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År!'~ berättelse 
Skeppsbyggeri och Maskinväsende inom Kongl. Örlogsmanna

Sällskapet år 1898. 

Af föredraganden, Mariningeniör L A. Engström. 

(Forts. fr. sid. 20±). 

Hysslan d. 

Pågående n y byggnader bestå af tre slagskepp, typ "Pol ta va", 
under profning och två, nya tn ~t1 "Peresdet", sjösatta i år samt 
Ptt af typen "Sissoi V cliky"; vidare pansarkryssaren "Gromoboi", 
l:sta klassens kryssare "Svetlana" och tre af typen "Diana", tju
goåtta torpedbåts-förstörare af "Sokols" typ samt tolf torpedbåtar. 

En i år utfärdad kejserlig ukas bestämmer, att dessutom skola 
under loppet af sex år fullbordas: 

6 slagskepp om 12,800 tons, 
2 , " 12,000 , 
l kryssare , 7,800 , 

5 
2 

11 

, " 6,000 " 

" 
'3,000 , och 

20 torpedbåts-förstörare. 
Summa 36 fartyg. 

De flesta af dessa ii ro redan bestålda utomlands eller till 
byggnad i Ryssland anbefalda: ett slagskepp och en kryssare hos 
Cramp i Philadefphia; ett slagskepp, två kryssare och sex torped
båts-förstörare . hos olika franska firmor samt två kryssare hos 
belgisk firma 'med filial i Kicolajeff. 

Anmärkningsvärdt är, att intet af fartygen bestiillts i Eng
land. 



12.800 tons 
~lagskepp. 

fi.OOO ton~ 
J;ry~sarP. 

Torpedbat,o
fö rstöran'. 

Kej~erliga 
yacht0n 

Standart. 
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Jag vill i det följande söka skizzera utlinierna för några af 

de nya fartygen så vidt de blifvit för mig tillgängliga. 

Dessa blifva 114 meter långa öfver allt, 22 meter breda och 7,95 

meter djupgående. Farten ska ll med 15,000 indikerade hästkraf-

ter blih·a 18 knop under tolf timmars prof. 

Det fartyg, som Cramp bygger, skall haha Xiclansse-pannor. 

Leverat:~stid 30 månader. 

Längd 122 meter, bredd 16 och djupgående 6,1 meter. Indi

kerade hästkrafter i:iro 20,000 och farten kontrakterad till 2:-3 knop 

med naturligt drag. 

Leveranstid 20 månader. 

Deplacementet uppgifves till 312 t ons; de :;kola med naturligt 

drag göra 26 och med forceradt 29 knop. 

Ryska flottan har helt nyligen ökats med kejserliga yachten 

"Standart" tBil. V), byggd hos Burmeister & \Vain i Köpen

hamn. Då yachten är det största arbete i skeppsbyggnadsväg, 

som i Danmark utförts, bör hon, oafscdt den starka maskinkraften 

och stora farten, vara af intresse. 

Längden mellan perpendiklarne är 112,s meter; breelden 17,s 

och djupg!'tendet 6,1 meter. Deplacementet är 5,255 tons. I dubbla 

botten kan föras 460 tons vattcnballast. 

"Standart" har ty!\ propellrar clrifna af hvar sin Yertikala 

triple expansions maskin med cylinderdiametrarile 10±5, 1664 och 

2670 millimeter; slagets längd är 1372 millimeter. 
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Tjugofyra BellcYilles-pannor lemna åonga. Totala eldytan iir 

~er- l 
• , _ (D o c 1 rostytan lO± <Fadratmett>r. ..:\ngtr.w:ket i pannorna är 

17,z kg. pr qvadratcentimeter, Yid maskinerna reduceradt till ll,G 

kg. Matarepumpame ensa mma använda fulla ångtrycket. 

Blii:,;tertrycket iir 25 millimeter \'attenpelarehöjcl. 

Ett kolförråd af 850 tons kan intagas. 

Indikerade hästkraften är 12,000. c 

På profturerna blef yachtens fart som medeltal under 12 på 

hvarandra följande timmar :n,,, knop och \·id samma tillfälle gjor

de hon på en uppmätt distans af 27,; minuter, som medeltal af 

gång fram och !\ter, :21 ,u. l;:nop. 

Fö~ fartygets \'Cntilering sörjer, förutom lufthattar i mängd, 

ej mindre ii n l 3 elektriskt drifna fliiktar. 

Uppdirmningen sker medelst varmvatten och belysningen ge

nom närmare l , l 00 g lödlampor. 

-\.tt inredningen på en kejserlig rysk lust-jakt, h vad be11väm

lighet och utsökt elegans betriiffar, Hkall Jemna intet öfrigt att 

ÖnRka, faller llaturligtvis af sig ~jelft. 

.Japa11. 

Efter kriget mellan Kina och .Japan har b_\·ggandct af örlogs

fartyg för j;1panska flottan f!'ttt r::torartad 11tstriickning. 

Fi"n·utom hvad som bremes l)å eana i!rloo·s\·arf äro för Jar)an 
'"'bt- h b 

kontraherade att lcyercras i år C' Il er niista år följande fartyg: 

I En,r;lwul: 8 slagskepp om respckti\·c 15140, 15188 och 

l5400 tons deplacement, a lla med 18 knops fart; 3 första klas

sens pansarkry~sarc, ln·ara!' t\·å om 9856 tons deplacement och 

? l,; knops fart och en 0111 9!10() tons och 20,75 knop; l andra 

klass pansarkryssare, "Taka~ako·', h varom · mera längre ned, samt 

8 torpedbåts-förstörare om G 1 G tons deplacement och 01 knops 

fart. 
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I Fnmhike: l första klass pansarkryssare om 9,460 tons 
och 20 knop. 

I Tyskland: l första klass pansarkryssare om 9,800 tons och 

20 knop; o,amt slutligen 

I Amerika: 2 andra klaes pansarkryssare om 4,980 och 4,840 

tons deplacement och 22,5 knops fart. 

Sftlrdes en regpektingih-andr samling örlogsfartyg - 19 stycken. 

Takasako. Kr~·ssaren bygges af firman Sir \Y. G. Armstrong, \Yhitworth 

Bailey. 

& Comp. i Kewcastle. 

Liingden är 115,s meter, bredden 14,o och djnpg;'lendet 5,8 

meter. 

Deplacementet blir -±,227 tons, indikerade hästkraften 15,500 

samt farten enligt kontrakt 22,; knop, ln·ilken siffra antages kom

ma att ej obetydligt blih-a öfverskridcn. 

Fartyget skyddas af ett kupigt pansardiick från fören till ak

tern, 115 millimeter tjockt på de sluttande sidorna och 50 milli

meter på toppen . 

Bestyckningen består af t\·å stycken 20 cm., tio >'t:·ch::cn l O 
cm., tolf 7,:; cm. och sex 4,7 cm. snabbskjutande kanonrr samt 

fem torpedt11ber. 

~lila kanonerna omgifva'3 af skyddsskiirmar, ln·ilkas tjocklek 

för dem om 20 och 10 centimeters kaliber ii r l 00 millimeter. 

1\:olfi)rrådet är 800 tons. 

N urdameri kAs Förenta Statfr. 

Tre torpt>dbåts-förstörare hafva under året påbörjats; om en 

bland dessa. beniimnd "Bailey '' (Bil. VI), hårmed några uppgifter. 

Liingd ():?,:, meter, bredd 5,s och djup i nunmet 3,95 meter. 

- 280 --

Deplacementet vid profturerna skall vara 235 tons; i fdlt ru
stadt tillstånd 265 tons. 

Maskinerna skola indikera 5,600 hästkrafter. Högsta antalet 

maskinslag blir 400 per minut. 

Seabury-vattenrörspannor skola användas· arbetstrvcket iir 17 • ' "' ,u 
kilogram per qvadratcentimeter. 

Farten iir kontrakterad till 30 knop. 

Bestyckningen består af fyra 57 mm. kanoner, placerade en 

på hvardera sidan midskepps och en på hvardera tornet samt 3 
däcks-tuber för 45 cm. torpeder. 

Budgeten för 1899 omfattar fiiljande nybyggnader: 
3 slagskepp, 

4 k ustförsvarsfartyg, 

l6 torpedbåts-förstörare om 400 tons och 

12 torpedbåtar om 150 tons. 

Slagskeppen, hvaraf ett skall heta ":Maine", blifva 112,2 me- Slagskeppen. 

ter långa, :?0 meter breda och 7,2 meter djupgående. 

Deplacementet 1:?.500 tons, indikerade hästkrafter 10,750 och 

farten sexton (16) knop. Kolförråd 800 tons. 

Bestyckning: 

J stycken 33 cm. 

8 
lO 
20 

4 

., 

" ., 

" 

20 " 
12,6 " 

5,7 " 
3,7 ,. 

kanoner, 

snabbskjutande 

d:o 

d:o 

d:o 

jemte fyra maskinkanoner och lika många torpedtuber. 

Som af Bil. VII synes, går här monitortypen igen, i så måtto Kustförsvars

modifierad, att förskeppet fått högre fribord för sjöduglighetens fartygen. 
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skull och för att förliga kanonernas kiirnlinie skall komma högre 

upp i förhållande till yattenytan. 

:B-,artygen erhålla rammstiif och en roder och propellrar skyel

dande akterskeppsform. 

Längden i \'attcnlinicn blir 60,9 meter, stö rsta bredelen 15,2 

och djupgåendet 3,s meter med ett deplacement al' ~,500 tons. 

Pansarbiiltet sträcker sig från fören till nktern samt 0,75 me

ter öf,·er och l,oö meter under ntttenytan; dess tjocklek blir up p

till 203 och nedtill l O l millimeter. Ofnmpå detta biilte kommer 

pansardiicket med ganska stor diich:sbugt. 

I förliga pansartornet skola npp5ti\llas t\'å ~5 cm. och i det 

aktra två 20 cm. kanoner; dessutom skall fartyget fi\ra t\·:) 10 

cm., t\'å 57 mm. och en 37 mm. snabbskjutande kanonPr. 

T\·å vertikala triple expan~ions maskiner skola chiha hnn· 

sin propeller om 2,1 meter;; diameter. 

Cylinderdiametrame bliha 301, 771 och 1,3±0 millimeter; sla

gets liingd 762 millimeter. 

I det löpande årets annaler står inristadt sjökriu·et mellan 

Nordamerikas Förenta Stater och Spanien. <=> 

Fastän nutida sjökrig"materiel dervid ej till viilttad ut:;triick

ning blif,·it uuderkastad praktiska prof -- till sti\rsta delen kan

ske beroende på den ena partens stora underlägsenhet vid de till

fällen, det gällt något - har dock erhållits åtskilliga resultat, 

som säkerligen komma att inverka på framtida örlogsfartygs kon-
struktion. ~ . ~ 

Till dc \·igtigare af de:;sa resultat vill jag riikna: 

att brännbar inredning måste så mycket som möjligt afskaf

fas tillgängliga fotografier af dt' utanför Santiago förstörda spnn

ska fartygen ådagaliigga detta till full evidens; 

att träffprocenten bland afskjutna skott var nvanligt liten -

samband härmed står minskad anviindning af groh·a kanoner 

med jemförelse \·is liten skotthastighet samt af tjock pansar, tiic

kande relativt mindre ytor; 

att t orpedfart.vg, torpeder, rammstiih·ar och öfverlägsen fart 

anmäl·kningsvärdt litet kom mo till sin rätt; 

att bränsle-frågan på örlogsfartyg --- åtgång och möjlighet 

till kolförrådens hastiga förnyaude - spelar en synnerligen \'ig

tig role; 
att handelsflottans fartyg praktiskt \'isat sig kunna i krig an

\'ändas till förstärkande af örlogsflottan; och 

att ett modernt örlogsfartyg med dess invecklade maskineri 

duger till intet, så vida icke det befiil och den besättning, som 

skall sköta detsamma, så \'iil teoretiskt som praktiskt fön·ärh·at 

härför erforderliga insigter. 

Rådligast t orde dock vara, att, beträffande några af of\·an 

framhållna punkter, icke tillmäta ]:esnltaten från det spansk -ame

rikanska sjökriget 1898 en allt för afgörande betydelse. 

Då vår sjunde pansarbåt skall erhålla rörpannor, sedan de 

sex föregångarue fått cylindriska ångpannor, torde följande resultat 

intres.~era, såsom på sätt och vis hos oss en fråga för dagen. 

Osterrike-Ungcrn eger tre kustförsvarsfartyg: "vVien ", "Mo

narch~ och "Budapest~, till alla delar lika, så niirsom på ångpan

norna, af llYilka dc två förstnämnda ega cylindriska och "Buda

pest" rörpannor af Belledlies konstruktion. 

Dc cylindriska pannornas totala eldyta är 1,463 qYaclratmeter 

och rostytan 53 mot rörpannornas respeli::tive 2,090 och 67 qva

dratmeter. 
J emförande prof mellan de tre fartygen hafva anstiillts med 

samma deplacement, på f'amma uppmätta distans nära Pola och 

af samma personal. 

Se hiir resultaten! 

Rörpannor, . 
j cm förda 

med cylin· 
rlriska pan

nor. 
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Sex timmars gång med naturligt drag. 

l 
l 

~ te 
l 

_... 
~ ~ -< ...... 

l 
.E "' ::;:> 

::l 8 '-' 
(1) 

?"' (/] 
' r'" 

Antal slag per minut .... .. ....... .. .... .. 122 120 124 
Indikerad hästkraft .. . ... ... . .. . . . . .. . ..... 6376 6110 6608 
1ngpannetryck i kg. pr qv.-cm. .... .. 9,7 9,t 16,2 
Blästertryck i millimeter ... .... .... .. .. 16 15 o 

l 
Fart i knop .. .. . . ..... .. .. ..... . ··· ····· · 16,7 16,2 17,t 

Fyra timmars gång med forceradt drag. 

l 
~ b:l 

~ 
::l c o.. 

