ko
niska ventilen, V, inspru-

Fig. 6. tas i eldstaden. Spindeln 
till denna ventil är försedd med gängor, hvarigenom oljan får 
en roterande rörelse och insprutas med stor kraft, hvarvid 
oljepartiklarne bilda en kon, som vidgar sig inåt eldstaden. 
För att i möjligaste mån erhålla trygghet mot att brännarne 
igensättas af orenlighet äro, förutom filterna F (fig. 6) och 
silen S (fig. 7), tvänne sillådor anbragta i tryckledningen, äfven 
de så anordnade att de kunna växelvis afstängas för rengöring, 
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hvarjämte själfva brännarne kunna vid behof hastigt ombytas 

mot nya. Omedelbart framför bräm1arne uttages en med af

stängning försedd rörledning, som drages till sugledningen, så 

så att oljan, då munnstyckena äro afstängda, kan bringas i cir

kulation genom förvärmarne och sålunda hållas tillräckligt 

uppvärmd. 

v 

o 
Fig. 7. 

Brännarens aptering å eldstaden till en cylindrisk panna 

och till en rörpanna samt anordningarne för Jufttillträdet fram

ställas i figurerna 8 och 9. Z är brännaren; luften inkommer 

genom L ., hvilka öppningars storlek kan regleras medelst rat

ten H. B är en eldstadbrygga af eldfast tegel. Invid hvarje 

brännare är ett observationshål anordnadt. Genom sättet för 

oljans införande samt för lufttillträdet och dettas noggranna 

reglering ernås en synnerligen god förbränning, hvaraf förde

len bland annat är att så godt som ingen rökbildning, ej häller 

någon skorstensflamma förefinnes, om'3tändigheter som för krigs

fartyg ju är af synnerligen stor betydelse. Äfvenså blifver 

ddstaden vid cylindriska pannor genom flammans form jäm

nare uppvärmd än fallet är vid koleldning, hvilket inverkar 

fördelaktigt på pannans bestånd . 
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Fig. 9. 

Fig. 10 visar placeringen af brännarne å e11 torped
båtspanna. Oljat} iukommer genom rörledningen O R. T är 
en termometer och M en manometer för att afläsa tempera
tur och tryck hos oljan. K äro afstängningskranar, hvaraf 

Fig. 10. 
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alltid måste finnas en omedelbart framför hvarje brännare för 
att möJliggöra ombyte af brännare under gång. O är obser
vationshål och R ratten för reglering af lufttillträdet, hvilket 
sker såväl genom luckorna, L, som genom kanalema, L, un
der eldstaden. E är cylindrar af eldfast tegel, i längdsektion 
af det utseende fig. 9 visar, och hvilka genom sin form tvinga 
den inkommande luften att intimt blandas med oljepartiklarne. 

Påeldningen sker genom att oljan får brinna i en å eld
stadbryggan insatt skål af gjutjärn; brännarne borttagas då , 
och ett påfyllningsrör anbringas i stället. Så snart tillräck
ligt tryck erbållits i pannan borttages oljeskålen och brännarne 
fastskrufvas och afstängas, h varefter oljan får cirkulera genom 
förvänname tills att dess temperatur uppgår till cirka 100°' 
0., hvarpå trycket af oljan pumpas upp till 2 atmosfärer, hvil
ket är det lägsta förekommande arbetstrycket, och slutligen 
ökas temperaturen hos oljan till 120° 0 ., hvarpå munstyckena 
öppnas och oljan antändes. Skall eldningen ökas eller min
skas, ökar eller minskar man oljetrycket genom att reglera 
pumparne och öfverloppsventilen. Luftventilerna å framgaf
veln öppnas fullt vid påeldning och inställas, sedan murverket 
blifvit rödvarmt, så att minsta rökbildning erhålles. 

Innan oljan införes i eldstaden bör den befrias från vat
ten, som alltid förefinnes intimt bls.ndad med oljan i större 
eller mindre kvantiteter. För detta ändamål anordnas sär
skilda separatortankar, i hvilka vattnet, såsom varande tyngre 
än oljan, får sjunka till botten för att sedermera aftappas. 
Sugröret från oljepumparne utmynnar i dessa tankar på god 
höjd öfver botten så att intet vatten medföljer. I England 
utförda försök för att utröna den temperatur vid bvilken vatt
net fortast blifver afskildt från oljan hafva gifvit vid handen 
att denna är 82° 0 ., hvarvid praktiskt taget allt vattnet af
skiljdes ur oljan. Vid 65° C. afskiljdes blott 75 procent af 
vattnet. I dessa separatortankar bör således anordnas för
värmare, hälst nära eller omgifvande oljepumparnes sugrör. 
Den å fig. 6 visade förvärmaren å sugledningen kan då 
bortfalla. 
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Vid anorduandet af själfva tankarne bör, där så ske kan, 
iakttagas att de ej förläggas till innerbottens celler eller be
gränsas af bordläggningen, detta med tanke på den risk som 
företinnes vid grundstötning eller kollission. Belysande härför 
är det missöde, som drabbade tyska slagskeppet Kaiser Friedrich 
III vid en grundstötning, då omedelbart därefter ett eldrum 
stod i lågor genom att oljan i en cell rann ut och antändes. 
Måste oljan så förvaras får cellen ej vara fylld. 

Af stabilitetsskäl bör fria ytan i tankarne göras liten, 
hvilket ändamål kan vinnas genom särskilda expansionstankar 
byggda på förvaringstankarne. 

Stor svårighet är att få en oljetank fullt tät, i all syn
nerhet då man har att räkna med så tunn plåt, som vid tor
pedfartyg. Vid de engelska torpedjagames byggande har gjorts 
omfattande försök för att utröna den härför mäst ändamåls
enliga nitningen . 

Bland de skäl, som kuuna föranleda införandet af fly
tande bränsle må framhållas: 

den ökade aktionsradie man vinner genom att större 
effekt per viktsenbet erhålles af olja, jämfördt med kol. Oljans 
värmevärde är nämligen större än kolets, cirka 10400 värme
enheter mot 8000 hos kol. Å fyra stycken Hamburg-Amerika
linjen tillhöriga ångare, hvardera med 650 a 700 m. 2 eldyta 
har man med användande af Texas- eller Borneo-olja enligt 
Körtings system samt konstladt drag enligt Howdens systeom, 
uppnått en besparing i bränsleåtgång af 30 viktsprocent. At
gången olja har nedbringats till 0 ,49 kg. per ind. hkr. mot 0,68 

vid koleldning; 
oljan erfordrar mindre utrymme ombord än samma vikt 

kol. En kubikmeter rymmer cirka 930 kg. olja, men blott 
850 kg. kol, således en skillnad af 9 procent; 

rökfri förbränning, hvilket man äfven med användande 
af bästa kol och goda eldare ej lyckats ernå. Eldningen och 
lufttillförseln är fullt kontinuerliga, vid kolelduing däremot 
ojämna genom det med vissa tidsintervaller företagna inskyff
landet af bränsle, hvarvid samtidigt införes stora mängder kall 
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luft genom den öppnade eldstadluckan, hvilket medför OJamn 
förbränning samt rökbildning, hvartill kommer den nödvän
diga slaggningen, hvarunder pannan ej kan påräknas för 
driften; 

vid oljeeldning är man mera oberoende af eldames större 
eller mindre skicklighet, blott eldrumsbefälet äger nödig ut
bildning; 

mindre personalbehof för eldrummen, hvilket i synnerhet 
gör sig gällande där många pannor äro inrymda 1 samma 
eldrum; 

eldningen samt bränslets ombordtagande och handhaf
vande är långt mindre ansträngande för personalen, hvilket, 
i hvad angår eldning och lämpning, särskildt framträder vid 
forcering; 

oljeeldningen kan lättare varieras efter hastigt påkom
mande kraftbebof. 

Beträffande skillnaden i kostnad ställer sig oljeeldningen 
för närvarande dyrare än koleldning. Priserna å olja äro 
mycket fluktuerande , men lära för närvarande vara cirka 21

/ 2 

gånger priset för goda kol. Huruvida denna prisskillnad kan 
inbesparas genom de fördelar i afseende å effekt per viktsen
het, personalbehof och utrymme, som användningen af flytaude 
bränsle medför, torde vara tvifvelaktigt, men beträffande krigs
fartyg får denna synpunkt ej göra sig allt för mycket gällande 
gent emot andra, viktigare. 

Öfverhettad ånga. 