;:o· ::l ::;:> 

l 

p 
~ :::: ...., 

"' (:l 
:::;-' rn 

r'" 

Antal slag per n1inut ... .. ...... . .... .... . 131 136 136 
Indikerad hästkraft . ....... . ... .. .... . ..... 8480 8900 9185 
.1ngpannetryck i kg. per qv.-cm . . .... . 10,5 10,2 14,o 
Bliistertryck i millimeter ··· ··· ······· ·· 45 45 5 

Fart i knop ... .. .. . .......... .. .... .. ....... 17,49 17,35 17,s7 

Kolåtgången vid naturligt . drag uppgick på "Budapest" till 
O,s2 kilogram per indikerad hästkraft per timme, men finnes icke 
angifven för de båda andra fartygen; nämnda siffra tyder på san
nolil,heten af att den då närmelsevis var lika för alla tre. 
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Engelska l:sta klassens kryssare "Powerful", 14,500 tons ~olåtgång 
pa ett mo

deplacement, 2ö,OOO hästkrafter och 21 ,s knop, lenmade Portsmouth dernt krigs 

den 7 Oktober 1897 med order att rundt Goda Hoppsudden gå fartyg. 

till Hong-Kong. Kryssaren skulle begagna medelfart till l\[auri-
tius och derefter mellan Mauritius och Hong-Kong under 2± tim-

mar anviinda högsta uppnåeliga fart. 
Denna blef dock endast 18 knop, då trycklagren skuro i, 

h varför hamn söktes ; efter 16 dygn, tillbragta i Colombo för ma
skinreparation, gjordes nytt försök till forcering: efter 10 timmars 

gång med Hi,5 knop upprepades samma iskärning med babords 
maskin, som för resan blef obrukbar. 

l\Ied styrbords maskin, gifvande fartyget 13 knops fart, fort
sattes färden och framkomst1~n till Hong-Kong skedde den 3 .Ja
nuari 1898 efter 8'3 dygns resa från Portsmouth. 

Af stenkol åtgick hiirunder: från Portsmouth medförda 2,800 

tons, i Las Palmas intagna 800 tons, i Kap 2,286 tons, på ::\Iauritius 
800 tons och i Colombo erhållua 2,125 tons, summa 8,811 tons -
möjlig återstod oberäknad med nppgifvet värde af 200,000 

kronor. 
Vid stillaliggande uppgår kolförbrukningen för belysning, de

stillering och matlagning m. m. till ej mindre än 27 tons i dygnet. 
Med sådana siffror för ögonen bör det ej förvåna, att behof

vet af effektivare bränsle än stenkol g;',r sig gällande, likasom att 

frågan om förvärmare åter kommit på dagordningen. 

Eldning af SJOangpannor med flytande bränsle torde nu få 
anses hafva lemnat försöksstadiet, då petroleumångare på Kaspiska 
hafvet sedan åratal användt sådant och nyare eller under byggnad 

varande örlogsfartyg i stigande grad skyndat tillgodogöra sig med 
flytande bränsle förenade fördelar. 

Så är förhållandet bland andra med engelska kryssaren "Ar

rogant" och torpedbåts-förstöraren ''Surly", med franska slagskep-

Flytande 
bränsle. 
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pen ''G::mlois" och "Charlemagne" samt nya "Suffren", krys~aren 
"D'Entrecasteaux" och pansarkryssame af "Gueydons" typ _: tyska 
kustförsvarsfartygen "Odin" och "lEgir" samt ryska kryssaren 
"Ross!a". 

Som flytande bränsle användes hufvudsaldigen den återstod, 
som uppkommer, då kaukasisk rå-petroleum destilleras för u·hål
lande af lys- och smörj-oljor; denna kallas "astatka~ och bör ej 
anses som eldfarlig, då den icke afgifver brännbara gaser förr iin 

efter upphettning till så pass hög temperatur som omkring 133° 
Celsius. 

I\.statka har ungefär dubbelt så stort briinsledirde som sten
kol, d. v. s. afkokar till ånga dubbelt så mycket Yatten som sam
ma vigt stenkol. 

Hiir iir ej platsen att niirmare ingå på de olika systemen för 
flytande bränsles anviindning i sjöångpannor, vare sig enbart eller 
i förening med sten kol, ej beller på de stora fördelame och de 
små olägenheterna, ~ådan a;-;\·iindning medför. 

Bellevilies Omfattande experiment bah·a utförts i iindamål att med Bel-
förvärmare. levilies ångpannor åstadkomma briinslebesparing, och hah·a de ledt 

till konstruktion af "Bellc\·illes ångpannor med fördirmare" 

I rökupptaget till den \·anliga Belleville'ska ångpannan, som 
dock fått minskadt antal rörelement, på liknande siitt hopfogade, 
som de uti i'jelf\·a ångpannan. 

Matarevattnet passerar från pumparne genom den automati
ska matare-regleringsventil~n till för-värmarens bottenelement, der
ifrån upp genom förvärmaren, för att från dess topp ledas in uti 

pannans ångsamlare för cirkulation och afkokning i den egentliga 
ångpannan. 

Fördelarne af denna anordning äro, att förbränningen blir 
fullständigare, de i skorstenen afgående gaserna få liigrc tempera-
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tur, eldningen blir Hittsköttare och en betydlig bränslebesparing 

skall uppstå. 
Nvbvo·rrda CJwelska kryssaren "Diadem" med ifrågavarande .......... o b . 

pannor har detta f!r understiillts genomgående maskinprof, som ut-

fallit till full belåtenhet. 
Dess pannor, je m förda med kryssaren "Powerfuls" Belleville'ska 

pannor ntan förvärmare, bafva i bvarje rörelement sju 115 
millimeters tuber, under det att ·' Powerfnl" har tio stycken med 
samrna diameter; hiirtill kommer på "Diadem" förviirmarens rör-· 
element med likaledes sju tuber af endast 70 millimeters diameter. 

Ursprungligen konstmerades "Diadems" pannor utan förv·iir
mare med c n total eldyta af ;~,927 q vadratmeter; när så förvär

mare skulle användas, bestämdes eldytan i sjelfva pannorua till 
2,7 50 och i förvärmarn e till 1,017, summa 3, 767 qvadratmeter. 

U n der 30 timmars kol prof, då medelfarten var 19,79 knop, 

visade sig bränsleförbrukningen på "Diadem" uppgå till 0,72 kilo
gram per timme och indikerad kästkraft, då motsvarande siffra 
för "Powerfnl" under gång med 20,96 knops medelfart var O,ss 

kilogram. 

Mr Yarrow experimenterar på ångpannor af sin konstruktion Yarrows 
förvärmare. 

för åstadkommande af ett slags förvärmare på sådant siitt, att 
matcrevattnet ledes in uti ett afstängdt hörn af pannans nedre be-

hållare och först passerar genom de yttersta tubraderna. Dessa 
kunna då betraktas som ett slags förviirmare, der den riktiga 
principen blir tillämpad, att de hetaste förbriinningsgaserna träffa 

panna n s varmaste vatten och tvärtom. 
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Viu öfvergång till årets företeelser inom handelsflottan på 
8keppsbyggeriets och maskinviisendets områden, möta vi en allt 
mera utvecklad sträfvan att bygga stora fartyg. 

Så var i England sistlidne Juli månad under byggnad 
8 fartyg öfvcr· 10,000 tons brutto-driigtighet, 
2 , mellan 9,000 och 10,000 , 
2 )l 8,000 , 9,000 )l 

14 , " 7,000 " 8,000 " 
eller ej mindre iin 26 fartyg, hvilkas storlek öfverskrida gränsen 
för få år sedan. 

Orsaken härtill iir naturligtvis den, att omkostnaderna kunna 
för stora fartyg så betydligt nedbringas vid jemförelsc med dem 
för små. 

Lösen för o:os måste derför blifva: fördjupade hamnar, före
nad t kapital för rederirörelse och förstorade stapelbäddar på våra 
skeppsvarf. 

Under året har af svenskt rederi i Tyskland bestiillts en last
båt om 6,000 tons bärighet. 

Vertikala triple expansionsmaskiner insättail niistan utan un
dantag i alla nybyggnader och användas för utbyte till stor ut
sträckning i gamla ångare; qvadrupel expansionsmaskiner användas 
mera sällan. 

Rörpannor vinna inom handelsmarinen jcmförelsevis liten mark. 

Snabblöpan- Vid V ulcans skeppsvarf i Stcttin har Hamburg-Amerika kom
de paketbåt. paniet beställt en paketbåt, som hvad kontraherad fart beträffar 

tills dato tager första priset. 
Farten på uppmätt distans skall nemligen blifva 23,5 knop 

och under gång till sjös 23 knop. 
Fartygets liingd i vattenlinien blir 210 meter och dess bredd 

20,s. 



BiL. vm . 

. 
HJUL BAl F"ÖR ENGEL'SKA KANALE:N 
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Två qvadrupel expansionsmaskiner om tillsammans 36,000 in
dikerade h~istkrafter skola drifva hvar sin propeller. 

1ngpannorna blih·a cylindrisb, hvaraf 12 stycken dubbelän
dade med åtta eldstäder i hvarje och 2 stycken att eldas från ett 
håll med fyra eldstäder i Jn·arje panna; summa 104 eldstäder 
Ångtrycket blir 12,7 kg. per qvadratcentimeter och bliister skall 
användas. 

Hjulbåtar anses i Yårt land snarare tillhöra en förgången tid Ny~ fr~nska 

l d l d k fl .. l"tt .. 1 d hJulhatar oc 1 eras anta un er svens~ agga ar a ra ma t. mellan Calais 

Som beqväma passagerarebåtar på Engelska kanalen och i och DoYer. 

Öresund, kring vestra Scotlands stränder och på Nord-Amerikas 
floder och sjöar, som grundgående jernvägsfärjor och som ekono
miska bogserbåtar i Euglands hamnar spela hjulbåtar ännu en 
stor role. 

Af Societ6 des Forges et Chantiers de la Loire byggas för 
närvarande två för traden Calais-DO\·er afsedela hjulbåtar (Bil. 
VIII). 

Vingden mellan pcrpendiklarne iir 103 meter, skrofvets stör
sta bredd 10,6 och breelden öfver hjulhusen 20,s meter; djupgåen
det är 2,7o meter. 

En triple expausionsmaskin med lutande cylindrar om respek
tive 1,050, 1,600 och 2,200 millimeters diametrar samt 2,250 milli
meters slag skall indikera 7,000 hästkrafter ,-id 6,2 maskinh\·arf 
per minut. 

Hjulens diameter är 6,9o meter. 
Tolf ångpannor af typ Lagrafel & d' Allest, med 13 kg. tryck 

per qvadratcentimeter, skola användas; total eldyta 1,500 och rost
yta 48 qntclratmeter. 

Hjnlbåtiunes fart iir kontrakterad till 2l,o knop. 



Siam. 
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Ostasiatiska Kompaniet i Köpenhamn har under året med 
sina nybyggda ångare börjat att på utgående anlöpa Göteborg, 
hvadör en kortfattad beskrifning på en af dessa båtar, "Si::un"', 
torde här försvara sin plats. 

Kompaniets uppgift är att förmedla direkt ångbåtsförbindelse 
mellan Köpenhamn och Kina; tre ångare om 6,300 tons lastdryg
het äro u y byggda och tre stycken om 7,200 ton uppgifvas vara 
besHillda. 

"Siam", byggd i Flcnsburg ochlevererad år 1898, iir ll2,o meter 
lång i ,·attenlinicn, 14,o meter bred och 8,2 meter djupgående, då 
lastdrygheten ii r 6,300 tons; nctto-drägtighetcn är 2,489 tons. 

Cylinderdiamctrarnc ii ro 623, 1,042 och 1,702 samt slagets 
längel 1,220, allt millimeter; maskinen indikerar 2,200 hiistkrafter 
och gifver fartyget 12,5 knops fart. Besiittningen består af 43 
man och ångaren kostar omkring 340,000 kronor. 

Bordliiggningens plåtar äro på ett anmärkningsvärdt siitt för
enade: förutom det numera i allmänt bruk komna siittet, att i 
såväl inner- som ytterstråk lägga en förligare plåts akterkant utan
på den i S[tmma stråk närmast akter derom liggande pHl.tens för
kant, i ändamål att undvika strimlor och spara nitning, hafva på 
"Siam" alla ytterstråkens långskeppskanter dessutom nedsatts "öf
ver innerstråkens kanter, för att spara spantmcllanliiggen. 

Det i år från England inköpta jemfregattskeppct "Thessalus·' 
utan tvihel Sveriges största segelfartyg. 

Sveriges 
största segel- iir 

fartyg. 
Bygd t år 187 4 i Scotland, är det 82,o meter långt i vattenli

nien, 12,u meter bredt och G,s meter djupgående, d:'t det antingen 
lastar 2,400 tons med J ,7 meters fribord e!ler ock 800 standards trii. 

~etto-driigtighcten är 1,78::l tons och besiittningslistan 27 man· 
Då en trälast från N ordand till Å ustralicn -· den första resa 

·'Thessalus" skall under svensk flagga göra ·- lemnar i brutto-

frakt en summa i det nldra närmaste lika med skeppets halfya 
inköpspri;;;, förefaller det mera än märkYiirdigt, om ~n förståndigt 
planlagd och clrifven rederirörclRe på afliigsna farva tten med mo
dernt utrustade, större segelfartyg af stål, hvilkas anskaffningspris 
kunnat hållas inom måttliga gränser, ieh:e ännu den dag som är 

skulle rikligt löna mödan. 

Tack vare till stor del förra årets jubileums-regatta förspör
jes våra kuster rundt ett tilltagande intresse för den friskaste af 
alla idrotter, den i ~orden äldsta och mest nationella, segling. 

Som yttring häraf hah·a nnder året från våra båtyarf utgått 
ett flertal moderna yachter, hedrande skeppsbyggarens så dl kon
struktionsförm:'lga som byggnaclsskicldighet, och på ännu ett fält 
börja vi med framgång kunna göra oss oberoende af ntliindsk 

mark n ad. 

En lifssak för skeppsredaren som sådan förblir, att, natur
ligtvis inom fullt lagliga gränser, söka nedbringa sitt fartygs re
gistrerade driigtighet, hvarefter alla omkostnader beriiknas. 

Det torde ej vara för myeket sagdt, att svenska skeppsvarf 
och redare i allmänhet egna denna fråga en allt för fl)·gtig npp

miirksamhet. 
Förhållandet mellan en för fraktfart afsedel ångares lastdryg

het, inclusive kol, i ton ~ om 1,000 kilogram och dess netto-driig
ti~het i registertons iir ett tal, som jag skulle Yilja kalla fartygets 

'·ekOIIomi-koCfficient·'. 
Denna koefficient vexlar med de i Sverige och England fast

stiilda olika skeppsmiitningsmctoderna och på gt und af olika de
taljbestämmelser äh·en något. om fartyget mätes i de olika län
derna efter samma "engrlska regel". 

Yacht-kon· 
struktörer. 

N etto-dräg· 
tighetens 

nedbringan
de. 
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Det är ingalunda o\·anligt, att påträffa svensk-byggda, 
jemförels~vis nya lastångare med en ekonomi-koefficient enligt en

gelsk miitning så pass låg som 1,5 till l,s; motsvarande siffra för 

nyare engelska lastbåtar torde i genomsnitt kunna sättas till niir
mare 2,o. 

Tourmaline Jag har under sommaren varit i tillfälle att i svensk hamn 

se ett exemplar af en från skeppsvadven på Clydc utgången ul

tra modem lastdragaretyp, fullt sjöduglig, men ej vidare \·acker 

att skåda, der ekonomikoefficienten var öfver 3,2! Och andra fin
nas redan, der talet 4,o ' uppnås. 

Låt vara, att deuna typ ej godt liimpar sig för annat än 

tunga laster, men fara Yiirdt är, att den·id blih·a stiilld utanför 

konkurrens på fraktmarknaden. 
Sc här, huru sådana resultat kunna erhållas: fartyget är en

däckadt med upphöjdt halfdäck till något mera iin halh·a längden, 

har en kort öfverbyggnad midskepps och en back utan inredning 

för-ut. 
Maskineriet ligger längst akterut med ett mycket stort diicks

hus deröfver, innehållande maskin- och pann-kappar samt delvis 

inredning för underbefäl jemte kabyss. Således stort maskinut

rymme för afdragens skull vid mätning eJ;ligt Englands författ

ningar. Skansen iir i förpiken och ovanligt hög, enär dess tontal 

också afdragcs från brntto-driigtighcten. 
Fartyget, biirande namnet ·'Tourmaline", har tre master, Il\'ar

af den ena akter om skorstenen, som sjelf kommit dl långt akter

öfver till följd af maskineriets förläggning. 
"Tourmaline" ii r 61 ,o meter !~mg i vattcnlinien, 9,2 meter bred 

och ±,u meter djupgående, då hon lastar l, l ?lO tons med 0,38 me

ters fribord. 
Fartyaet är i år bya-dt i Glaso·ow och har en drägtighet, en-

• b • o ~ '- '-"' 

gel f' k miitning, af brutto 885 tons och netto 35 7 tons. 
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Det iir ett för svensk skeppsbyggnadsverksamhet sorgligt 
faktum, att under senaste decenniet har den aldra största delen 

af dc uya fart,vg, hvarmed vår handelsflotta ökats, utgått från en

gelska, tyska eller danska varf och förhållandena hafva, tp·ärr, 
icke förbättrats under det år, so1n g~tt. 

Förklaringen ligger, lätt insedt, deruti, att de utländska varf

ven bygga billigar·e och levere:ra fortare. Men kan då ingen än

dring häruti Yinnas? Till belysning häraf vill jag framhålla några 
synpunkter. 

Materialier kunna på våra skeppsvarf erhållas till obetydligt 

högre priser än på de engelska och våra arbetslöner äro ansenligt 
lägre, men uti arbetets fördelning äro vi ej så långt komna. 

Ett engelskt eller Bkotskt skeppsvarf för fartygsnybyggnader 
s;·sslar niistan utan undantag endast härmed, det köper sina sjö

maskiner från firmor, som så att säga fabriksmessigt tilh·erkar en 

gängse typ; och reparationer, dockningar och el;• likt förekommer 
niistan aldrig på varf, der nybyggnader utföras. 

Följden blir, att ;;amma arbetslag med uppdrifven skicklighet 

ständigt utför samma slags arbete, gående från det ena nybygget 

till det andra och att en maskinverkstad kan på en gång inne

hafva beställning, såsom nyligen intriiffat, på ej mindre iin 75 ab
solut lika sjömaskiner. 

Tydligt är, att iifven kortare leveranstider under sådana för
hållanden möjliggöras. 

Göteborg, Lindholmens Verkstad Oktober 1898. 

lnt1' Engstrum. 

Inhemska 
kontra, nt· 

ländska 
skeppsYarf. 
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An~berlit telsc 

Navigation och Sjöfart 1899. 

Af föredraganden Kommendörkapten Th. Sandström. 

Srcriges sjiifa rt 189() och 1897'. 

Enligt af Kongl. Kommer~kollegiurn :1fgifna undercianiga be
rättelser utgjordes Sveriges handrisflotta vid 1805 års utgång af: 
segelf:1rtyg ... 00 •• 00.00 . 00 ... 00 •••••••••••••• 00. 2,030 om 301.727 tons 
ångfartyg 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 733 , 181,276 , 

Summa 2,763 om 488,00::! tons; 

Yid 1896 års utgång af: 
segelfartyg ................. . .................... . 2,()} 3 om 290,85:1 tons 

756 " " 
205,0fi-i ångfartyg ............................... .. ........ . 

--------------~----~------
Summa 2,769 om 496,819 tons 

samt vid 1897 års utgång af: 
segelfartyg ...................................... . 2,002 om 289,490 tons 

ångfartyg 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 786 ,, 234,G3G , 

Summa 2,788 om 524,126 tons 
Med det angifna tontalet af~es "nettodrägtighct" (enligt tyska 

miitningsregeln) och i antalet fartyg äro upptagna endast dc "re
gistreringsskyldiga" (d. v. s. fart~-g egandc en drägtighet af minst 

20 tons). 
Under år 1896 hnr alltså en ökning intriidt, i afseende på 

det sammanlagda fartygsantalet uppgående tiH 6 och i fråga om 
tontalet till 13,816 tons, lwarvid dock är att märka, att, när hän
syn tages till fördelningen i segel- och ångfartyg, dc förras antal 
nedgått med 17 och deras tontal med l 0,872, medan ångbåts
f-lottan!' fartygstal ökats med 23 och de::;s driigtighet med 24,688 

tons. 
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.\ret 1897 har att uppYisa en ökning i antalet fart,,·g upp
gående till 19 och med afseende på drägtighetcn till 27,307 tons. 
Antalet segelfartyg har dock minskats med 11 om 1,:365 tons 
nnder det att antalet ångfartyg tillvuxit med 30 om 28,672 tons . 

Af nedanstående tablå framgår antalet och tontalet af de 
segel- och ångfartyg, som uneler åren 1896 och 1897 nppgif\·its 
dels såsom nybyggda inom riket eller köpta från utrikes ort, dels 
sÅsom förolyckade, kondemnerade, slopade eller sft!da till ut
rikes ort: 

:\"ybyg<ht inom riket-- -~\:öpta från ntrikes ~r 

Å I' 
1 

Segelfartyg l -~ngfartyg Scgolfnrtn; Ångfartyg 

l Antal / Tons Antal Tons Antal l 'l'ons Antal l 'l'ons 

l 
180G ...... . ..... _. ~9 17-!U l-i U lO :iii 12591 22 l 2731-! 

1HJ7 . . ........... 1 25 27-Hl 21 3449 ()9 17~H 37 0555G : 
---

l 

1
-

- Förolycka_de __ KonuemnPrade Sfllcla till nt-
cllor slopade r i kos ort 

Segcl· l Ång- Scgel- j Äng- Scgol- l Ång-
fartyg l fartyg far tyg ; fartyg fartyg fartyg 

_:\. r 

> "3 l ~ ~ ----;;:- ~l ;- ~ ~ ~ -----;-~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~E~ ' 

180G .... ... .... j J~ 12G:39 3 11Gl2 4G 17GGO 

7772 i 2ri-!O .12 
1

Df>SG 

18 :1-!0:3 

u 1:3:20:21 

l 
8 1212-! 

i 1807 ........... j :iO !G f5?.G8 
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Vid utgången af Kr 1897 voro med afseende rå hemort den 

venska handelsflottans fartrg fördelade mellan de särskilda liinen 

sålunda: 

segelfartyg Ängfurtyg S umma 

~~ Antal l Tontal Anta l l 'l'ontal 

--~~----~--T----

Stockllolms ~tad 

Stockholms 

Upsala 

Södermanland~ 

Östergötlands 

J ön köpings 

Kalmar 

Gotlands 

Bleking·e 

Kr-istianstads 

1\Ialmöllu~ 

I-lallancb 

län 

·· l 

Göteborgs o. Bohu~ , 

Elfsborg::; , 

Skaraborgs 

Y ernJiancls 

Ön-bro 

.. 

,. l 
,. 

42 l 6:253 

273 3!-±8il 

4 15-l 

18 
9:2 

8 

2!}7 

55 

78 
18:2 

308 

58 
:2G2 
Il 

92 
3:2 

J-± 

!G 

14 

31 

Dl! -l. 

l ::lOG 
82:3 

3GGGI 

41SO 

JOO-H 

27258 

GG2ll 

509lJ l 
-!l.'lOO 

4010 

41i/9 

JGG9 
l) {j (j 

111 

G:.? l 

1 1:2:-n 

13G88 

Y estman land:; 

Kopparbcrg·s 

Gefteborgs 

Yesternorrlands 

Jemtlands ,. l -
Y c~tcJ·hottons 

l Konbottens 

13 

Summa l ~lllil l 

4G2D 
~ 5 [ 

1-19 5:303G 191 60189 

25 1850 2!)8 363-!2 

D 179 13 9:33 

'i' 

20 

9 

18 

51 

13 

47 

11 

HJG 

8!} 

JO 

52 

u J 
G 

40 

71 
JO 

lO 
17 

186 l 

000 

45S3 

D'i'2 

2-!7:2 

1158 

5I OG 

32572 

3G-17 

7701--l 

2705 

11 7--l 

25 
121 

17 
315 

GO 
Dl 

182 
ä 55 

G9 
4.)8 

110 

102 

fi78!J 1 8! 

116'2 25 

158 22 
135 ](j 

14853 'i' l 

]()30:3 IOS 

:l/7 10 

:±so 2:3 

:'38-±:3 22 

2:)-113313 l 21:3:3 l 

180-l 

11889 
1295 

30130 

51::38 

160-ll 
27:258 
98783 

87-±G l 
1:2-131-l 

131 1ö l 

5ti53 

dJ-58 

18!8 
1529 
G 56 

26089 
:2[JlJ!J1 

371 

lilOO l 
4.!07 
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Hemmahörande i stiider och köpingar voro af segclfart)·gen 

i fråga om antalet 36,9 °/o och med hänsyn till den samfällda 

drägtigheten 62,2 o 'o samt af ångfartygen till antalet 77,1 ° 1o och 

till tontalet 93,G 0
, o, medan således till landsbygden hörde af de 

förra, till antalet sed t, 63,t 0 'o och till driigtigheten 4 7 ,s 0,'o, men 

a E ångfartygen enelast 22,e 0 l o i fråga om antalet och i anseende 

till drägtighcten än nu mindre eller 6,4 °, o. 

Dc städer, som vid 1897 års utgång egde handelsflottor med 

en totaldriigtighct ö h· erstigande 10,000 tons y oro följande: 

l Scgclfartyg Ångfartyg Summa 

l l 
Antal / Antal l l Antal l 'l'ons Tons Tons 

Götebor g .. ..... . . . ... 54 19±19 154 G83:!2 :!08 88041 

l Stockholm . ........... n G%1 1-W 53936 19l 60 89 

Helsingborg .. ..... . ... GO 18353 2G 2177~ 8G -10125 

Gefle . •••••• o •••••••• 19 890--! 25 13008 -1--l 2~002 

~Ialmö ... ........... . 37 135/R 12 62--!0 49 19818 

Hcrnö;::aml ......... ... H --!728 13 10095 27 148:!3 l 

l\Iedan, såsom synes, Göteborg och derefter Stockholm komma 

först i fråga om fartygens samHilda såväl antal som tontal, in

tag8r deremot Helsingborg främsta rummet bland rikets samtliga 

städer i afsende å spccielt segelfartygens antal och täftnr med 

Göteborg i fråga om deras sammanlagda driigtighet. 

Af de 30 ångfartyg om 28,6 72 tons, hvarmed handelsflottan 

under år 1897 blifvit ökad belöpa sig ensamt på staden Helsing

borg 11 om 10,387 tons! 

Fördelas den svenska handelsflottan tillhöriga fartyg på 

trenne drägtighetsgrupper nemligen: 
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små fartyg om 20 till 200 tons, 

medelstora fartyg om 200 till 600 tons, samt 

stora fartyg om 500 tons och deröher, 

blir medelclrägtigheten för: 
Småfartyg, segelfart;·g ............................................ . 

ångfartyg ............................................. . 

Medelstora fart;· g, segelfartyg .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .......... .. 

ångfartyg ................ . ............. . · · · · · 

Stora fart:·g, segclfart:·g ........................................ · 

69 ton~ 

85 
" 303 
" 

31-J. 
" 

76'2 " 
ångfart:·g ....................................... . .. 901 , 

1\IedeldräotiV'heten UllJWår för seo·elfariYgcn till 145 tons, men 
~ o o o . <.._) 

för ångfart;·gen till mer än dubbelt eller 299 tons. 