Bland de medel man har i sin hand för att göra ång
maskindrift ekonomisk, intager numera öfverhettning af ångan 
det mäst bemärkta rummet. Hittills har dock dess använd
ning med få undantag varit begränsad till stationära anlägg
ningar samt lokomotiv, men ombord å sjögående fartyg har 
dess införande ej nått någon vidare utveckling, utan i allmän
het blott haft karaktären af försök. Man är där långt mer 
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bunden af vikts- och utrymmeshänsyn än i land, och tvekar 

att införa en komplikation, h vilken genom personalens ovana 

eller andra orsaker kan gifva anledning till osäkerhet i driften, 

hvilket på sjön kan få långt mer ödesdigra följder än i land . 

Frågan om öfverhettning torde dock för örlogs- såväl som för 

handelsmarinerna vara af största betydelse, då man betänker 

den ökade aktionsradie som en bränslebesparing af 15 a 20 

procent medför, för att ej nämna den finansiella sidan af 

saken. 
Ångans öfverhettning, som antingen kan ske genom att 

mättad ånga tillföres värme under konstant tryck, eller ock 

genom expansion af mättad vattenånga, sker i allmänh et ge

nom att låta den i ångpannan bildade ångan, innan den ut

släppes i ångrörledningarne till maskinen, passera ett rörsy

stem, som omspolas af förbränningsprodukterua. Härigenom 

blir den först torkad samt genom ytterligare tillförsel af värme 

öfverhettad. 
Fördelen af att använda öfverhettad ånga består, vid kolf

maskiner, till största del uti undanrödjBndet af den stora olä

genhet som ångans kondensation i cylindern medför. Vid van

lig drift med mättad, eller rättare fuktig ånga inträffar, då 

ångan inkommer i cylindern, hvars ytor hafva en värmegrad 

som är lägre än den inkommande ångans, att denna delvis 

kondenseras och i form af fuktigbet afsätter sig på cylinder

väggarne. Denna kondensation, som under de bästa förhål

landen ej lär understiga 10 procent, men ofta uppgår till 15 

a 20 procent medför att den i cylindern inkommande ångans 

volym minskas, hvarför den ängvolym som måste insläppas i 

cylindern med lika stor procent öfverstiger cylinderfyllningens 

volym. Under ångans expansion och utströmning öfvergår 

denna fuktigbet i ängform och så snart af-loppet från cylin

dern öppnas utströmmar denna ånga utan att i cylindern hafva 

fullgjort motsvarande arbete. Är ångan tillräckligt öfverbettad 

inträffar ingen dylik skadlig kondensation, blott en lindrig 

temperatursänkning; dock blir den härigenom uppkommande 

värmeförlusten obetydlig genom att den öfverhettade ångan 
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är betydligt sämre värmeledare än den fuktiga , hvarigenom 

den ej så hastigt afgifver sitt värme. 

Vid ångturbiner medför öfverhettning af ångan mindre 

spelrumsförlust samt betydligt mindre förlust genom skofvel

friktioo med åtföljande mindre slitning af skoflarne än med 

användning af mättad ånga, dock lära ej fördelarue vid ång

turbiner vara så framträdande, som vid kolfmaskiner. 

Användandet af öfverhettad ånga möter dock vissa olägen

heter och tekniska svårigheter. Sålunda går man miste om 

den fuktiga ångans förmåga att ersätta cylindersmörjning, hvil

ket med öfverhettad ånga blir en nödvändig åtgärd. Detta 

kan för fartyg , där den kondenserade ångan åter införes i ång

pannan, vara en allvarlig olägenhet, i synnerhet då rörpannor 

användas. 

Vid högre öfverhettningsgrader kan ej användas ångrör 

af koppar, enär denna metall med högre temperatur får 

lägre hållfasthet, utan göras dessa rörledningar af stål. De 

stora tern peraturskillnaderna fordra äfven att anordningarne 

ffir rörledningarnas expansion äro väl utförda . 

Vid långa maskiner där de olika cylindrarne äro fast 

bopbultade med h varandra uppkommer genom den högre tem

peraturen en större förlängning, hvilket kan ofördelaktigt in

verka på maskinens gång. Stora planslider lämpa sig ej att 

använda med öfverbettad ånga; å modäroare maskinanlägg

ningar öfvergår man allt mera till ventilreglering i stället för 

slidreglering. 

Af de olika öfverbettningsapparater som förekomma må nå

gra framhållas. Fig. 11 visar en öfverbettningsapparat af Pielocks 

system. Som af figuren framgår, består den af kring en del 

af tubsatsen byggda lådor, L, mot hvilka de genomgående 

tuberna täta, så att ej det utanför varande vattnet kan in

tränga. Dessa lådor stå i förbindelse med de inuti pannan 

varande ångrören R1 och R 11 . Den fuktiga ångan inkommer 

genom R 1 i lådorna L, hvarest den vid beröringen med de 

heta tuberna öfverhettas, och afgå sedan genom rörledningen 
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R
11 

till yttre ångleduingen. Denna öfverhettare förefaller hafva 

olägenheten att i hög grad försvåra pannans undersökning, 

rengöring och reparation. 

,;g;:~ 
~ 

L. 

'- 7 

Fig. 11. 

Fig. 12 framställer Schmidts öfverhettningsapparat för 

cylindriska pannor. De består af rörslingor, anbringade i en 
del af tuberna, hvilka för detta ändamål gjorts af särskildt stor 

diameter. Rörslingorna stå genom en samlingslåda, som är 
delad i två skillda delar, med sin ena ända i förbindelse med 
pannans ångrum, med den andra med ångrören till maskinen. 

De olika rörslingorna äro lätta att frånkoppla och uttaga i 
och för rengöring och reparation. Af Schmidts öfverhettare 

förekommer flera olika former, såsom att rörslingorna anbrin
gas i ett eller flera rör med mycket stor diameter, eller ock i 

rökupp taget. 
I Sverige är Schmidts öfverhettare införd å lokomotiv, 

såväl vid statens som vid Bergslagemes järnvägar: vid sist

nämnda järnvägar lär en kolbesparing af öfver 15 procent 

vunnits. 
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Fig. 12. 

Till Ingenjör-departementet i Carlskrona har af Munk
tells mekaniska verkstad levererats en ångpanna med öfver
bettare af Babeock & Wilcox's system, hvilken visas i figur 
13. Öfverhettningsapparaten består af rörslingor, D, bvilka 

utmynna i änglådorna A och B. Från A går ett rör O upp 
i själEva pannans ångsamlare, genom hvilket rör den i pannan 

bildade fnktiga ångan inkommer, hvarefter den öfverhettas i 
de af förbränningsgaserna omgifna rören D, och afgår sedan 

genom rören E och ängsamlaren G ut i yttre ångledningen. 
Ventilen F sätter den öfre ängsamlaren G i förbindelse med 
pannans ångrum, och rörledningen R förbinder den undre 

ängsamlaren B med vattenrummet. Då driften stoppas och 
ängcirkulationen sålunda upphör, öppnas ventilerna F och H 
så att öfverhettaren · fylles med vatten, hvarigenom förekom

mes att den skadas genom för bög uppvärmning. Genom 
ventilen F kan äfven öfverhettningsgraden i viss mån regleras 

genom att blanda den öfverbettade ångan med den fuktiga. 
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Arbetstrycket å denna panna är 9 kg. per cm. 2, h vilket för 

mättad ånga motsvarar en temperatur af 178,n grader C. 

Genom öfverhettningen blifver temperaturen cirka 270 grader. 

Den kolbesparing som vinnes med denna panna jämfördt med 

-de andra vid departementet befintliga af samma typ, men utan 

öfverhettare, har visat sig uppgå till öfver 20 procent. 

Fig. 13. 

Ett sätt för öfverhettning, som lämnat goda resultat och 

som torde böra omnämnas fastän det är praktiskt tillämpligt 

blott i sådana fall där panna och maskin äro sammanbyggda, 

såsom å ångslupar eller å lokomotiv, är att öfverhetta ångan 

äfven efter aftoppet från högtryckscylinderu och före inträdet 

i efterföljande cylinder. Denna öfverhettare placeras så att 

.att den sist bestrykes af förbränningsprodukterna, hvarigenom 

.en del af den dessa gaser medföljande värmen, hvilken man 
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elj est skulle gått förlustig, tillvaratages. Vid en dylik anlägg

ning har man kommit till en ängförbrukning af 3,75 kg. ånga 

per hästkraft och timma. 

Af anläggningar för öfverhettad ånga ombord i sjögå

ende fartyg må följande omnämnas. 
Å engelska slagskeppet Brittanuia insattes öfverhettnings

apparater å 6 stycken af fartygets 18 Babcock-Wilcox' pannor; 

(fartyget bar äfven 3 stycken cylindriska pannor). Under 30 

timmars gång med användande af de 6 pannorna för öfver

hettad ånga var kolåtgången 0,80 kg. per indikerad hästkraft 

och timma, och under 30 timmars gång med 6 pannor utan 

öfverhettning 0,94 kg.; således uppkom en besparing i bränsle 

af cirka 15 procent genom använrlande af öfverhettad ånga. 