H 1·acl förhållandet mellan seo·el- och åno-fartvg betriiffar stäide o b • '-' 

sig detta vid l 897 års slut sålunda, att de förra ntgjorde 71,s och 

de senare 28,2 °, 0 af hela antalet fartyg, h varemot, i fråga om 

skeppsrum, segelfartygens andel af det hela endast uppgick till 

!'>6,2 ° o mot ångfartygens 4-!,s 0 o. Denna skillnad i det inbördes 

förhållandet emellan de båda fartygsklasserna, allt efter f'Om det 

ses ur antalets eller m tontalets s:·npnnkt, iir naturligtyis en gifven 

följd af cL·n of1·an anförda skillnaden i fart.'·gsklatlsernaf' medel

drkigtighct. 
rh 1896 utgjorde medeldriigtigheten för segelfartyg l -!J tons 

och för ångfartyg 272 tons, ]l\·adan denRamma under år 1897 
vuxit för de förra med 1 ton och för de senare med 27 tons. 

Af till handelsflottan hörande fartyo· v oro under år l 896 
. b 

sjöfart am·ända 2,758 (99,a 0 o) om -!95,205 tons (9~l,7 ° o), lware-

mot 11 (O,J 0 ' 0) om 1,55J tons (0,3 ° o) legat overksamma i ham

narna. 
l\Iots1·arande Riffror år 1897 yoro 2,719 (99,7 °,'o) om 5'23 ,535 

tons (99,9 ° o) och 9 (0,3 °, o) om 591 tons (O, t 0 o). 
Af samtliga atl\·ända fartyg ~.rsselsattes: 

l uteslutande inrikes sjöfal't: 

1896 .. .. ............... . 1,151 eller -!1,7 ° o om 83,127 tons (16,o 0/o) 
1897.... .. ... ... .. . .. . .. . 1,168 eller ±1,7 ° o om 83,66-i tons (16,o 0 o l 
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I ut?'ilies .~jöfart: 

1896 .................. 1,607 ellrr f>8,3 °/u om 412,138 tons (83,2 °/o) 
1897 ............... ~.. 1,621 eller 58,s 0, o om 439,971 tons (8-!,o 0 /o) 

I afseende å dc grnnder, som pläga tillämpas vid fartygens 

fördelning i statistiskt hånseende på in- och utrikes sjöfart, torde 

böra omförmälas, att fartyg, som under året besökt Htländsk 

hamn, upptages såsom sysselsatt i utrikes sjöfart, äfven om det 

huhudsakligen gått i inrikes fart. 

Från utrikes ort till Sverige ankomna och derifrån till utlan

det afgångna shäl lastade som barlastade svenska och fr~immande 

fartyg ( = resor) utgjorde: 

1896 .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. ........ 65,586 om 1+,119,804. tons, och 

1897 .................................... 66,622 om 14,877,813 tons. 

De svenska fartygens andel i samma sjöfart utgjorde hvacl 

beträffar tontalet och antalet lastade fartyg: 

1895, 42,2 °/o af tontalet och 57 ,o 0 lo af antalet 

1896, 13,s 0 o , , , 58,3 °/o , , 
1897, 46,s 0,o , , , 60,s 0, o , , 

Den betydliga stegring i SJÖfarten mellan Sverige och utlan

det, som redan år 1896 hade att uppvisa, har sålunda under år 

1897 ej blott vidmagthållits utan till och mr.d än ytterligare fort

gått. För år 18~7 är särskilclt det glädjande förhållandet att an

teckna, att af hela elen för lastade fartygen uppkomna ökningen, 

belöpande sig till 481,484 tons, ej mindre än ±61,097 tons komma 

på svenska fartyg . 

Sammanlagda tontalet af svenska fartygs trafik i utländska 

hamnar har under år 1897 ökats med 726,870 tons (8,2 %) utöf

ver motsvarande tontal år 1896. (>kningen faller uteslutande på 

ångfartygen, hvilkas tontal stigit med 750,519 tons (11,2 °/o), me

dan deremot segelfartygens tontal nedgått med ::38,649 tons 

(1,1 °/o). ~\ngbåtstrafikens tillväxt skulle hafva visat sig vara ännu 

större om hrir kunnat medräknas den trafik å linien Trelleborg

Sassnitz, som uneler året uppehållits med svenska fartyg, men 

h vilken icke blih·it redovisad af någon konsuL Uppgifter från 

tullverket synas g-iha. \·id handen att ifrågavarande trafik skulle · 
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hafva ökat de utrikes trafikerande ångfartygens tontal med om

kring 180,000 tons. 
} .. r 1870 var norska fartygs andel i elen ut'rike~ Rjöfarten på 

Sverige större än Sveriges egen handelsflottas; drägtighet;<procen

ten för norska fartyg uppgick nämligen till 33,77 °/o. för svenska 
till 31,70 °j0• ,\r 1B97 hade samma procent för norska fartyg ned

gått till 11,68 °/o och utpjorde för svenska fartyg, lastade och bar

lastade 35,Ga 0/o (för lastade, såsom ofvan sagts, 46,s 0/o}. 
D c år 1897 för SYcnska fartyg i utrikes sjöfart influtna brutto

frakter hafva utgjort 41,-±07 ,37 4 kronor, h v ara f influtit i fart mel

lan Sverige och utrikes orter 30, 387, 424 och i fart mcll:m 

utrikes orter för fartyg ankomna till svenska konsulsstationer 

11,019,950 kronor. Af totahmmman belöpa sig på segelfart;·g 

12,234,642 kronor, motsvarande 29,; 0 /o, och på ångfartyg 

29,172,732 kronor eller 70,; 0/o. 
l förhållande till år 1896 hafva dc af svenska fartyg i ut

rikes sjöfart inseglade bruttofrakter ökats med 4,896,000 kronor 

motsvarande 13,4 °/o af det år 1896 på enahanda sätt intjenta 

fraktbeloppet 36,511,096 kronor och utgör Sveriges utbyte af den 

utländ<>ka handelssjöfarten år 1897 ett betydligt högre belopp än 

något år efter 1875 kunnat uppvisa. 
I förestående siffror ingå icke de af svensb fartyg i frakt

fart mellan Sverige och Korgc, i.ifvensom mellan hamnar i Norge, 

inseglade bruttofrakter om hvilkas belopp kunskap saknas, bero

ende dcrpå att från Korgc härför ej lenmas redogörelser, motsva

rande de af syenska konsuler i öfriga friimmande länder medde

lade uppgifter. 
Det utan jemförelsc ,·igtigaste fiiltet för vår handelsflottas 

verksamhet iir sedan gammalt England. Samfälda beloppet af de 

bruttofrakter, som svenska fartyg under år 1897 intj ent vid trans

port af varor mellan Sverige och England samt från skilda ut

rikes orter till sistnämnda land uppgick sålunda till ej mindre än 

17,810,±96 kronor eller mer än 2 o af fraktförtiensten i dess hel

het. De olika ländernas betydelse i förevarand(' hiinseende in

hemtas för öfrigt af nedanstående tablå. Med afseende å upp-
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gifterna i tablån iir att bemärka att de upptngna fartygen ingå 
med hela sitt tontal i beräkningen iifven i alla de fall, då blott 

en större eller mindre del af fartygens drägtighct varit upptagen 

af last till vederbörande ankomst- resp. destinntionsort. Den i 

verkligheten å hvarje befraktad ton i medeltal belöpande brutto

frakt måf'te derföre i åtskilliga fall vara högre iin hvad de i tablån 

upptagna medeltalsiffror gif,·a vid handen. Förutom fartyg, som 

trafikerat hamnar i Norge, hafya dessutom uteslutits inall es 18-± 

fartyg om ,l 09,0'21 tons, för lwilka bruttofrakt icke uppgifvits, 

emedan Je antingen gåt~ i tidsbefraktning eller ankommit med 
endast transitolast. 
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F a r t y g. l l Länder, till hvilh:a svenska Bru ttofrakter. B:utto 
lastade fartyg ankommit l -frakt . 
och från h vilka de afgått Drägtighet. l p1· ton. l 

till Sverige. l Antal.~-----1 -- l l r·~· 
1 

Tontal. Proc. l Kronor. Proc. ' · 

Finland................ l 449 1060561 '! o-
1 

49G088f Uol 4,G'l 

Rys~Ianrl. . ...... .. ... .... J 619 19:26921 ~>·~ 1 18330321 4 •'l\ u) 
Danmark ...... _ ..... .. .. ' G146 6930601 13,!;1 3628208 ~:;" ö,e4\ 
'l'yska riket.... .. .. ... ... 4fii'i' 1030915 20m 6:133040 1~,:1• 1

1 
G,1~ l 

Nederländerna .. ......... 
1 

285 209:342 4,,,,[ 212435~ o,1:3 10.1.,

1 

Belgien... . .. .. ....... . .. 313 184402 3 .. -.. s 19:309:30 J.GGI 10,4< 
Storbrittanien och Il'! and.. H:!i' 216-1297 42,•):; 17810495 43,\11 8 o·• •" 'j 
Frankrike ..... . ....... .. . 472 :124166 6,3'' 3782503 9,14 11 ,G; I 
Portugal .......... .... . 73 3±888 O,rj., i CJ76529 0.D1 10 ;rJ 

Spanien med Gibraltar ... 98 ö::l62SI 1,~3~ 606321 1 1,4G !l .. j3 

~:~~:::;'"""'" . ": 2:::;1 ~:::1 ':;:i ~:: i ':: ::1 
~;1~;::fr;::~a~.' ~ -f. ~-f~;~~ : : : :l ~~ ~~~~~ ~::: 1 ~~~~~~~ ~.:~ ~ ~~::: ! 
Asien (utom asiat. Turkiet) 29 3076"1 O,co lfi'iG97 . 0,3s 5,18 

~ustralien .............. ·i 9 597\J 0,1'> 16lli6l O,:J•• [· 26 ,~·-, 
Nordamerika . ... ... ... . .. 11 7481 1 O,t -J 01472 O,l2

1 

12,:.?:: 
Centra lamerika; och \'est- [ l 

ilielien ... .. ....... .... ·1 4
1 

15391 0.03 25061
1 

O,OG JG,l~ 
Brasilien... ..... . ....... 51

1 
20846 O .JJ 571 840

1 
1,::,

1 

:27,J:l 
1 Öfriga delar af Sydamerika 7 3120 ()OG 911271 0,22 29.21 

l 
Summa år 1887 1 1GJ68

1 

f> l4G484- lOO.oull 4-1±07CJI-±I IUO,"ol S,c;; 
:\Iotsvarande år 1896 lli43l 48H52l7 1 36511096 7 ,4 G1 

.!\Ian finner af denna tablå, att näst England är T.yska riket 

det Yigtigastc området för den s\·enska handelsflottans verksam

het, hnuefter konuner i tredje rummet Frankrike, nära efterföljdt 

af Danmark. Bland utomeuropeiska länder har under :0Ir 1897 
Sydafrika \'arit den för Yåra handelsfartyg förniim sta fraktorten. 
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Bel o p pen för i swnska ha m nar och lastageplatser uppburna 

afgifter för fartyg hafya år 1897 utgjort i kronor: 

Inrikes fart för: Utrikes fart för: Summa: 

segelfartyg ångfart~-g segelfartyg ångfartyg kronor 

173,392 546,1-±6 231,202 79U,250 1,740,990 
I jemförelse med förhållandena år 1896 har ur.der redogön~l

seå~et uppstått en ökning uti ifrågayarande afgifter med inalletJ 

56,37 5 kronor, motsvarande 3,3 °/o. 

Antalet af de vid rikets sjömanshus inskrifne SJOman, som år 

1897 varit anviinda i sjöfart med svensim fartyg, utgjorde 21,:319, 
hvaraf sysselsatts i uteslutande inrikes sjöfart 328 fartygsbcfiil

hafvare samt 1,611 and1·a sjömän, maskinister och eldare eller till

sammans 1,939, medan i utrikes sjöfart användts 1,957 fartygs

bcfälhafvare samt 17,323 andra sjömän, maskinister och eldare 

eller tillsammans Hl,280. U n der år 1896 anviindes i sjöfart med 

landets fartyg inalles 20,450 å sjömanshus inskrifne sjömän, deraf 

2,322 i uteslutande inrikes och 18,128 i utrikes fart. 

Genom svenska sjömanshus förhyrdes å främmande fartyg år 

1897 dessutom l ,233 sjömän (mot 1,157 år 1896), deraf 5 befäl

hafvare. 

De för inkommande och utgående fartyg erlagda lastpenningar 

uppgingo år 189 7 till sammanlagdt 555,489 kronor, öfverstigande 

de för år 1896 erlagda med 29,165 kronor. 

Tolagsersättningsmedel för rikets samtliga stapelstäder npp

gingo år 1897 till 2,417,152 och år 1896 till 2,340,406 kronor. 

Genom konsulat hemsiindes af svenskt sjöfolk under år 1897 kro

nor 28,080 och under år 1896 kronor 3'2,181. 
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Vid granskning af oh·an anförda statistiska uppgifter finner 

man att Sveriges sjöfart under dc tvenne senaste redogörelseåren 

gjort ej obetydliga framsteg, s:nmerligast på de oss angriinsande 

farTattnon Östersjön och N ordsjö n. Framstegen motsvara liln·äl 

ingalunda det mäktiga uppsving. som på andra olika områden 

gjort sig gä llande inom landet. Att åtgärder för elen skull måste 

vidtagas till beroJande af lättnader för och till höjande af den 

svenska sjöfartsnäringen, samt till främjande af Sveriges direkta 

utrikes handel, siirskildt på aHägsnare liindcr, dcrom torde icke 

mP.r iin en mening Yara gällande bland dem, som hysa intresse 

för dessa, särdeles för vårt land, på grund af dess liige, lika na

tnrliga, som vigtiga näringar. Hiksdagen har också nnder den 6 

och 13 Maj 1898, i särskilda skrih·elser angående regleringen af 

utgifterna under riksstatens tredje huhudtitel, framhållit det min

dre gynsamma läge lwaruti omskrifna näringar råkat, samt före

slagit vidtagande af en allsidig utredning rörande de åtgiirdcr, som 

lämpligen borde företagas till desammas höjande, dervid särskildt 

anhållande att i öfvcrviigande borde tagas hurnvida, i hvad mån 

och på hvad siitt lindring i afseende å konsulatafgifter kunde be

redas den svenska utrikes sjöfarten. Genom nådigt bref den l 

.Juli samma år hat· Kong!. ~Iaj:t med anledning hiiraf funnit godt 

i nåder förordna en komitc med uppdrag att, efter inhemtandc af 

ärendet rörande upplysningar och ?wägabringande af den öfriga 

utredning. som i ämnet kunde anses nödig, till Kong!. l\Iaj:t in

komma med underdånigt ntlåtande och förslag, dels rörande ifråga

satt lindring i konsulatafgifterna för s\·cnska fartyg, dels ock an

gående de åtgärder, som måtte kunna ytterligare vidtagas till be

redande af lättnader -för och till höjaode af den svenska sjöfarts

näringen, samt till främjande af Sveriges direkta utrikes handel, 

särskildt på aflägsna länder; och har Kong!. ~Iaj:t dervid före

skrifvit, att frågan om konsulatafgiftcma borde först till behand

ling töretagas och förslag så vidt ske kunde ingifvas före elen l 

:Xovember samma år. 
Den 29 Okt. 1898 afiemnade komiten underdånigt utlåtande 

och förslag i ämnet samt hemsWlde om detsammas antagande 
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under förutsättning att i X orge enahanda beslut varda fattade. 

Bland motiv h\'arpå förslaget gmndas torde följande vara de vig

tigaste: 
Ökning i fartygens medeldr~igtighet och i antalet resor har 

haft till följd att medelbeloppet konsnlatafgifter, erlagda af svenskt 

fartyg, stigit från att 1875 utgöra 4 7 kronor, till 1896 127 kronor. 

I förhållande till bruttofrakterna uppgingo konsulatafgifterna 1875 

till 0,29 procent, men 1896 till 0,56 procent. Af dessa siffror fram

går att afgiften numera blifvit en afsevärdare börda iin den var 

endast för ett tjugotal år sedan. Detta torde i än högre grad 

blih-a händelsen i mån som utvecklingen fortskrider till använ

dandet af större fartyg och till allmännare öfycrgång till ångfar

tyg, som kunna göra tätare resor än segelfartyg. 

Konsulatafgifterna äro de enda afgifter, som kunna aflyftas 

från svenska fartyg utan att samtidigt det till dessas förmån 

gjorda medgifvanclet komme utländska fartyg till godo. 

Konsulatafgifterna lägga till de öfriga utgifterna å den svenska sjö

farten ett plus, som kan verka hindrande och hämmande vid frakt

sökandet, ty de för konsulatviisandat utgående afgifter af s\·enska 

fartyg iiro högre iin motsvarande beskattning i länder, från hvilka 

våra fartyg möta den svåraste konkurrensen. Sjöfarten har till

gripits såsom skatteobjekt för fyllande af konsulatväsendets mcdel

behof i större utsträckning, iin dess intresse i detsamma riittvis-

1igen bort föranleda. 
Detta förhållande luäfvcr så mycket hellre ändring, som nu

mera de olika hufvndmornent, som ingå i konsulatväsendets upp

gift, undergått en förskjutning därhän, att institutionen erhållit 

en ökad betydelse för det allmiinna och handeln. Med exakta 

siffror kan icke uppgifvas i h\'ilket förhållande, med hänsyn till 

dc intressen, konsulerna haf,·a att bevaka, sjöfartens bidrag till 

konsulatv~isendet bör stå till tillskotten från andra håll. Sågon 

föresiiiilning hiirom erhålles dock om man uppst:iller konsulataf

giften såsom exponent för sjöfartens ir,tresscn i konsulatviiscndet, 

gent emot statsbidmg för denna institution, såsom representerande 

det allmiinnas, handelns och andra intressen i densamma. 
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Man finner då, å ena sidan, ::t t konsulatafgiftcrna från 187 6 
till 1896 stigit från 90,000 kronor till 203,000 kronor eller med 
126 procent under det med svenska fartyg i utrikes fart intjenta 
bruttofrakter stigit blott med 17 procent, och å deu andra sidan, 
att statsbidraget bibehållits oförändradt ( 160,000 kronor) under det 
att deremot varnomsättningens värde stigit med ej mindre än 47 
procent. Utan att vara något bevisningsmedel i och för sig, gif;-a 
dock de meddelade siffrorna ett visst stöd för antagandet, att 
konsulernas arbete numera, i större utsträckning iin då konsulat
afgifterna på 1870-talet reglerades, tagas i anspråk för andra in
tressen iin sjöfartens. Konsulsinstitutionen såsom sådan är icke 
heller uteslutande anordnad i syfte att tillgodose sjöfartens, reda
res,~ befiilhafvares och sjömäns intressen på den ort, der konsuln 
är anstäld. Detta framgår af konsulatförordningen, der handeln 
iir stäld i paritet med sjöfarten. 1h från år har uppstått öfver
skott å konsulatafgifterna och af dessa öfvcrskott hafva betydliga 
belopp indragits till statsverket, utan att sålunda komma sjöfarten 
till godo. Komiten anser vidare att konsulatafgiften icke står i 
förhållande till den tjcnst, som i gengäld fordras af konsul och 
att det nuvarande systemet verkar osäkert och ojemt. På grund 
af den gjorda utredningen, hvars hnfvudpunkter oh·an blifvit 
framhållna, anser komit6n att konsulatafgiften bör upphöra och att 
i stället bör införas en fast fartygsafgift att af konsul uppbäras såsom 
ersättning för de ernbetsåtgärder, som skola af honom vidtagas 
förnämligast i det allmännas intresse, samt att dessutom vissa 
andra embetsåtgärder, som nu afgiftsfritt utföras, skola beläggas 
med lämpliga afgifter. U n der förntsättning att i Norge enahanda 
beslut varda fattade, hemståller derför komit6n: 

l:o) att § 103 af förordningen angående konsulatväsendet 
den 4 Nov. 1886 måtte erhålla följande ändrade lydelse: 

I hamn, der konsul eller vice konsul finnes anstäld, erlägges 
för hvarjc svenskt eller norskt handelsfartyg, som der lossar eller 
lastar eller både lossar och lastar, en afgift af: 

för fartyg, hvars afgiftspliktiga drågtighet 
icke öfverstiger 100 tons .. . . .. .. .. .. .. kr. l: -
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öfvPrstiger l 00, men icke 600 tons... ,, 3: -
öfverstiger 500 tons .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . , 6: -

2:o) att angående denna fartygsafgift skall gälla hvad i § 
lOJ konsulatförordningen stadgas om konsulatafgift med den 
iindring, att olönad vice konsul skall ega behi\lla hela elen afgift, 
som af honom uppbäres; 

3:o) att den i § 107 mom. l samma förordning intagna ex
peclitionstaxan omarbetas i hufvadsaklig öfverensstämmelse mr.d 
h vad komiten i bilagdt utkast angifver : 

±:o) att dc utöfver inflytande fartygs- och expeditionsafgif
ter, erforderliga tillgångar för konsulatväsendets upprätthållande 
och utveckling varda beredda genom statsmedel ställda till Kongl. 
Maj:ts förfogande enligt derom för nu utgående statsanslag gällande 
bestämmelser; samt 

5:o) att för beredande åt nuvarande innehafvare af olönade 
konwls- och vice konsulsbefattningar af godtgörelse för mistade 
inkomster af sportler må anvisas statsmedel till erforderligt belopp 
att tills vidare i mån af behof utgå. 

Skulle emellertid icke i båda de förenade rikena träffas sam· 
stiirnmande beslut om en sådan ordning, som komitens förslag 
åsyftat, föreslå s: 

att till näst sammanträdande riksdag måtte aflåtas nådig pro
position om ställande till Kong l. Maj:ts förfogande af ett förslags
:1nslag å l75,00U kronor att användas till restitution åt vederbö
rande s;-enska fartygsrederier af 80 procent af de för deras fartyg 
under år 1899 erlagda konsulatafgifter; samt att Kongl. Maj:t 
måtte meddela närmare bestämmelser angående viikoren och sättet 
för restinttionens åtnjutande. 

Öh·er komitens utlåtande och förslag infordrade Kong!. Maj:t 
den 9 sistlidne December kommerskollegii utlåtande. Son emel
lertid Kongl. norska regeringen, i betraktande af ett för närva
rande i Norge h vilande förslag till lag angående konsulatafgifterna, 
förklarat sig icke kunna tillråda, att det svenska komitentlåtandet 
nn upptages till behandling, ansåg kommerskollegium komitens
oh·an först nämnda förslag liafva förfallit och tog endast hänsyn 
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till komitens sist anförda förslag rörande restitution af erlagda 
konsulatafgifter. 

I sitt utlåtande säger sig kommerskollcf!:ium för sin del icke 
kunna instämma med komitens motiYering för beredandet åt sjö
fartsnäringen af lindring i konsulatafgifterna och särskildt kan 
kollegium icke gilla den uppfattningen att konsulatYiisendet endast 
till en obetydlig del befattar sig med sjöfarten utan i huhudsak 
har att sköta andra saker. På andra grunder, som i utlåtandet 
framhålles, finner dock kommerskollegium skäl i underdånighet 
tillstyrka att medel må beredas till restitution af fyra femtedelar 
af de konsulatafgifter, som under innevarande år äro eller yarcla 
af svenska fartyg i enlighet med konsulatförordningen erlagda. 

Handels- och sjöfartskorniten (namnet är af komiten sjelf an
taget) har derjemte, af de sjöfartsniiringen och den utrikes han
{:leln rörande frågorna, under den 23 Kov. 1898 afgifvit underdå
nigt utlåtande om Yissa frågor rörande sjömanshusen i riket och 
under den 28 samma månad i fråga om medgifvande af rätt till 
inteckning i fartyg. 

I förstnämnda utlåtande framhåller komitcn, att sjömanshus
institutionen hufvudsakligen ti!lkOllll)lit för att med densamma till
flytande afgifter bereda understöd åt ,-issa af dem, som erliig!!;a 
sådana afgifter. Genom att staten begagnat sig af denna institu
tion och dess tjt•nstemiin för utförande af vissa bestyr för det all
mitnnas räknin2.·, såsom inskrifnim.>.· och reclo\·isnirw af viirnJ1liutiu·e, ._, ,---, ~ ;:-. ......., 

utförande af statistiska arbeten m. m., har dock förYaltning-sko~t
naderna stigit i så hög grad att de medel, som af sjöfarten och 
sjöfolket tillskjutits för uppehållande af den na till deras fö rmån 
anordnade institution, behöft mwiindas till betiickande af dessa 
ökade kostnader. Cnderstödens totalsumma ntgör också numera 
enelas 3, 4 af de af fartyg- och sjöfolk influtna afgiftema och upp
gih endast till 2, ;, af inkomstbudgetens slutsiffra. 

Staten lärer således billigtYis böra bidrag-a till sjömansimsens 
fi.irvaltning;:kostnacler och sjelf betala dc tj enster, hYarpå den göt· 
anspråk. Att sji.i:1:anshusen erhålla elylikt bidrag till ut!!;ifternas 
bestridande är emellertid id;: e en sak, som kan i och för si,· hö]· a 

'"' 
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eller fr·ämja sjöfartsnäringen, men medelbart kan erhållande af 
statsbidrag dock blifva till g11gn för sjöfartsnäringen sjelf. De 
sjöfarande erhålla nämligen derivenom tn·e:<rhet för att de medel b J,b , 

som fråndragits deras aflöning, hyrcsafgiften, icke få till förfång 
för de tillgångar, i mån af hvilka unelerstöd utgå, anlitas för att 
ersätta statsgöromåL Hyresafgiftcrna böra således bokföras sär
skildt och användas endast till understöd. Sedan korniten afhand
lat hyresafgifternas storlek, desammas fördelning sjömanshusen 
emellan m. m., har komiten, i öf\·crensstämmelse med hvad i kort~ 
het här relaterats, i underdånighet hemställt: 

att Kong!. Maj:t täcktes till Rikselagan af!åta proposition om 
ställande till Kong!. Maj:ts förfogande af ett årligt anslag af stats
medel till belopp af 40,000 kronor att, såsom bidrag till bestri
dande af sjömanshusens förvaltningskostnader, sjömanshttsen emel
lan årligen fördelas i mån af antalet vid hvarje sjömanshus under 
näst föregående året inskrifne sjömiin, samt med hänsyn jcrnväl 
tagen till andra omständigheter, som med afseende å anslagets än
damål anses böra på en sådan fördelning öh·a inflytande; samt 

att KongL Maj:t täcktes i § 35 i reglementet för sjömans
husen i riket vidtaga de ändringar, att hyrcsafgifteu bestämmes 
att utgå för såväl befälhatvare sum en !war af· besättnirwen med b 

·ett öre af hvar krona af deras samtliga intjenade löneförmåner, 
-oberäknadt fritt kosthåll ombord eller, der sådant ej erhålles, mot
svarande del af löneförmånerna; att, der befälhafvare åtnjuter andra lö
neförmåner än kontant hyra, och dessa Yid afmönstringstillfället icke 
äro till siffran kända och kunna af bonom styrkas, bcfälhafvare 
skall erlägga hyresafgift med dubbelt så högt belopp, som utgår 
för högsta hyra, som någon ombord anställd åtnjuter, dock med 
rätt att, derest befiilhafvaren kan Yisa, att lians löneförmåner un
derstigit det belopp, för h vilket han !:lå!uncla fått betala afgift, · 

återfå det för mycket erlagda; att hyresafgifterna skola inlevereras 
till kommerskollegium, som bör hafva att fördela dem efter an
talet vid h\·arje sjömanshus näst förc>gåcnde året inskrifne sjömän; 
.samt 
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att de Yicl h ,·arje sjömansims inflytande hyresafgifter skola 

.:;ä rskildt bokföras och användas uteslutande till unelerstöd enligt 

~ 6 litt. a samt §§ '20 och 21 sjömanshusreglcmentct. 