För Compagnie Generale Transatlantique byggdes 1906 

vid ett och samma varf två systerfartyg, »Garonne:. och »La 

Hance». i hvilka insattes cylindriska pannor om 350 m. 2 eld

yta, af hvilken yta å »La Rance, 73 111. 2 tillhörde en öfver

hettningsapparat enligt Pielocks system. Båda fartygens pan

nor hade lufttillträde en li gt Ho,rdens system, och maskinerna 

voro triple-maskiner, »La Runce 's» med Lentz' ventilreglering, 

»Garonne's» med vanlig slidreglering. Vid jämförande prof

turer erhölls följande resultat: 

>Garonne > l >La Rance>> 

l 
12,6 l 12,54 

192° c. 270° C. 
Angtryck, kg. per cm. 2 •• • •••••••••••••• • 

An gans temperatur .. . .................... . 

Slagantal ... . . . .......... . .................. . 72,3 75,34 

Indikerade hästkrafter ............. . . ..... . 1104 1304 

Kol per ind. hkr. och timme, kg. 0,511 0,408 

Reduktion af kolförbrukning genom öfverhettad ånga 

förening med Lentz' ventilreglering var således 20 proc. Re

sultatet under fartygens likartade tjänstgöring har sedermera 

visat att kolåtgången å ~La Rance» är cirka 18 procent min

dre än å :.Garonne~. Öfverhettaren säges hafva arbetat fullt 
1'idsk1·i(t i Sjöväsendet. 31 



tillfredsställande. Bolaget har sedermera installerat liknande 
öfverhettare i förening med Leutz' ventilreglering å flere af 

sina nyare fartyg. 
Vid konstruktion af öfverhettningsapparater bör iakttagas 

att den placeras så att den kommer i beröring med förbrän
ningsprodukterna innan dessa blifvit för mycket afkylda, så 
att temperaturskillnaden mellan dessa gaser och ångan är till
räckligt stor för att ångan skall erhålla den af sedda t~_m pera
turen utan att öfverhettarens eldyta blir för stor. Afvenså 

' bör den vara så anordnad att den vid bebof kan antingen af-
stängas från förbränningsprodukterna medelst spjällanordnin
gar, eller ock fyllas med vatten, så att den ej vid driftens 
upphörande, då ingen ängcirkulation äger rum , blir så upp
hettad att risk uppstår för dess hållbarhet. Den förra meto
den är ofta svår att tillämpa, och den senare kan medföra den 
olägenheten att för öfverhettarens bestånd farliga aflagringar 
uppkomma inuti densamma, såvida ej vattnet är fullkomligt 
fritt från olja, salt eller andra föroreningar. 

Carlskrona i oktober 1908. 
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Sjöofficers-befordran. 

Till Redaktionen af Tidslcrift i Sjöväsendet. 

Under ofvanstående rubrik finnes i 4:e häftet af tidskriften 
för innevarande år införd en af undertecknad författad artikel, 
som i sammanträngd form redogör för tillvägagåendet vid be
fordran af officerare inom en del mariner. Sagda redogörelse 
tarEvar någon jämkning beträffande uppgifterna om franska 
flottan. Sistnämnda uppgifter härrörde från en samling fran
ska författningar, som utgafs 1899. År 1900 utfärdades emel
lertid nya författningar angående sammansättningen af be
fordringskommissionerna och deras arbetssätt. 

Enligt dessa författningar skall hvarje höst för hvarje kår 
inom marinen sammanträda en kommission för upprättande af 
föreskriEna tablåer för befordran efter val till capitaine (de 
vaisseau och de fregate) och lieutenant samt till civilmilitära 
befattningar af motsvarande värdighet. I allt sammanträda 
sålunda i regel årligen sju kommissioner. I samtliga dessa är 
sjöministern själfskrifven ordförande och chefen för marinens 
generalstab själfskrifven ledamot. Såsom ledamöter ingå där
jämte i samtliga kommissioner tre af sjöministern utsedde vice
amiraler. I hvarje särskild kommission ingå dessutom två 
eller tre representanter för vederbörande personal, t. ex. vid 
upprättande af befordringstablå för »le corps de sante de la 
Marine»: generalinspektören för sjukvården jämte två direk
törer vid marinens sjukvårds- eller apoteksväsende. I be
fordringskommissionen för sjöofficerare ingå förutom förutnäm-
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da officerare två genom lottdragning utsedda icke sjökommen
derade konteramiraler. Såsom en egendomligbet kan tillfogas, 
att sådana personer, som icke äro själfskrifna ledamöter, icke 

kunna förordnas till ledamöter två år i följd. 
Utaf det antal namn som enligt sjöministerns bestämman

de skall uppföras å tablå inom hvarje grad bestämmer först 
kommissionen genom listetal med slutna sedlar fyra femtedelar 
och därefter ministern en femtedel; h varefter kommissionen be
träffande de sålunda utsedda fastställer ordniugsföljden, huf
vudsakligen efter innehafvaude ::wciennetet. Kandidaterna in
skrifvas på vederbörlig tablå efter de officerare, som e~_entuellt 
kvarstå å den nästföregående år upprättade tablån. Andring 
i tablån kan verkställas af ministern, som äger dels utstryka 
namn å person som begått svårare förseelse, dels i särskilda 

fall ti llägga nya namn. 
Kommissionsarbetet grundas på officiella handlingar, som 

öfverlämnas af sjöförsvarsdepartementet De utgöras dels af 
betygsliggare för de officerare, som kunna i frågakomma till 
befordran, dels befordringsförslag, som må hafva afgifvits af 

högste befälhafvare, marinprefekter och andra. 
Betygsliggare >(Oalepins») skola finnas upplagda för hvar 

officer. De innehålla ej blott alla honom ~illdelade tjänste
betyg utan äfven anteckningar rörande öh:iga förhållanden, 
som lända till bedömande af hans tjänstbarhet, tjänsteanlag, 
särskilda färdigheter, disciplinära bållning och moraliska van
del. Sålunda bör däri äfven finnas anmärkt, om han är skuld
satt och icke ordentligt sköter sina skuldförbindelser. 

Tjenstebetyg afgifves årligen för hvarje tjänst, som varit 
3 månader eller därutöfver, af fart-ygschef för fartygets office
rare, af stabschef för officerare tillhörande stab, af eskader
eller di visionschef för underlydande fartygschefer och stabs
chef, o. s. v. samt vid tjänstgöring i land på analogt sätt. 
Betygen sättas vid tidpunkten för den årliga generalinspektio
nen (augusti eller september) och insändas genom vederböran
de högre myndighet före den l oktober till sjöministern. I 
departementet införas betygen i hvarje officers »Oalepin». En-
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ligt en 1905 promulgerad lag är en lwar berättigad att per
sonligen och konfidentielt erhålla del af alla betyg och andra 
handlingar, som tillhöra hans dossier. 

Några uppgifter om det inom ryska flottan sedan sistför
fiutna år tillämpade befordringsförfarandet torde i detta sam
manhang få anföras . 

Inom nämnda marin befordras mitchmannen (underlöjt
nanten) efter tre års tjänst till löjtnant och sker detta liksom 
vidare uppfiyttning till äldre löjtnant i tur, sedan ett allmänt 
sammanträde af fiaggmän och kapituner gifvit sitt förord där
till. För vidare befordran fordras att hafva ådagalagt lämp
lighet uti vissa befattningar ombord samt att vara upptagen 
på en befordringstablå. De på tablån upptagna befordras sedan 
enligt marinministerns förslag, tre fjärdedelar i tur och en 
fjärdedel efter val, ända till konteramirals grad. 

Lämpligheten för befordran undersökes och befordrings· 
tablåerna fastställas enligt följande grunder. 