Angående första punkten, rörande statsbidrag, har Kommers

kollegium yttrat sig den 1 O sistlidne December och i underdånig

het tillstyrkt bifall till den af komiten gjorda hcmstiillan. H vad 

åter beträffar andra punkten, har K ommerskollegium, i underdå

nigt utlåtande den ~O i samma månad, framhållit att Kongl. l\Iaj:t 

genom n~d. Brcf den 1ö Oktober 1897 uppdragit ft t srirskildt ut

sedde komiten-tde att fiiretaO"a revision af bl. a. gällande regic-
b < 

mente fiir sjömanshusen i riket, och hemställer kollegium på den 

trrund att komit&ris försla o· härutinnan C]. måtte föranleda till annan 
b b ' 

åt<Yärd än att hancllin o·arna i ärendet öfverlemnas till förbemiilde 
b b 

särskilclt utsedde komitcntde. 
Det af Handels- och sjöfartskotniten under den 28 sistlidne 

~ovember afgifna ntl?ttande i fråga om medgih'ande af rätt till 

intecknitw i fartv"', innehåller shiil en återblick på fr~gan om n .o 
fartygsinteckning i vårt land, som ock en noggran n redogörelse 

om fartygsinteckningen och dess användande i vissa friimmande 

länder. I det underdåniga utlåtandet uttalar sig iih·enledes komi

ten om redan föreliggande förslag till lag i ämnet. H ii n·id föijes 

paragrafvis det 1887 i sammanhang med sjölagskomitens arbete 

uppgjorda lagförslaget, samt det lagutkast, hvilkct finnes bilagclt 

en af nordisk skeppsredareförenings styrelse elen Hi sistlidne _0;o

vei1Jber gjord underdånig framställning. 
I denna frarn stiillning har bemälde st.nelse gifvit fullföljd åt 

en å det fjerde nordiska sjöfartsmötet år 1897 antagen resolution 

rörande önskviirdheten af en genom lag beredd möjlighet att me

dels inteckning i fartyg tillföra rederirörelsen kapital. 

Jlecl stöd af hvad komiten anför, hemställer komit6n, 

att Kong!. Maj:t täcktes låta vidtaga åtgiirder för infiirande, 

.;;å snart ske kan, i den svenska lagstiftningen af riittsinstitntet 

inteckning i fartyg, samt 
att vid utarbetande af förslag till lag i ämnet måtte läggas 

till grund de allmänna principer för den åsyftade lagstiftningen, 
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hvilka af komiten angifvas, såsom ur sjöfartsnäringens synpunkt 

lämpliga eller önskliga. Handels- och sjöfartskomitcns ofyan om

nämnda utlåtande angående inteckning i fartyg torde iinnu icke 
vara af någon myndighet vidare behandladt. 

Förnt har omnämnts, att Handels- och sjöfartskomitens utlå

tande rörande SJ'ömanshusen blifvit af Kommerskoll e<Yium föresla<Yet 
b b 

att öfverlemnas till af K ong!. Maj:t siirskildt utsedde komiterade, 

åt hvilka bland annat blifvit uppdraget revision af gällande regle

mente för sjömanshusen i riket. Dessa komiterade ha h · a enligt 

nåd. Bref af den 15 Okt. 1897 att företaga revision af nedan
nämnda författningar, niirnligen: 

förordningen angående befälet ?i svenska handel sfartyg den 22 
November 1878, 

reglementet för uavigationsskolorna i riket den ö ,Juni 1890, 

förordningen angående siittet och ordningen för sjöfolks på

och afmönstring, samt utfärdandet af sjömansrulla elen ± Juni 

1868 och reglementet för sjömanshusen i riket den 4 Mars 1870, 

till en början af förstnämnda båda författningar och derefter af de 
två öfriga författningarna. 

Den l sistlidne ]''ebruari inkom förslag till förnyad förordning 

angående befälet å svenska handelsfartyg, och hafva rätt \'äsent

liga förändringar blifvit framhållna såsom önskvärda och af be

hofvet påkallade. Förslaget omfattar i 24 paragrafer olika hufvud

afdelningar, hvilkas inn ehåll anfö res nedan i den mån, de inne

bära mera bet.Hlande förlindringar af motsvarande bestämmelser i 
rtu gällande förordning. 

Hanclel.sfcwtyg, befäl derå och fart. 

Till handelsfartyg iiro enligt förslaget afseelda att hänföras, 

med undantag allenast för vissa mindre farkoster, alla fartyg utom 

örlogsfartyg och s. k. lustfartyg, de senare för så vidt dc ej an
viinclas till handels- eller trafikändamåL 
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Skyldighetcn att å ångfartyg, som ej är att hänföra till pas

sagerarefartyg, anställa behörigt befäl, inträder, då fartygets maskin

styrka uppgår till 40 indikerade hästkrafter eller derntöfver. 

Då omfattningen •tf det befäl, som bör å fal'tyg anställas, 

måste vara beroende ej blott af fartygets slag utan ock af den 

fart, hYari fartyget användes, föreslås följande indelning af farten: 

Inre fart = fart inom riket å insjöar, floder och kanaler samt 

inomskärs i saltsjön; 
Östersjöfart och norsk: fart = fart vare sig emellan inrikes 

orter utomskärs eller utauför öppen kust, eller utrikes, men ej vid

sträcktare än till eller från orter vid Östersjön och dermed i sjö

fartsförbindelse varande farvatten intill Skagens meridian samt en 

linie dragen mellan Esbjerg och "\Vilhelmsha,·en, eller från i Korge 

belägna orter bortom Skagens meridian; 

Kordsjöfart = fart till eller från andra utrikes orter, än de 

ofvan omförmälda, som ej äro belägna bortom K orge, Stol'a Brit

tanien, och Irland samt Brest, och 

Oceanfart = fart till eller från orter belägna bortom K orge, 

Stora Brittanien och Irland samt Brest. 

Sä1·skilda slag af befäl. 

Om till förande af passagerare eller gods användes fartyg, 

som ej är att hänföra vare sig till ångfartyg eller segelfartyg, 

skall beträffande detsamma tillämpas enahanda föreskriftel' i fråga 

om anställande derå af styrman eller styrmän, som af komiterade 

föreslås att gälla för passagerare eller lastångfartyg. 

En andre styrman skall i nordsjöfart vara anstiild icke alle

nast, som nu är påbjudet, å passagerareångfartyg, utan äf,·en å 

lastångfartyg. 
~ ... u stadgade skyldighet till en andre styrmans anstiillande å 

passagerareångfartyg vid fart till i K orge bortow Lindesmes be

lägna orter eftergifves. 
En maskinist skall vara anstäld å hvarje ångfartyg, som är 

att anse som handelsfartyg, äh·en då fartyget endast går i inre 
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fart. .\ ångfartyg i nordsjöfart skall ännu en maskinist vara an

stäld. 
K n stadgad sky lc1ighct till en öfvermaskinists anställande å 

passagerareångfartyg vid fart till i Norge bortom Lindesmes be

lägna orter eftergifn~s. 
Likformigheten beträffande befäls anställande å ångfartyg 

vare sig i Östersjö- eller norsk fart blifver på så sätt genomförd. 

Befulets behö1'i.r;het och behöri.r;hetsbref. 

Befälspersonalen å segelfartyg och å ångfartrg har, enligt 

korr.iteradcs åsigt, mer och mer börjat utgöra särskilda klasser af 

yrkesutöh·arc. Fordriogama å sjöbefarenhet för vinnande af an

ställning å segelfartyg ej blott som befälhafvare i fart der exami

nerad dylik erfordras, utan ~ifvcn såsom styrman i fart, der sådan 

skall finnas anstiild, anses böra ökas. 

Såväl styrmans- som befälhafvarebrcf anses derför böra vara 

af två slag, nämligen ett, som medför behörighet till visst befäl 

såväl å segelfartyg som å annat fartyg och ett, som endast gäller 

för motsvarande befäl å ångfartyg eller annat medelst maskineri 

framdrifvct fartyg. 

Förra slaget af bchörighetsbref skulle benämnas "allmänt styr

maosbref" och "allmänt befälhah·arcbrcf", det senare "ångfartygs

stynnansbrcf" och "ångfartygsbefälhafvarebrcf". 

För behörighet att erhålla ~allmiiona » bref föreslås något 

längre tids tjenstgöring å segelfartyg och något mer qvalifieerad 

tjcnstgöring beträffande farten än nu erfordras för erhållande af 

styrmans- och bcfälhafvarebref. 

Hvad angår det andra slaget af de föreslagna behörighets

brefven, gällande behörighet att för::t bcfiil å ångfartyg, har för 

erhållande af dylika tjenstgöring å segelfartyg icke ansetts nöd

vändig, hvaremot beträffande farten enahanda bestiimmelser förc

sla~!,'its som i afseende å det förra slaget. 
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För rättigbet att föra befäl å ångfartyg i inrikes fart Jöreslås 
ökade fordringar, enligt särskildt formulär, och äh·en beträffand(' 
bestämmelserna för erhållande af dylik rättig-bet angifvas erfor
derliga föreskrifter. 

Komitcrade haha iih·en föreslagit ökade fordringar å maski
nisternas lttbildning samt för bchörighetsbrets erhållande såsom 
maskinist eller öhermaskinist. 

l\Iot komiterades principuttalande, att det torde erfordras 
mindre sjöbefarenhet för befäl på ångfartyg llll på segelfartyg, 
har af en ledamot afgih·its reservation. 

Komiterade af den 15 Okt. 1891 hafva äh·en företagit revi
sion af reglementet för navigationsskolorna i riket den 6 .T u ni 
1890. 

Då det förslag, hvilket lades till grund för omnämnda nu 
giillande reglemente, afgafs, förordades en minskning i navigations
skolor:>as antal. Riksdagen ville dock icke medgifva indragning 
vare sig af en eller flera n~wigationsskolor, och frågan förföll för 
den gången. 

l\Ied anledning af hemställan från Kongl. Marinförvaltningen 
förordnade likväl Kongl. 1\Iaj:t under den 1U Febr. 1893, att dc 
föreståndare- och lärarebefattningar vid navigationsskolorna, hvilka 
derefter bkf\·e lediga, skulle tillsvidare uppehållas på förordnande , 
och iir denna föreskrift ännu gällande. Önskvärdheten af en 
minskning af navigationsskolornas antal har ytterligare framhållits 
af riksdag-ens revisorer i dessas berättelser för åren 1894 och 
1 895. K omiteradc anse nu emellertid, att flera skäl tala emot en 
sådan indragning, och anföra att gynnsammare konjunkturer för sjö
farten har bidrag-it till en ökning af elevantalet vid navigations
~kolorna och att än ytterligare ökning torde med säkerbet vara. 

. att förvänta, då ju all utsigt förefinnes, att dessa konjunkturer 
under den närmaste framtiden skola fortfara och till och med än 
mera förbiittras. En minskning i skolornas antal skulle medfora 
svårighet i fråga om anskaffande a.f lokaler för meddelande af 
nndei·\'isning i de återstående, och kunde detta möjligen leda der
hiin, att staten nödg-ades öhertaga åtminstone någon del af kost-
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naden för anskaffning af ifrågavarande lokaler. Kuvarande anord
ning med ett större antal navigationsskolor, spridda kring våra 
yidsträckta kuster, synes också medföra många beaktansvärda för
delar. Indragning af en eller flera af de nu befintliga. navigations
l'koloma kan på anförda skäl derför icke tillstyrkas af komitcrade 
och hemstiilles att, om denna mening vinner Kong!. 1\Iaj:ts god
kännande, ofvan omnämnda föreskrift, om föreståndare- och lärare
befattningarnas uppehållande på förordnande, bör upphöra att 
giilla. . 

Bland föreslagna ändringar äro följande de hufvudsakliga: 
inspektören bör närTara vid alla examina i navigationssko

lorna för att kontrollen skall kunna blifva så effektiv som möj-
' 

ligt; 
elektricitetslära upptages såsom läroiimnc åtminstone i öfver-

maskinistklassen; 
större klarbet och fullstiindighet gifves åt stadgandena om 

behörighet till föreståndare och Hirarebefattning; 
egandet af "normalt färgsinne" göres till villkor för \·innande 

af inträde i navigationsafdelning. 
Komiterade anse, att det dem gifna uppdrag icke synes för

anleda dertill, att de skulle afgifva förslag om ändringar i staten 
för navigationsskolorna, men framhålla, att en del af de regle
mentsändringar, som af dem föreslås, påkalla tilltigg till denna 
stat och att ett par af de arvoden, som nu utgå, icke stå i t•iitt 
förhållande till de fordringar, som ställas på innehafvarne. Lika
ledes framhålles önskvärdheten af att föreståndares och lärares 
enkor och barn måtte beredas pensioner, utan att dock komiterade 
ansett sig i detta iimne böra framlägga förslag. 

Ofvan i största korthet omnämnda komit6förslag hafva mig 
yeterligcn ännu icke förevarit till behandling hos någon myndig
het, och torde någon annan del af den uppgift, komiteradc fått 
sig förelagd, ännu icke vara afslutad. 