För hvar tjänstgöring ombord eller i land ntöfver 3 må
nader erhåller officeren af vederbörande befälhufvare en attest 
enligt i frågande form fastställdt formulär. Häri lämnas ut
låtande om hans fallenhet för yrket, kunskaper, erfarenhet, 
bildning, sedliga egenskaper m. m. samt äfven angående hans 
fysiska tillstånd, syn, hörsel, känslighet för sJögång o. d. At
testerna insändas till marinstaben, som upprättar s. k- attest
förteckningar å de officerare som befinnas kompetenta till be
fordran . Dessa förteckningar afsändas till vederbörande befälbaf
vare för Baltiska och Svarta hafs-flottorna med uppgift om huru 
många i !war grad som skola utses till kandidater. Sistnämn
da befälhafvare tillkalla s. k. attestkommissioner för utväljande 
af kandidaterna. Uti en sådan kommission ingå såsom leda
möter fiaggmän , stabschefer, eskar1erchefer, chefer å l :a klass 
fartyg m. fi. Vid kommissionens sammanträden meddelas 
hvarje officers samtliga attester och i öfrigt hvad som om honom 
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··r bekant hvarefter hans lämplighet diskuteras och sluten om
:östning ~ger rum . De vid valet godkända uppföras efter ålder 
i graden på s. k. kandidatlistor. . " 

Kandidatlistorna insändas tlll mannstaben och underga, 
hvad beträffar befordran till de tre högre graderna en ytter· 
ligare granskning af ett attestråd. l detta r_åd, so~n står un
der marinministerns direkta ordförandeskap, mgå sasom med
lemmar marinministerns adjoint, befälhufvande amiraler, chefen 
för marinstaben m. fl. fiaggmän. Det.ta råd arbetar på samma 
sätt som attestkommissionerna, dock äger omröstning ej rum, 
så vida ej af någon medlem erinran framställts om någon kan-
didats lämplighet. 

SintJigen torde få anmälas , att uti tidskriftens 4:de ~1äfte, 
sida 284 aenom tryckfel kommit att stå <rorfremm~lsehster» 
och >Torfr~mmelsesraad:.> i stället för •Forfremmelsel!ster» och 
Forfremmelsesraad ~. 

Stockholrn i november 1908. 

P. D. 
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Befälet öfver maskinerna och maskin
personalen å flottans fartyg 

under expedition. 

Under rubrik >Befordringsmöjligheterna vid fiottan• ytt
ras i >>Tidskrift för Maskinister», oktober 1908, bland ann at 
följande: 

,För1) ett par år sedan framhöllo vi beträffande befordrings
möjligbeterna vid flottans maskiniststat, nämligen att fiaggun
derofficerare vid maskiniststaten med särskildt kräfvande och 
ansvarsfull tjänstgöring, böra gifvas officers grad, såsom fallet 
är i andra länders mariner. De kraf som ställdes på t. ex. 
en uppbördsmaskinist å ett stridsfartyg äro så omfattande, att 
den som tillfredsställande fyller desamma väl förtjänar Jen 
uppmuntran officersfullmakten innebär, liksom å andra sidan 
nämnde funktionärs därigenom erhållna ställning skulle ge 
honom större möjlighet att med kraft och säkerhet handhafva 
den honom anförtrodda ledningen. Det är ju, såsom en en
gelsk facktidning yttrar , klart, att de män som verkligen kunna 
utföra arbetet - och som också utföra detsamma --- äfveu 
äro de som bafva de största förutsättningarna att kunna leda 
detsamma inom ett maskineri samt att de följaktligen böra 
hafva rätt till en passa n de ställning och erkänsla bäröfver». 

»Vi vilja naturligtvis härmed ingalunda ha sagt, att alla 
de som enligt nuvarande mindre lyckliga rekryteringssystem 

1) Ordföljden något omkastad från originalet å cle första orden. 
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kommit in vid flottans maskiniststat, skulle vara lämpliga att 

befordras till officerare. Men den saken ordnar sig ju af sig 
själf, därest möjligheterna till avancemang blefve större, ty då 
finge man naturligtvis ett genomgående vida bättre material 

att tillgå vid rekryteringen, än det som under nuvaraurle för

hållande står till buds» . 
Lämpligheten af att den person, hvilken blifvit anför-

trodd högsth handhaEvandet af de större fartygens maski
ner samt befälet öfver desammas maskiupersonal, bör er
hålla officers grad, har länge varit erkänd och våra l:a klass 
pansarbåtars besättningslistor bafva alltid innehållit en fartygs-

ingeniör. 
Innan mariningeniörkåren blef ökad, men våra pansar-

båtar blefvo flera, räckte kåren (staten) knappast. Vidarevoro 
våra äldre mariningeniörer i följd af sin utbildning främman
de Iör tjänsten ombord, så att uppbördsmaskinisterna blefve 

de egentliga arbetsledarne och fartygsingeniörens åliggande in
skränkte sig stundom till endast rena ingeniörsgöromål. Det 
var därföre ej förvånande att l :a klass pansarbåtar undantags
vis fingo gå å expedition utan ingeniör. Emellertid kan det 
väl ej vara riktigt, att den person , som förutom unsvaret å 
maskineriet, är närmaste förman för en underbefälspersonal 
uppgående till 15 a 20 och eu manskapsstyrka från 38 till 70 
man är aE underofficers grad. Som framhållits i Tidskrift för 
Maskinister är äfven i främmande flottor så ej förhållandet. 

Hos oss upptager ju som ofvan nämnts äfven besätt

ningslistan å l :a klass pansarbåtar och »Fylgia» en fartygs
ingeniör (mariningeniör), hvilken enligt nuvaraud e bestämmel
ser äfven skall tjänstgöra såsom divisionsofficer och sålunda 

ännu mera intimt leda eldarepersonalen. 
Emellertid kan man fråga , är mariningeniören med den 

utbildning han får bos oss den lämplige maskinistofficeren? 
För en så liten flotta som vår är nog frågan angående 

maskinistofficer ytterst svårlöst, och upptog den med all säkei
het mycket af den kommitc\s arbeten, som utarbetade förslag till 
organisationen för vår mariningeniörskår. Frågan löstes genom 

l_ 
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att mariningeniören skulle blifva både fartygskon struktör, ar
betsledare å varEven samt maskinistofficer, och torde man ej 
hafva fog att. säga, att ej konuniten sökte gifva ingeniören så 
god utbildning och ställning som möjligt för fylland e af alla 
dessa olika grenar. 

Kommitens förslag blef emellertid ej fastställdt. Med af
seende på utbildningen blef det särskildt den militära som fick 
stå till baka : kursen i sjökrigsskolan borttogs samt med nfseeu
de på ställningen blef marioingeuiören ej, som föresla git varit. 
krigsman utan civilmilitär ämbetsman. Båda saker som bidraga 
att ej göra honom så skickad, som ämnaclt var, att lösa sin 
uppgift såsom maskinisto[ficer. 

Med denna lilla uppsats är endast meningen att komma 
denna viktiga fråga på tal. Å bvarje nytt större fartygs be
sättning ökas ju maskinpersonalen i proportion till öfrig be
manning, och man vet att maskinistofficersfrågan är bland de 
mest svårlösta inom marinerna . De engelska och amerikan
ska flottorna torde ej ännu kommit till en tillfredsställande 
lösning genom att, som de sökt, mera intimt förena den egent
liga sjöofficerskåren med maskinistofficerskåren. 

Ej häller torde den väg som Tidskrift för maskinister 
föreslagit vara den rätta, och utom i den italienska flottan, där 
man kanske kunde sägn att den vägen*) i hufvudsnk använ
des, har den enelast varit en öfvergångsform som ej är att 
tillråda . 

Kan det emellertid ej undvikas, att en l :a klass pansar
båt går ut på expedition, där fartyget är under gång, utan 
ingeuiör såsom t. ex. hände med ))Oscar IL> vid resan till He
val , bör dock ihågkommas, att den underofficer, som blir satt 
till befäl öfver 20 underbefäl och 70 man eldare, kunde kan
ske med fog fordra att erhålla den ställning ombord som hans 
ansvar och befattningens vikt gör honom berättigad till. 

*) De italienska maskinistof:ficerarne hafva erhållit en längt större 
teoretisk utbildning än våra maskinister, och uppbördsmaskinisterna 
äro underofficerare. 
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Krigsrättsundersökningar i följd af grund
stötningar. 

Under de senaste åren har det blifvit praxis att orsa
kerna till de grundstätningar eller sjöolyckor som bland flottans 
fartyg inträffadt blifvit undersökta vid krigsdomstol, och l~ar 
detta förhållande väl nästan utan undantag hälsats med till
fredsställelse inom officerskåren. Fartygscheferna hafva häri
genom blifvit förvissade att en sakkunnig domstol på domare
ansvar undersöker omständigheterna vid sjnolyckor och för 
domstolens utslag med dess auktoritet har allt klander för
stummats. Visserligen har ju det stundom vädjats till högre 
rätt, men i hufvudsak hafva härigenom ej utslagen förändrats. 

Emellertid finnes en myndighet, man kan nästan säga 
mellandomstol, som visserligen ej kan fälla men fria och denna 

myndighet är krigsfiskalsämbetet. 
Där ingen åklagare är, där är ingen domare. 
Man skulle väl tänka sig att detta ej borde vara något 

annat än till båtnad för de anklagade ocb ej på något sätt 
in verka skadligt, ty åklagar ej krigsfiskalen, då är · ingen för-

seelse begången. 
För att såväl den vid undersökningen förhörde ansvarige 

chefen eller vakthafvande officeren inför allmänna omdömet 
och i sin egen uppfattning må blifva fullt frikänd, måste den 
som friar vara en auktoritet som förstår att sätta sig in i a~~a 
frågor som beröra det förhållande saken handlar om .. Ar 
krigsfiskalsämbetet i stånd att kunna blifva en sådan auktontet? 

- 455 -

Enligt marinens reglemente åligger det högste befälhaf
varen att, då någonting tilldragit sig af beskaffenhet att böra 
blifva föremål för krigsrättsåtgärd, bör högste befälhafvare, så 
fort lämpligen kan ske rörande tilldragelsen låta verkställa 
noggrann undersökning. 

Det är sålunda högste befälhafvaren som i första hand 
kan afgöra, om målet behöfver blifva behandladt vid krigs
domstol. Förr afgjordes äfven i allmänhet grundstätningar af 
högste befälhafvarne*) själfva och undersökning vid krigsrätt 
var ovanligt, nu är förhållandet ej så. Emellertid kan man 
väl ej tänka sig att en högste befälhafvare öfverlämnar ett 
mål till undersökning vid domstol, om han efter undersök
ning finner det klart och tydligt att någon förseelse ej är be
gången . Det kan ju ske för att noggrannare utreda förhål
landen, som ej framkommit vid undersökningen ombord, men 
i allmänhet är det väl af den orsak att han är oviss huruvida 
ej förseelse är begången eller viss att så är förhållandet som 
öfverlämnandet sker. 

Här är sålunda den sakkunnige som finner ovisst huru 
han skall förhålla sig. Kan då krigsfi~kalens så att säga ut
slag tillfredsställa rättsmedvetandet? 

Sjörättsmål äro de mål där i alla land och inom alla 
domstolar det alltid erkänts att sakkunskap erfordrats för må
lens handläggning och i K ung!. förordningen om krigsdom
stolar är denna princip så fastslagen att i § 11 föreskrifves: 
l>då mål som rör sjökrigstjänsten och manövern förekomma, 
skola de två regementsofficerarne af armen ur rätten afgå och 
i deras ställe två regementsofficerare af sjöförsvaret, hvilka af 
konungen för tillfället förordnas där inträda». 

Krigsfiskalen kan ej vara sakkunnig och därföre torde 
han ej häller vara lämplig dömande'"*) myndighet i mål som 
röra manövern. 

·*) Eller sjöministern, hvilken utöfvar högsta befälet öfver 
flottan . 

**) Krigsfiskalen är ju ingen domare men i början af uppsatsen 
är förklaradt hvarför denna beteckning användes. 
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Krigsfiskalen är ju ansvaring för sina handlingar, men 

därföre att han är ansvarig garanteras väl ej att han dömer 

riktigt i de saker som han omöjligt fullt kunna förstå. Man 

kan j n möjligen förutsätta att krigsfiskalen tager råd af sak

kunnig persou innan han afgör, men är detta förhålland et, så 

är dock ej rådgifvaren ausvarig eller känd utan krigsfiskalen, 

som den ende ansvarige är äfven domaren. 

A andra sidan kan man säga, att om krigsfiskalen finner 

det enligt sin åsikt vara klart och tydligt att någon förseelse 

ej är begången , så kan han väl ej behöfva endast för att dorn

stol må afgöra frågan mot sin egen öfvertygelse yrka ansvar. 

Han mi'iste ju antingen yrka ansvar eller fria? Mot detta in

vändes: Finnes ingeu form för en krigsfiskal att utan att yrka 

ansvar låta ett sjörättsmål komma under sakkunnig domstol, 

hvilket vore lyckligast, då borde äfven konsekvensen fordra, 

att krigsfiskalen ej blefve åklagare för sådana mål, el ler att 

han åtminstone finge en ansvar·ig sakkunnig rådgifvare vid 

sin sida. 
Ingen vet bättre än en sjöman huru iätt en sjöolycka 

kan ske och är det väl långt ifrån vanligt, att det är en för

seelse som blifvit begången, när olyckan inträffat. Olyckan 

kan ske lika väl på grund af mångfa ldiga olika oförutsedda 

omständigheter som genom felbedömning. Felbedömning är 

dock intet brott och ej häller en förseelse och i värsta fa ll är 

den orsakad af oförstånd, obetänksamhet eller okunnighet, men 

det torde vara lättare att eu domstol sammansatt af sakkun

nige sjöman få konsekvens i sin uppfattning af berörda frågor 

än en jurist. 
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Meddelanden från främmande mariner. 

Norge. 

Krigsöfningar. Norska flottans höstkrigsöfningar ägde 

rum i Kristianiafjorden den 16, 17 och 18 september. 

Förutsättningarne voro följande: >> Deu norska skageracks

eskadern hålles bunden vid Kristiunsand af den lieutlio-a huf-
b 

vudstyrkau (båda fingerade). I Tönsbergsdistriktet befinner 

sig »Viki ng» med 4 torpedbåtar, i H valördistriktet >>Sleipner» 

med 4 torpedbåtar. 

Fienden bevakar och söker att blockera Kristianiafjordens 

mynning med den styrka hnn kan undvara vestifrån, nämligen 

två större fartyg, >>Ei dsvold,, och »'l'ordenskjold » samt två 

torpedbåtar . Natten mellan den 16 och 17 september skall en 

större norsk härafdelning öfverföras från Horten till Moss. 

Chefen för den fientliga styrkan autages bafva fått underrät

telse om detta och beordrats att med kraft söka hindra öfver

förandet». 

Den blockerande styrkan, hvilken stod under amiral Spar

res befäl , höll sig till SJ.öss tills vid mörkuiuo·eu den lG då 
b , 

elen styrde in i Kristi::.niafjorden för att enligt order bindra 

trupptransporten. Den blef emellertid i det disiga vädret snart 

utsatt för lyckade torped båtsanfall, efter hvilka fartygen vände 

och lade sig vid mynningen af fjorden för att uppehålla bloc

kaden. Härunder augrepas pansarbåtama åter med framgång 
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af torpedbåtarna. Ett försök af » ~iking» ~tt den 17 b:y;_a 
blockaden misslyckades och kanonbaten ansags hafv~ bhh l~ 
k · t · k N at ten den 17-18 kvarlågo pans>~.rbatarna 1 s ]U eu 1 san . . .• 

sina förra blockadlägen och blefvo ätengen upprepade ganger 

torpederade. 

Sålda fartyg. De utrangeralie mon_itorerna _ »Skorpionen » 
och »Mjölner» hafva sålts för respekttve 40,2o0 och 43,500 

kronor. 

Danmark. 

Budget. Förslaget till 1909- 10 års budget upptager 

d. .· uta1'fter 8 296 000 kronor eller 202,000 kronor mer or maue b ' • • .. .. · llb 
än 1908-09 års budget. A extra stat begares for fu or-

dande af: 
:.Peder Skram» ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
För ett minfartyg .................................. .. 
I öfningsanslag ........ · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

919,500 kronor 
31,000 )) 

910,000 )) 

Ryssland. 

Budget. Förslaa till 1909 års budget har förelagts duman. 
Detta slutar på 88,~ millioner rubel eller 1,2 millioner r_u~el 
mer än för år 1908. Fartygsbyggnadsanslaget är 22,il tmlho
ner rubel eller 7,8 millioner rubel mindre än år .1908. 

De till nybyggnad afsedela jagarne ko~ta, pa grund af att 
farten skall ökas från 25 till :55 knop, l mJlhon rubel mer p.er 

b . t .. de föreaående . Utgifterna i ör personalens underball 
a an b .. f eld tt h.. . från har ökats enär manskapsstyrkan ar a se a OJas 
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40,500 till 4G,OOO man. Bland extra ordinarie utgifter mär
kas 4,5 millioner rubel för Östersjöhamnarnas trängande bebof. 

Personal. Staberna hos »Befälhafvarne för Baltiska och 
Svarta hafsHottans sjöstridskrafter >> skola sammansättas på föl
jande sätt. Såsom chef för staben tjänstgör en konteramiral. 
För »operativa afdelningen>> afses en kapten af 1 :a rangen så
som chef jämte en löjtnant såsom fiaggadjutaut och för »per
sonalafdelningen>> en kapitanlejtnant (äldre ftaggadjutant) och 
en sekreterare. I öfrigt kommenderas såsom specialister: 

l artilleriofficer, 
l torpedofficer, 
l maskiningenjör, 
l skeppsbyggnadsiugenjör och 
l uavigeringsofficer . 
l intendent (kapitanlejteuant eller kapitan af 2:a rangen 

eller civil tjänsteman), 
l läkare, 
l auditör och 
l präst jämte en del signalmän och skrifvare tjänstgöra 

dessutom i staben. 
- Befälhafvaren för Östersjöförsvaret, stationshefälhafva

ren i Kronstadt viceamiral Nikonoff har erhållit afsked. 
Utom honom hafva äfven 13 and1;a amiraler afskedats. 