Tvenne andra frågor af internationelt intresse, och h vilka nära 
beröra sjöfarten, haha under år 18\.18 handlagts i Kong!. Kommers
kollegium, nämligen : 
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förslag till antagande af ny internationeJ signalbok, lH"ilket 

förslag utgått från England, samt 

förslag till ljudsignaler för fartyg, som behöfva bistånd af is

brytare, h vilket förslag utgått från Ryssland. Oaktadt större delen 

af i riket befintliga handels- och sjöfartsnämnder, ångfartygsbefäl

hafvaresiillskaper och sjöför~äkringsaktiebolag m. fl. bereddes till

fälle att afgifva yttranden rörande ifrågavarande förslag, inkommo 

dock till Kommerskollegium endast ett fåtal dylika. Med stöd af 

de åsigtcr, som uttalats i de inl~omna yttrandena, aumiilde Kom

merskollegium, att det icke syntes Kollegium vara något att erin

ra mot den nya internationela signalbokens antagande iifven för 

Sveriges del. Beträffande de föreslagna ljudsignalerna för fartyg, 

som behöfva bistånd af isbr_,·tare, tillstyrktes förslaf!;et hiirom i huf

vudsak, dock utan att föreslås till antagande för det nårTarandr. 

I afbidan å fullständig revision af förordningen angående 

hvad i afseende å passagerareångfartygs byggnad, utrustning och 

begagnande iakttagas bör af den 12 Februari 186-!, har Kong l. .Maj:t 

den l .Juli 1898, med npphåfvande af § 4 i nåmnda förordning, 

fasts tällt nya bestämmelser angående de räddningsinrättningal' 

och eldsläckningsredskap, hvilka ångfartyg under resor med pas

sagerare skola medföra. Dessa bestämmelser skola lända till efter

riittelse från och :ned den l April innevarande år; dock att med 

tillämpning af bestämmelserna angående skeppsbåtar och pumpar 

må beträffande fartyg, som före författningens kungörande redan 

i behörig ordning en ligt här gällande bestämmelser användts så

som passagerarcfartyg, anstå till den l Januari 1901. 

Enligt förordningen af den 12 Februari 186-! skall lwarje 

passagerarefartyg en gång hvarje år undergå besigtning af dertill 

särskildt förordnade personer, och tillkommer det således dessa 

bcsigtningsmän att tillse, det förhållandena ombord rörande rädd

ningsinrättningar, eldsläckningsredskap m. m. äro författningsen

liga. ~ågou skyldighet att i detta hänseende utöfva fortlöpand e 

kontroll tillkommer dock icke bcsigtningsmänncn, och någon viss

het, att förhållandena, efter att \'id bcsigtningen hafva godkänts, 

förblifva sådana under tiden intill nästa besigtning, förefinnes så-

- ::llD --

ledes icke. Kommerskollrgium har dock nu afgifvit ntlåtande i 

fråga om tillsåttande af sådana inspiiktörer, som omförmälas i 8 
-~8 af omskrifna förordningen af den 12 Februari 1864. Den ut

veckling, som p~ssagerareångfartygstrafiken erhållit, anser Kolle

gium i och och för sig betinga verkställighet af den i nämnda 

paragraf eventuC'lt meddelade bestämmelsen för vinnande af kon

troll å föreskrifternas efterlefvande. Härtill komri1er, att i för

ordningen den l Juli 1898 föreskrifvcs, att antalet lifbiilten, som 

skola till passagerames säkerhet medföras å fartyget, är beroende 

af det antal passagerare, som under hvarjc särskild resa faktiskt 

befinna sig om bord. För tillsyn af efterlefnaden af den n a be

stämmelse iir tillsättandet af inspektörer särskildt af behof,·et på

kalladt. Dylik inspektörs uppgift blefve således att vaka öfver 

författningens cfterlefnad, och skulle det åligga honom att, derest 

meddelade föreskrifter befunnos icke blifva behörigen iakttagna, 

genast om förhållandet göra anmälan hos vederbörande polismyn

dighet för laga beifran. Kollegium föreslår, att inspektörernas an

tal bestlimmes till tre, af hvilka en skulle stationeras i Stockholm, 

en i Göteborg och en i Hemösan d. H var och en skulle erhål la 

sitt tjenstgöringsdistrikt, tillsamma n s omfattande hela riket. D t> 

skulle benämnas "inspektörer för passagerareångfartyg", antagas 

för ett år i sender af Kong!. l\laj:t på förordnande, samt iHtill 

dess, på sätt ifrågasatt är, en tekniskt-administrativ myndighet 

varder inrättad, stå nnder inseende af Kommerskollegium. 

.Möjligen torde i en ej allt för aflägsen framtid de nu före

slagna inspektörema komma att erhålla ett utvidgadt verksamhets

område. Ofta nog torde niimligen förekomma, att fartygsbPfälhaf

vare hafya anledning att vara mindre belåtna med beskaffenheten 

af de h j el p medel, h vars användande skall t j ena till det honom 

anförtrodda fartyg-ets säkra framförande. 

Bestämmelser rörande samtliga dessa hjelpmedel - kompas

ser, pejlinstrument, patentloggar, sextanter, kikare, sjökort m. m. 

- hYamf en bcfii lhafyarrs utsigt att kunna förekomma fartygets 

undergång ofta nog är beroende, torde nämligen vara fullt ut lika 

<' rforderliga , som dylika rörande dt> hjelpmedcl - båtar, lifbojar, 
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lifbälten m. m. - lwilka skola stå honom till bnds sedan olyckshiin
delsen inträffat. Bristande tillgång på något eller några af de först
nämnda hjelpmedlen, eller de befintligas mindre goda beskaffenhet, 
f ramkallar möjligen allt för ofta belwfvet af de sistnämndas an
Yiindande. 

K oggranna föreskrifter bctriiifande de hjelpmedel, som skola 
finnas ombord å olika slags fartyg och iihen använd~s i och 
för navigering under olika omständigheter, samt sträng kontJ·oll 
rörande föreskrifternas efterlefnad, torde för den skull \'ara önsk
viinJa och iif\·en af behoh·et påkallade; detta i desto högre grad 
ju mera sjöfarten tillväxer och fartygens fart ökas. Följderna för 
uraktlåtenhet att använda de till buds stående medlen för farty 
gets siikra framförande skulle snart nog sätta en griins för för
summelse hiirutinnan, och begagnandct af alla navigeringens hjelp
medel fö r visso inom kort blifva regel. 

.Sträfvanclet att nnderliitta och förenkla såviil ocean- som 
kust-na \·igering har alltjemt fortgått. Antalet fyrar och f~-rskepp 
samt dessas lyskraft har ökats år från år; sjökorten och utprick
ningss~·stemen haf\·a förbiittrats; de nautiska instrumenten hah·a 
fullkomnats, och enklare metoder för att under olika förhållanden 
kunna så hastigt som möjligt bestiimma fartygets läge haf\'a upp
funnits. Såsom mera anmärkningsviirdt i nämnda hänseendeu un
der redogörelseåret må omniirnnas: 

Acetylengasens anviindning såsom ljuskälla i lysbojar, hvari
genom ökad ljusstyrka för betydligt förminskad kostnad har vunnits. 

Professor Dolezals grafiska metod för bestämmande af ett 
stillles medeltid jemte slittet att lösa åtskilliga nautiskt-astronomi
ska problem på grafisk \'äg*). 

Pejlinstrument för mwiindning nattetid, med ln·ilket instru
ment pejlingar kunna tagas och afiiisas lika säkert och hastigt 
som under dagen, utan att ögat bländas. Vid kustnavigering 
nattetid med snabbgående ångfartyg torde dylika instrument snart 
nog blifva oumbiirliga. 

•, J\Jitth0ilungen ans dem Gebiet0 rl0s ScPwesons, 1890 häft. l. 
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Professor C. Börgens utveckling af metoden att medelst me
ridionaldelar på ett ytterst enkelt sätt lösa nautiskt-astronomiska 
up _p gifter ; det första försök som gjorts att bana väg för denna 
"den 11yaste nautiska astronomiens'' riilmemetod till sjömans
kretsar*) 

Slutligen torde böra framhållas de försök att genom annan 
fördelning af magnetnålarna å kompass-skifvan än den nu 
brukliga fulL;;tändigt upphäfva sextantel- och oktantel-devia
tion, hvilka anställts af professorn vid nautiska akademien i 
Triest Arthur Vital. Teorien härom framställdes redan för 
åtskilliga år sedan af professor A. Budinieh, men praktiska för
sök för att bevisa teoriens giltighet hafva hitintills icke före
tagits, eller, om dylika utförts, har berättelse derom åtminstone 
ej förr blifvit offentliggjord . 

Som bekant äro formlerna för beräkning af deviations
koefficienterna gällande så snart:_ 

l) kompassnålarnas längd är törsvinnande liten i j emfö
relse med afståndet till närmaste j ernmassa; 

2) fartygsmagnetismen består af permanent magnetism i 
tartygets hårda j ern och inducerad magnetism i dettas mjuka 
jern; och 

3) den inducerade magnetismen är proportionel mot det 
inducerande fältets intensitet. Då, såsom numera vanligen är 
fallet å bättre kompasser, fyra magnetnålar användas, anbrin
gas dessa paraHelt med magnetiska meridianen, två å hvarj e 
sida, på så sätt att vinkelafstånden a och ('3 tillsammans ut

göra 60°. (a + (l = 60. fig.) 

*) ' 'lTber die Auflösung nautisch-astronomischer Aufgaben mit Hilfe der 
Tabolle der meridionaltheile". Von Prof. D:r C. Börgen, Yorstand des 
Kais. :\Iarine-Observatoriums zu Wilholmshaven. Hamburg 1898. 
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U n der villkor att of-
vannämnda förutsättnin
gar äro uppfyllda, skaH 
i så fall, då vid kom
pensering för qvadran
tela deviationen coef:fi-
cient\n, D, bringas till 
O, nålarnas egen ställ
ning upphäfva sextantel
och oktanteldeviation. 

Oaktadt dylik full
ständig kompensering 
skett, ~ar dock fortfa
rande sextantel- och ok
tantel-deviation ofta fö
refunnits, och professor 
Budinieh ansåg, att den
na deviation rörorsaka-
des af genom kompass

nålarna i m j u k t j ern inducerad magnetism. Här ofvan under 

l) nämnd förutsättning för coef:ficientformlernas giltighet vore 

således icke uppfylld, och, enligt hvad professor B. teoretiskt 

bevisade, skulle under sådant törhållande en annan fördelning 

af kompassnålarna å skifvan än den antagna blifva erforderlig. 

Det vore icke nog att a + ,8 = 60° utan erfordrades cler

jemte, att a - (J = 45. 
Af villkoret l), a + 1'1 = 60 och 

~ villkoret 2), a - /'1 = 4.5 
----~----~-------------

erhålles a = 5':!}( 2° och (1 = 71/2o, 

och borde dessa värden enligt professor B:s teori vara de 

vinkelafstånd, på hvilka de fyra magnetnålarna skulle anbrin

gas å skifva n för att genom nålarnas egen ställnio g ett full

ständigt 11pp häfvande af sextantel- och oktantei-deviation skulle 

kunna ske. 
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Vid professor Vidals ofvan omnämnda försök har giltig

heten af denna Budiniehs teori blifvit ådagalagd, och torde, 

ifall densamma kommer att ytterligare bekräftas genom försök 

ombord å fartyg, den nya fördelningen af magnetnålarna, d. 

v. s. andra vinkelatstånd än de nu antagna, för framtiden 

komma att tillämpas vid kompasskonstruktionen 
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Kustförsvar och torpedbåtsanfall 

af 

Generalmajor l. B. Richanlson. 

(Ur •Proceedings of the Royal Artillcry Institution•, Januari IS9!J.) 

. .. . Tack vare ett godt samarbete med flottan hafnt under de 
Str1dsofmn- . o • • 

gar vid allra Sista aren VIgtiga rön gjorts vid Gibraltar anO'åei1de torped-
Gibraltar. båtsanfall mot fartyg, och huru sådana anfall böra 

0

afslås medelst 
snabbskjutande kanoner både under månsken och med hjälp af 
elektriska strålkastare. I tanke att dessa rön och några däraf 
dragna slutledningar kunna vara af intresse och till gagn för ar
tilleriet i sin helhet, offentliggöres denna uppsats. 

Försvar från För sjömannen är försvaret mot torpedbåt~anfall en sak af 
far tyg mot tt t · t l d" f" l o f" o f torpedbåts- Y ers a vig oc 1 ar or oc ~sa oremal ör den största uppmärk-

aufall. samhet. Hans existens beror ju ofta på att han förmår hålla 
de utomordentligt snabbgående båtarna på ett afstånd af låt 
oss säga 1,000 yards*) från sitt fartyg. Alla de hjelpmedel, 
ban känner till härför, söker han naturligtvis genom ständiga för
sök och öfningar hålla i allra bästa beredskap, och detta låter sig 
göra, emedan han har fullkomligt fria händer samt utöfvar ett 
odeladt befäl öfver alla sina stridsmedel. Torpedbåtsförstörare, 
torpedbåtar, patrullbåtar etc. sändas ut på rekognosering, men han 
förlitar sig ingalunda på dessa ensamt, ty fientliga båtar kunna 
smyga sig in förbi dylika utposter, i h vilket fal l han förfogar öfver 
lätta snabbskjutande kanoner samt kulsprutor, hvarmed en kraftig 
eld kan afgifvas, ehuru under praktiskt taget osäker höjdriktning; 

*) l yard = 0,9 meter. 

derjämte eger han strålkastare, skyddsnät m. m. Allt efter stor
leken och vigten af sitt befäl har han fått sig tilldelad en betyd
lig mängd öfningsammunition, ty blott genom öfning kan försvaret 
bli fulländadt. Sjömannens viirf är allvarsamt, och det döljer han 
icke heller för sig. Så länge ban befinner sig på sin rätta plats 
- öppna sjön - torde han med största ~annolikhet ]ätt kunna 
afslå torpedbåtsanfalL Men då han nalkas trängre farvatten , min
skas utsikterna till ett framgångsrikt försvar, och försvarsförmågan 
ar allra minst, då fartyget ligger i en till trängsel fylld hamn, 
ehuru han där kan omgifva sig med åtskilliga hinder och derjemte 
mångenstädes får ett utmärkt skydd af Rtrandbatterier. 