Bland dem innehades mera framstående poster af följande: 
viceamiralerna Stark, chef för Obuchoff- och Ischoraverken, 
Loschinski-inspektör för torpedväsendet och Virenius, ordföran
de i marinens tekniska kommitte, samtliga dessa tre bekanta 
från sista kriget; viceamiral Dicker, chef för Baltiska och Ami
ralitetsvadven i Petersburg, viceamiral von Niedermi:iller, ord
förande i kommitten för frivilliga flottan samt konteramiralerna 
Petroff och V sjevolochski, stationsbefälhafvare i resp. Peters
burg och Helsingfors. 

- För skötande af motorer på undervattensbåtar har 
bildats en särskild >>motoristkån. I denna kår ingå manskap 
och underbefäl. Befordran i motoristkåren sker enligt samma 
grunder som bland den öfriga maskinpersonalen. 
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Materiel. De nya slagskeppen sägas rnerl bestämdhet 
r,kola bestyckas med toH 30,5 cm:s kanoner i fyra tom med 3 
pjäser i hvarje och sexton 12 cm:s kanoner. 

-- A visafartyget (f. d. kryssaren) Almas skall h !idan efter 

ben ä m u as yacht. 
- Avisoffntyget (f. el. torpedkryssaren) Abrek kommor 

numera att an\'ändas som gränsbevakningsfartyg. 
- Eskaderjagaren Truchmenets har rått sitt namn för-

ändradt till Turkmeuets-Stavropolski. 
- En på S:t Petersburgs metallfallrik, för under kriget 

skänkta medel, byggd 134 tons undervattensbåt har erh ållit 

namnet Potchtovoj. 
Skjututbildning. Eleverna i artilleriofficersklassen och 

kanonkommendörerna tillbörande Baltiska och Svarta-hafsHot
tans skjutskoleafdelningar skola i slutet af sin kurs deltaga i 
en prisskjutning, för hvilken följande bestämmelser uppgjorts: 
stillaliggande mål 5X 6 meter; exercisladdning; 7,5, 12 och 15 
cm :s kanoner; rak kurs; distans med målet tvärs för 7,5 och 
12 cm:s kanonerna 1460 meter och för 15 cm:s kanonerna 
l 830 meter; fart 10 knop; 1 O skott per kanon; skjuttid 2 mi
nuter för 7,5 och 12 cm:s kanonerna och 3 minuter för 15 
cm:s kanonerna. 

Ändrade fiaggor och befälstecken rn. rn. MarinminisLems 
flagg består af rysk örlogsflagg med gös i midten. I ett hvitt 
fält midt i denna är anbragt ett blått stående ankare. Denna 
flagg saluteras med 19 skott. 

»Befälhafvare öfver sjöstridskrafter» för liknande flagg, 
men är gösen vlacerad i öfre inre hörnet. Denna flagg för
ses med bl å eller röd rand nedtill därest ej linjeflotta ingår i 
vederbörande befälhafvares sjöstridskrafter; den blå randen be
tecknar viceamiral , den röda konteramiral. Den förstnämnda 
flaggen saluteras med 17 skott, de båda senare efter innehaE-

vande grad. 
Marinministerns adjoint, cheferna för marinstaben och 

marinens generalstab föra klufna hvita bredvimplar med ryska 
örlogsflaggan närrnast stången och dessutom följande särskilda 

beteckningar: 
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för marinministerns ad]. oint fvra blå nnk d o·a · "t · .. 
1 

J "' are me rörin-
o rna ma l or agsflaggans h vita trekantio-a fält. 

. för ~hefen för marinstaben ett ve;tikalt 'blått ankare å 
hvitt f_~lt l örlogsflaggans öfre inre hörn, samt 

" for chef:n f~r mari~1ens generalstab två diagonalt ställda 
bla ank_a~e- pa hvitt fält l örlogsflaggans öfre inre hörn. 

?IVlSionscbefer för jagare och torpedbåtar föra klufna 
bredvimplar med · k ·· 1 fl r· 1YS a or ogs aggan närmast stången och olik-
~rgade ~ungor._ Genom olika sammanställningar af färo-erna 

~-oclt, .. ~latt , bvitt och gul~, _hafva särski lda hredvimplar ~rhål: 
Its fOJ samtliga de tolf divisionscheferna. 

till Ryska ~ol. En kommission af 10 officerare har afrest 
Don-omradet för att undersöka huruvida ryska flottan ute

slutande. kan begagna sig af ryska kol. Större kvantiteter så
dana bafva för marinens behof inköpts. 

Kryssaren Olegs grundstötning Efter 7 d .. nina-ar 
0 

h d .· . · o ~ agars anstrang-
o .. c . se a~J puvata bergnmgsangare tillkallats lyckades 

m~n. a_~dthgen ~a den . på öppen kust stående Oleg af grund 
~~ :~fo1 rdf till !..~1bau. Den kraftige isbrytaren »Jermak» synes 

arvi Ja va g]ort stor nytta. 
. G~undstötningen lär hafva berott på synnerligen vårdslös 

nav1germg. 
Krigsrätten har dömt chefeiJ k . , ap1tan af l:a rangen Girs, 

att skiljas från sin befattning och navigeringsofficeren till 14 
dagars arrest. 

Tyskland. 

Per~onal. En artillerimekanikerkår skall bildas med Ober
decksoffizler som höo-sta o-rad Denna kår är afseeld att ut

arbeten å artilleriet och dess 
32 

b o . 
föra mekaniska och elektriska 

Tidsk1·i(t i Sjöväsendet. 
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stomme skall utgöras af de gamla vapensmederna (B-L1cbsen
macbern). 

- Artilleriskjutskolan i Sonderburg består för närvaran-
de af endast moderna fartyg. Dessa äro slagskeppet Schwa
ben, pansarkryssaren Prillz Heinrich, de si11å kryssanie Un
dine och Nympfe och tre mindre tenderfartyg. Inom den när
maste tiden torde äfven den snart nybyggda artilleritendern 
Drache öfverflyttas till skolan. 

Eskaderindelning. Tyska aktiva slagflottan har såsom 
nämnts i föregående häfte reorganiserats och nyligen erhållit 
följande indelning: 

Flaggskepp för flottan: Deutschland (II eskadern). 

Sl ag skepp. 

I. eskadern. 

1. divisionen. 

Hannover (flaggskepp) , 
Schlesien, 
Mecklenburg, 
Zähringen. 

2. divisionen. 

Wittelsbach (tiaggskepp), 
Wettin, 
Kaiser Karl der Grosse, 
Kaiser Barbarossa. 
Tender: Blitz. 

II. eskadern. 

3. divisionen . 

Preussen (flaggskepp, 
Schleswig-Holstein, 
Hessen, 
E lsass. 
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4. divisionen. 

Braunschweig (flaggskepp), 
Lothringen, 
Pommern. 
'l' en der: Pfeil. 

Rekognosceringsfartyg. 

1. gruppen. 

Scharnhorst (flaggskepp), 
Gneisenau, 
Danzig, 
Königsberg, 
Dresden. 

2. gruppen. 

Roon (flaggskepp), 
Yorck, 
Berlin, 
L u beck, 
Stettin. 

Fartygsmateriel. Den lilla kryssaren »Ersatz Greif» löpte 
den 14 november f t 1 1 s a s ape n 10S chickan i E lbing och erhöll 
namnet Kolberg. Fartyget kommer att förses med turbin
maskiner. 

Flytande dockor. Kiel skall förses med två och Wil
helms~aven med en flytande docka. Dessa dockor skola hafva 
en lyftkraft af 1400 tons hvardera och äro afseelda att -
taga en eller två jagare. · upp 

Kolrekord. Rekordet för kolning inom tyska marinen har 
l ar satts af pansarkryssaren Yorck med 466 t d f" . · ons un er orsta 
timmen och 870 tons under de två första timmarna. 



l3redvimpel. Kejsarinnan har tilldelats en hvit bredvim
pel med kejserlig krona i midten. För denna bredvimpellik
som för kejsaren skall ingen som hälst honnör eller salut gifvas. 

England. 

Personal. Åldersgränsen för ingenjörerna i engelska ma
rinen bar sänkts i grader lägre än amiral och skall afsked 

numera tagas af: 
engineer vice admirals vid ö O år; 

)} rear )} )} )} 

engineer captains 55 )) (förut 60); 

commanders )} 50 )) (förut 55); 

)} lieutenants 45 )) (förut 50). 

Följande har bekantgjorts angående under 1907 i 
engelska marinen ombord ådömda bestraffningar. 202 krigs
rätter hafva bållits öfver sammanlagdt 212 underbefäl och 
manskap. I allt hafva på 111,518 ombord kommenderade 
ålagts 119,350 svårare eller lättare straff. Brott mot öfver
ordnade hafva varit ovanligt fåtaliga. 

Materiel. Pansarkryssaren Inflexible (17 250 tons) har vid 
sm proftur under 8 timmars gång uppnått en fart af 28 knop. 

- Slagskeppet Bellerophon bar under en liknande prof
tur nått närmare 22 knops fart . 

-- Anbud hafva infordrats på byggande af de 16 nybe
viljade jagarne. Dessa jagare, bvilka skola hafva ett depla
cement af 650 tons, äro afseelda att göra endast 27 knops fart, 
men de skola i stället erhålla synnerligen goda sjögående egen-

skaper. 
- Det utrangerade slagskeppet Gamperdown skall för-

läggas i Harwich 0ch tjänstgöra såsom förråds- och moderfar
tyg för N are-flottiljens undervattensbåtar. 
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- Den i förra häftet omnämnda, efter stora ansträna-
. h 

ningar bergade 
att repareras. 

kryssarsn Gladiator har befunnits ej vara värd 

- Slagskeppen af Bellerophons cert förses förutom med 
två trebensmaster äfven med en låg gallermast placerad mel
lan de båda aktra 30,5 cm:s tornen. 

-- Slagskeppet 'I'emeraire erhåller elfva strålkastare; nio 
90 cm:s för försvarsändamål och två 60 cm :s för signalering. 
U ppst~llnin~en är sådan att fyra af de förra kunna transpor
teras till h vilken som hälst lämplig punkt på fartyget. De stå 
i elektrisk förbindelse mAd vederbörande pjäser och afstånds-
mätare. 

Artilleri. Lavetterna till 10,5 cm:s kanonerna på slag
skeppet Temeraire göras i tre delar så att pjäserna om så skulle 
behöfvas, under strid kunna nedtransporteras under pansar
däck. 

Torpeder. En ny torpedtyp skall införas i engelska ma
rinen. Kalibern är 53,3 cm. Med 31 knops fart skall den 
kunna gå 6400 meters distans. 

- Prisskjutning med torped enligt i föregående häfte in
förd bestämmelse n:r l har ägt rum. Bästa båt var n:r 81 
(130 tons, 23 knop, tre 36,5 cm s torpeder), hvilken med sina 
två torpeder erhöll två träffar i taftan och den ena af dessa i 
målets midt. 

Trådlös telefoni. En serie viktiga försök med de Forests 
trådlösa telefon hafva nyligen afslutats. Samtal bafva hållits 
mellan fartyg till sjöss och det i Portsmouths hamn liggande 
torpedskolfartyget Vernon. En distans af 50' (öfver ön Whigt) 
har uppuåtts. 
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Frankrike. 

Ny marinminister. Närmast tillföljd af en interpellation 

deputeradekammaren om de svåra skjutolyckorna å »Cou

ronne» och »Latouche Treville» och explosionen å Jena har 

marinminister G. Thomson efter nära 4 års maudat nödgats 

afgå och till efterträdare erhållit A. Picard, bekant såsom di

rektör för 1900 års världsutställning. 

Materiel. Pansarkryssaren Jnles Michelet har under ett 

10 timmars fullkraftsprof uppnått en medelfart af 22,!1 knop . 

Pansarkryssaren Ernest Henan har vid sitt. fullkraftsprof nått 

24,2 knops fart. 

Undervattensbåtar. Undervattens båten ( sousmarin) Eme

raude har i början af oktober utfört en distansgång Cherbourg 

-Brest--Dunquerque-Cherbourg - 700' - h varvid 8,3 knops 

fart uppnåddes. Besättningen synes härunder hafva befunnit 

sig jämförelsevis väl. Vid en senare med de tre dykbåtarue 

(submersible) »Pluviöse», » Ventöse» och »Germinal» å samma 

vägsträcka företagen färd erhölls 9 knops medelfart. Vädret 

var lugnt och disigt. 

- Calais skall blifva hufvudstation för undervattensbå

tarna. Tolf undervattensbåtar skola till en början stationeras 

därstädes. 
- Undervattensbåten (sous-marin) F'resnel (390 tons) har 

kolliderat med hamnpiren i La Pallice och därvid erhållit så 

svåra skador att den sjönk. Besättningeu räddades. 

Artilleriskjutningav. Ett andra skjutförsök mot »Amiral 

Duperre (se föregående häfte) med P-granater ägde rum den 

25 S\Jptem ber i närvaro af krigs- och marinministrarna m. fl. Se

dan 15 vanliga granater skjutits afiossades 4 skott med 24 cm. 

P-granater, !war och en innehållande 38 kg. kresyt. Under

vattensträffar under gördelpansaret voro afseelda att erhållas 

och synes äfven hafva erhållits. Fartyget blef svårt läck och 

sjönk. 
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- Det förljudes att skjutförsöken mot Jena skola till en 

början utföras af artillerikommissionen med pansar- och balf

pansargranater och med reducerad lac!dning. Sedan skall Me

delhafseskadern skjuta mot slo.gskeppet på stridsarstånd och 

slutligen skola kustbatterierna beskjuta detsamma med full

laddade granater på 8 000 meters afstånd. 

- Under skjutöfningar på Tonlons redd upptäcktes på 

det nya slagskeppet Hepublique att en af 30,5 cm:s kanonerna 

erhållit en 4 meter lång spricka. Då ingen reservkanon fin

nes in lägges stå lblock i tornet för bahn1Cering af detsamma 

och Hepublique får tillsvidare uppträda med endast 3 svåra 

kanoner. 

Rökföt·bränningsapparat. En rökförbränningsapparat, upp

funnen af en tysk ingenjör, har nyligen pröfvats på franska 

torpedbåten 153. Vattenånga inblåses genom tväuue rör i eld

starlen och verkar rökförtäraude. Apparaten skall hafva arbe

tat väl isynnerhet vid hög fart . En nackdel är emellertid den 

stora vattenförbrukningen. 

Italien. 

Artilleriskjutningar. Omfattande prisskjutningar hafva i 

juli månad ägt rum i italienska eskader:n. 

Kanonkommendörernas tätlingsskjutning utfördes under 

4 knops fart mot fyrkantiga mål, 7 X 17 meter för svåra och 

medelsvåra kanoner och 3 X 10 meter för lätta pjäser. Skjut

ningen verkst.älldes med exercisladdningar på 2 450-2 700 me

ters afstånd för de svåra och medelsvåra och 1250 meters di

stans för de lätta kanonerna. Skjutbastigheten var i allmän

het större än under föregående år. De bästa resultaten för 

hvarje kaliber visas i nedanstående tabelL 



34.3 cm. 
30.5 » 

25.4 » 

20.3 )) 
20.3 )) 
15.2 (( 
12.0 
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Kanonens kaliber. 

(torn) .......................... . 

(kasem.) ............. .. ..... . .. . 

76 lUll. . ............. . ..... . .......... .... . 

57 )) ················ · ··················· 
47 )) .................................. .. 

Antal 

skott l träffar 

2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
4 4 
4 4 
6 5 
6 5 
6 5 

Använd tid l 
i sekunder. 1 

153 
36 
36 
20 
14 
27 
16 
24 
16 
22 

Skjutningen, enskilda fartyg emellan , utförde: med ~.h·ids

laddningar från alla medelsvåra kanoner . Som mal m: vande~ 
härvid en gammal med påbyggnad (bildande en yta af 7 X .2o 

meter) försedd torpedbåt, hvilken bogserades med sådan hasttg

het att målets och det skjutande fartygets sammanlagda fart 

vid motsatta kurser uppgick till 24 knop; minsta afstånd var 

4000 meter. Skjutningen utfördes vidare mot fast mål, under 

14 knops fart , med stridsladdningar från medelsvåra och exer

cisladdningar från svåra kanoner. Mi u sta afstånd var 6 000 

meter. Bästa resultat var i förra fallet 76 proc. , i senare 40 

proc. träffar. 

För första gången utfördes äfven skjutning i div~sions

förband . Härvid sköts, liksom vid skjutningen fartygs vts , un

der 14 knops fart mot stillaliggande mål (7 X 25 m.) . Resul

tatet var tillfredsställande. 
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Turkiet. 

Flottprogram. Marindtpartemeotet har enligt turkisk källa 

utarbetat ett Bottprogram afsedt att utföras under en tidrymd 

af 8 år. Kostnaden beräknas till 17,860,000 turkiska pund 

(omkring 293 millioner kronor) däraf 2,232,000 pund nnder 

nästa år. Förutom redan förut till byggnad bestämda fartyg 

skola anskaffas: 6 slagskepp, 12 jagare, 6 undervattensbåtar, 

2 minfartyg och l lasarettsfartyg samt 24 kanonbåtar och 6 

transportfartyg. Vidare hafva planlagts uppförande af marin
verkstäder och arsenaler. 

Förenta Stateraa. 

Slagskeppen. Från en mängd håll hafva under senaste 

tiden grava anmärkningar gjorts mot de nybyggda och und er 

byggnad varande slagskeppen, och synas dessa anmärkningar 

icke hafva varit obefogade och äfven ha ft å1:>y ftad verkan, i 

det att skeppsbyggnadsutskottet i N e w port enligt tidskriften 

'l'he Navy i en nyligeu utkommen berättelse lär hafva kommit 
till följande slutsatser : 

l. Det har konstaterats att kasemattpansaret icke är till

räckligt starkt för att på tillfredsställand e sätt skydda kanoner 

och langningsanordningar. Det vore därför lä mpligt, att rätta 

dessa fel på de projekterade fartygen och att aubringa splitter

säkert pansar rundt om kanoner och langningsanordningar och 

äfven att förse de nu under byggnad varaude eller levererade 

fartygen med sådant splittercäkert pansar 

2. Det är icke lämpligt att i detalj dryfta den kritise

rade felaktiga uppställningen på vissa kanoner, fel, hvilka äfven 

amiral Evans iakttagit på en del fartyg i sin flotta . Det är 

antagligen outförbart att åstadkomma den begärda rättelsen . 

3. Placerande af midskeppskrutdurken mellan maskin 

och pannrum i omedelbar närhet af ångrören väcker allv:t.r-
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samma farhågor. Detta kan emellertid rättas endast på blif

vande fartyg. Användande af kylanordningar kan i viss mån 

förbättra förhållandena. 

4. Det har konstaterats att kanoner af en viss kaliber 

(30.5 cm .) hvilka tillverkas för de nya fartygen, sannolikt hafva 

mindre effekt än samma kanoner på de engelska fartygen, 

hvilka kanoner äro så fullkomliga som möjligt. Det är tvif

velaktigt om det står att ändra på de projekterade slagskeppen. 

5. Det torde vara lämpligt att verkställa vissa ändringar 

på skorstenar och ventilationsanorduingar å .Nortb Dakota och 

Florida-klassens fartyg. 

6. Utskottet anbefaller en viss regel efter hvilken läget 

af pansargördelns öfver- och underkant på blifvande fartyg 

bör bestämmas. Det rekommenderas vidare en mindre höj

ning af pansargördeln på de båda nyssnäm nda slagskeppsklas

serna. Läget å redan existerande fartyg har ej dryftats. 

7. Uppställningen på två af tornen på de projekterade 

fartygen tadlas skarpt och felet skall icke upprepas. Det klin 

emellertid icke rättas på för banden varande förslag 

8. Det bar konstaterats att rodermaskinerna äro otill

räckligt pansarskyddade och c1et anses lämpligt att rätta 

detta fel. 
\1. Det har konstaterats att vissa delar af barbetten till 

30.5 cm:s tornen äro för svagt pansrade. Denna brist kan 

sannolikt afhjälpas. 
- Slagskeppet Nort.h-Dakota sjösattes den 20 november. 

Detta fartyg skall de placera 22 400 tons och göra 21 knops 

fart. 

Unde·rvattensbåtar. Undervattensbåten Octopus har med 

full besättning under 11
/ 2 timme manövrerat på ett djup af 

32.6 meter utan att några som hälst störningar uppstodo. Bå

ten har väl motstått vattentrycket och luften var så god i far

tyget att ingen reservluft behöl'de användas. 

- Tvänne gasolinexplosioner hafva under sista tiden ägt 

rum, vid hvilka en man dödades och 4 svårt sårades. 
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Kolrekord. Slagskeppet Virginia har nyligen satt ett 

världsrekord i kolning i det den på 4 timmar intaait ej min-

dre än 1667 tons kol. b 

Japan. 

Försöken att upptaga den i april månad vid Peskadores

ö~rne. sjunkna kryssaren Matsuschima , bekant från japausk

kmesiska och rysk-japanska krigeu, hafva misslyckats och 

Matsuscbima har strukits ur fartygsförteckningen. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets täflings
ämnen för år 1909. 

l. H vilka fordringar böra ställas på flottans intendentur 

under krig? 
2. Hur bör de tillfälliga minpositionernas personal vara 

organiserad? 
3. H vilka fordringar böra uppställas på en tidsenlig eld

ledning? 
4. I hvilken utsträckning kan och bör landsstormen an

vändas vid kustförsvaret? 

5. Ångturbinen på örlogs- och handelsfartyg, dess för

delar och olägenheter? 
6. Användbarheten af flytande bränsle i sjöångpannor, 

med särskildt afseende på vår flottas olika fartygstyper? 

7. Undervattensbåten, dess strategiska uppgift och taktik. 

8. H vad kan inom vårt land göras för sjöfartsnärin

gens utveckling? 
9. Minvapnets strategiska uppgift och taktik? 

10. Explosionsmotorer och dess användbarhet vid flottan? 

11. Hur bör idrotten ordnas inom flottan? 

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

Örlogsmannasällskapets verksamhet. 

Täflingsskrift bör, åtföljd af förseglad sedel, hvilken upp

tager författarens namn och vistelseort, eller också ett valspråk, 

vara ingifven till Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare 

senast den l nästkommande september ; kommande å sällska

pets högtidsdag för skrift, som blifvit tillerkänd pris, sällska-
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pets medalj i guld eller silfver att utdelas. Täflingsskrift, som 

icke kan belönas med pris, men, likväl anses förtjänt af säll

skapets erkännande, kan på högtidsdagen erhålla hedrande om

nämnande. 

Skulle den förseglade sedeln, hvilken åtföljer skrift, som 

blifvit prisbelönt, endast innehålla valspråk, tillkännagifves så

dant under första hälften af november månad i »Post- och In

rikes Tidningar» med anhållan att författaren ville till säll

skapet uppgi fva sitt namn. 

Såvida författaren af inlämnad täflingsskrift icke tillkän

nagifver motsatt önskan, förbehåller sig Kungl. Örlogsmanna

sällskapet rättigheten att i sin tidskrift offentliggöra densamma . 

Carlskrona i december 1908. 

s ekreteraren. 
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Litteratur. 

Svea kanal. Under denna titel har kommendör C. C. 

Engström nyligen utgifvit en afhandling. Såsom han själf 

säger i sitt företal är detta arbeta ämnadt att vara ett försök 

till utredning af grunderna till att genom en kanal för stora 

fartyg förena Östersjöns med N ordsjöns böljor. 

Utredningen, som innehåller såväl en historisk inledning 

som data från utländska större kaualföretag, är utförlig och 

ytterst intressant samt genom densamma visas klart och tyd

ligt den nytta, som en såJan kanal skulle skänka fädernes

landet. Den visar äfven att det är betydande svårigheter som 

måste öfvervinnas för företagets realiserande, hval'före det nog 

torde tarfva åtskilliga år innan någon oceanångare genom 

Svea kanal föra Sveriges produkter till fjärran länder. 

Afhandlingen, som är försedd med flera kartor och för

tydligande planscher och hvaruti olika sträckningar för kana

len skärskådas, vittnar emellertid om ovanlif! djerfhet och en

tusiasm och när man betänker, att det är en åttioåring som 

skrifvit det så kan man inte annat än skänka författaren den 

djupaste vördnad och beundran . Sf>som af särdeles intresse 

får nämnas tanken att möjligen anlägga en skeppstunnel af 

betydlig längd . 
Inte kan man gärna tänka sig att författaren själf får se 

detta sitt förslag fullbordadt och kanske knappast han kan 

hafva väntat att få upplefva att en noggrannare rekognoce

ring på platsen med kostnadsförslag blir utförd , men nog kan 
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man vara förvissad, att om många män med så förutseende 

v. yer som författaren finuas i framtidens SveriO'e d" ... t'd 
f.. s b , a ar 1 en 
~.r: vea kanals fullbordan ej så af:lägsen, sorr. man nu är 

boJd att frukta . 

. Sverige som en industriell och merkantil stormakt fordrar 

ovlll~orl!g.~~ en .. Svea ~anal efter den måttstock som den gamle 

ko~ .nendor en fot:eslagrt, och denna hans tanke och förslag är 

alltrd ett godt arf som han gifvit sitt älskade fäderuesland. 
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