Van som han emellertid är att lita på sig sjelf, bar sjöofficeren 
oftast föga kännedom om och sätter ännu mindre tro till att kust
batterier kunna gifva honom kraftig hjelp. Med en viss ringakt
ning ser han kustartilleriet förlamas af sin bestycknings numeriska 
svaghet och af att vara fnllständigt beroende af åtskilliO'a myn
digheter, som å sin sida äro oberoende af artilleriet. Vid de .ty
värr allt för få tillfällen, då flottan och kustartilleriet hafva satts 
i stånd att samverka, synes dock hans uppfattning om kustartille
riets förmåga att skydela honom för anfall -- likväl under förut
sättning att det först får vederbörlig öfning och lika fria händer, 
som han sjelf - undergå ell beaktansvärd förändring. Sjöofficeren 
afger ju sin eld från lågt staende kanoner och anser i allmänhet 
träfförmågan vara ganska oberoende af dessas högre eller lägre 
placering, men tack vare samöfningarna har han likväl nu lärt sig 
inse, huru betydligt mycket säkrare projektilerna träffa små rörliga 
mål, om batteriet ligger högt, samt huru stora fördPlar sådana 
pjeser ega framför hans egna lågt placerade genom att kunna rik
tas automatiskt och att de ega ett. ofantligt mycket bättre synfält under 
mörker. Och vinsten af att hafva strålkastaren på en fast platt
form samt kunna uppstiilla den på en i förhållande till kanonerna 
lämplig höjd talar för sig själf; hans egna såväl strålkastares som 
kanoners höjd är däremot begränsad. 

Torpedbåtar i och för sig kunna icke skada kustartilleriet· Kustartilleri
Och just därför är kanske kustartilleristen böjd för att anse den försvaret. 
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-del af hans verksamhet, som består i att afslå torpedbåtsanfall, 

såsom något af jämförelsevis ringa vigt. I sjdfva yerkct är detta 

tvärton~ en mycket svår plig:t, som å ett stort antal oefiistningar 
i händelse af krig först af alla ålägges honom och som för att 

under de flesta nätter kunna fullgöras kräfver den fullständigaste 

beredskap både hvad personal och materiel betriiffar. Gif honom 

emellertid väl placerade, snabbskjutande kanoner och öfning i att 
använda dem enligt den moderna artilleritaktikens grundsatser, 

-och det skulle sannerligen vara oförlåtligt, om någon båt under 

-en tC'mligen ljus natt fick slippa in och hann göra skada. Litet 

hvar har en viss förkärlek för den gröfre bestyckningen, och lik
väl kan denna, om än aldrig så väl placerad, icke med fördel an

vändas mot fartyg annat än vid dager och därtill blott mot väl 

synliga mål, vida mera sårbara än dc grofva pjeserna sjdfva, och 

hvilka kunna krossas utan att en viss tidpunkt behöher väljas 
härför. Hur offrades icke vid Cuba en ofantlig miingd ammuni

tion af den amerikanska flottan utan nämnvärdt resultat på be·

fästningarna, och dock Yoro försvarsanordningarna blott tillfälliga 

och bestyckningen svag, men deremot mestadeLs högt placerad ! 

Hiir hafva vi således ett exempel på, huru stora fördelar kust

försvaret har på sin sida. 
Pje~ers och Det är svårt att sitta vid expeditionsbordet och uppkonstruera, 
stråtkastaresh l" bb 1. l . l cll b" l . placering. urn atta sna s i:)Utanc e p]eser oc 1 stra ;:astare ora p accras 1 

en befästning för att på bästa sätt hindra torpedbåtar att tryggt 
nalkas, emedan så mycket opåräknadt diin·id kan inträffa. All

männa principer, stödda på försök än här och iin där, hafva nog 

uppställts, men de hafva ideligen måst frångås, då det giillt att 

tillämpa dem på nya lägen, emedan allt för liten erfarenhet legat 

till grund för dem, och det synes blott finnas en enda tillfreds

ställande metod för en riitt lösning af denna fråga, rwmligen att 

göra praktiska försök på hvarje plats, en metod, som ofta kull

störtaT teorier, hvilka förefalla riktiga. Kanoner ooh strålkastare 

äro så beroende af hnuandra, att det synes ödesdigert att skilja 
dem åt så, som vi göra. Strålkastarnc (utom minförs\·arets ) göra 

absolut ingen nytta utan kanonerna, och dessa äro å sin sida 
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många nätter gagnlösa utan den intimaste samverkan med det 

elektriska ljuset. Ja, utan en sådan samverkan kan det inträffa 

-och så är för närvarande ofta förhållandet - att strålkastarne 

till och med hinch-a kanonemas eld, som kanske däremot kunnat 
vara verksam, om strålkastarnc icke alls funnits till. 

Det tycks vara en giingse åsigt, att torpedbåtsanfall kunna . 
af l o tt .. d l l o l k l' l Brist på en· s as genom a an van a mnoner ,oc 1 stra ·astare en 1gt ett s ags het i försva· 
"låtgå-system", att h varje snabbeldsbatteri och elektriskt ljus gör ret. 

största verkan, om det får sköta sig sjelf helt och hällct utan att 

kontrolleras och bistås från annat håll. Samtidiga öfningar med 

ett tillräckligt antal kanoner, ljus och torpedbåtar ådagalägga dock 

det falska i en dylik föreställning. Denna olyckliga ide har vunnit 

insteg till följd af brnket att lägga snabbeldsbatterier nära vatten-

ytan, hvarifrån man ser litet eller intet vid mörker och således 

icke heller kan verkställa noggrann riktning. Under sådana för

hållanden kan ju kontroll icke gerna ifrågasättas. Men anviind 

väl placerade kanoner till några praktiska försök under stridsöf-

ningar, och det skall snart märkas, att den gamla satsen "enighet 

ger styrka" är lika sann, då det gäller att afslå torpedbåtsanfall 

som vid hvarje annat krigsföretag. Ett anfall, som utföres sam-

tidigt af flera torpedbåtar, kan med lätthet lyckas, om förs\·aret 

iir splittradt, och därför måste snabbeldsbatterier, som ligga så 

niira hvarandra, att de bestryka samma område, ovillkorligen stå 

under ögonblicklig och striing kontroll, om de icke skola blifva 

jcmförelsevis utan verkan. I de flesta fall är det därför bäst att 

låta en högre artilleriofficer från någon centralt beliigen punkt -

centralstationen -- hafva öfvcrinseenclc öfvcr arti llerielden. Han 

måste därifrån kunna se större delen af om icke hela det af hans 

kanoner bestrukna området, och det iir synnerligen fördelaktigt, 

om han också kan se sjclfva batterierna, så att han vet, hvilkef 

som afger eld. Centralstationen bör mottaga alla rapporter och 

afgöra, om de äro trovärdiga; hafva i sin makt att ögonblickligt 

stanna eller åter Ö[Jpi>a elden; kunna så hastigt som möj ligt var-

sko batterierna, att man upptäckt torpedbåtar i niirhctcn samt i 

hvilken riktning dessa sist hafva varit s_vnliga. Den måste läggas 



så högt som liimpligcn låter sig göra och förses med en afståt1lls

mätare (Position Finder), skött af officer, eller, om den är mycket 

högt belägen, med någon enklare anordning för att bestämma af

stånd och sidoriktning, samt vidare med ett stort sjökort med 

tillhörande små blybitar föreställande torpedbåtar, hvarigcnom an

talet af i niirheten befintliga torpedbMar snart kan bestämmas, 

sedan dc inrapporterats, och äh·cn deras anfallsplan så småniogom 

beriiknas. Utkiken å cen tralstationen måste hafva tryckknapparna 

till hvarje batteris och strålkastares elektriska ringledning alldeles 

bredvid sin hand och så anordnade, att de kunna tydligt siirskiljas 

med blotta känseln, ty utkiksplatRcn måste vara i absolut mörker. 

Svårigheten För att öh·ertyga !war och en om kontrolleus nödvändighet 

att göra torde det vara nog att öppna eld med några ab:;olut oberoende 
inskjutning 
med okon· batterier mot ett mycket snabbt mål midt på ljusa dagen. Intpt 
trolleradc 
batterfer. batteri, utom det som ligger mycket högt, låt oss säga 600 fot*), 

kan urskilja, hvilka skott iiro dess egna, och så ledes hvarken 

skjuta in sig eller träffa. i\I ycket låga snabbeldsbatterier triiffa 

ofta icke ens i niirheten af målet. Om en sådan oreda råder under 

de bästa belysningsfiirhållanden, huru stor blir då sannolikheten 

att triiff'a torpedbåtar, då svårigheten att se ii t· ofantligt mycket 

·större ? Ja, då får man i b ii sta fall lita på en häftig men utan 

omsorgsfull riktning afgifvcu eld, lwartill likdl det antal pjeser, 

som Yanligen bestås en befästning, är otillräckligt och hvarigenorn 

man dcrjiimtc afst:\r från dc fördelar kustbatterier cga fram för 

fartygen. Det yorc allt för stor misshushållning! Det ii r mera 

sannolikt, att en torpedbåt under mörker blir siinld eller försatt 

ur stridbart skick af ett enda batteri om två Yäl placer;dc och 

väl bctj iinadc snabbskjutande pjeser, som ensanuna hafv·a att för

svara en viss zon, ä.n af fyra eller ännu flera snabbeldsbatterier, 

skötta enligt nyssnämnda "låtg?t-system ". 

För stor kon· Att försöka kontrnllera Hitta snabbeldsbatterier in i de minsta 

troll. detaljer iir utan tvifYel oriktigt, och det får man ej heller göra 

med gröfre pjeser, om dessas personal i(r viii öh·ad. För mycket 

' , l rng0 l~k fot = 0.:3 meter. 

kontroll leder till en förskräcklig långsamhet och har framkallats 

af den helt naturliga oro, artilleriofficei·en måste kiinna, då han 

nödgas använda blott delvis ntbildadt man skap till eldgifning. 

l\Ien snabbeldsbatterier måste, om de skola vara till någon nytta 

alls under mörker, betjenas af vii! utbildad t folk, och det går snart 

nog att ioöfva litet eldgifning. Den tid man kan påräkna för 

verksam eld torde kanske. icke Mnrstiga 3 eller -i minuter i sän

der, ty på den tiden hinner en torpedbåt antingen forcera farleden 

eller retirera, om den blir tillbakaslagen, och att då försöka reg

lera elden i detalj från ett CPntralbefäl, om än aldrig så kunnigt 

och öfvadt, det skulle vara detsamma som att försätta bmonerna 

i o\·erksamhet. ..A l la pjeser, ä h· c n dc som hafva automatisk rikt

inrättning, måste dock inskjuta sina afstånd, och serviserna måste 

siittas i tillfälle att liira sig omsorgsfull eldgifning. 

För att erhålla fullt verksam kontroll öfvcr flera skilda snabb- Förslag till 
eldsbatterier bör en centralstation finnas för hvarje särskildt för- kont:on-

o anordnmgar. 
syarsomrade och stå under befäl af en erfaren, äldre artillerioffi-

cer, som har till biträde en tillriickligt stor stab, bestående af en 

officer samt utkiks- och telefonpersonal med kikare, erforderliga 

instrument och sjökort m. m. Denna station måste medelst elek-

triska ringledningar och telefon stå i förbindelse med h varje snabb-

eldsbatteri och lwarje användbar strålkastare. Kanoner och ljus 

tll(ht,; bringas att samverka för att lyckas afslå en djcrf attack. 

(Forts.) 
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Försök med Svenska kol å Flottans fartyg. 

Under sistlidne höst och Yinter hafnt i Carlskrona försök 
blifvit gjorda att bränna s\·enska kol å kanonbåten Slwld och 
parisarbåten Oden fö'r utrönande af dessa kols au vändbarhet i flot
tans fartyg. Kolen voro "stora harpade flngkol från öfre flötsen 
af Billesholms- Bjufs brytning", och medelria vi h ii r rörande dessa 

försök utdrag ur chefens för ingeniörclepartemcntet rapporter. 

Fön·Wc ä kanonbåten Skuld. 

l:o) 18.98 den 14 iVovember \'ar kanonbåten förtöjd, och an
vändes de två aktra pannoma i oföriindradt tillstånd. Härvid ob
serverades: 

att förbränningen i eldstäderna var mycket ofullständig, så 
att gasema förbrunno till betydlig del utanför pannorna och or
sakade: 

dels att lågan emellanåt nådde 2 a 3 fot öh·er skorstenen, 
dels mycken och tjock rök, 

dels så stark upphettning af skorsten, rökupptag och omkring
varande skott, att försöket efter cirka en timmes gång med ma
Ekinerna måste upphöra, 

att askhalten Yar 10,:; 0 /o af förbrukad kolkvantitet, 

att det var Eitt att hål!a ånga af behöfligt tryck, 
att det \·ar lätt att hålla fyrarne i godt skick, 
att nästan ingen slagg förefanns vid försökets slut. 
:!:o) 1898 den 19 November var kanonbåten förtöjd, och an

vändes de tYå aktre pannorna, å hvilka dock följande förändringar 
vidtagits: 
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a) Omedelbart framför _hvarje eldbrygga hade å rosten pa
murats en 6 verktum bred och 7 verktum hög eldbrygga med 4 
st. lufthål om tillsammans cirka 36 kv.-verktums area per eldstad, 
så att luft underifrån kunde inkomma och blanda sig med från 

rosten bortgående gaser. 
b) Under framkanten af de nyanbragta eldbryggorna voro 

regleringsluckor af plåt ordnade så, att lufttilloppet kunde regleras. 
Eldytan i hvardera pannan, 951 kv.-fot, var oförändrad, likaså 

arean öfver eldbron, men hade rostytan, som förut var 27 kv.-fot, 

på ofvansagda sätt minskats till 24 kv.-fot per panna. 
Härvid observerades: 
att låga aldrig syntes öfver skorstenen, 
att rökmassan var mycket mindre än vid försöket den 14

/ 11 98, 
att alls ingen rök syntes under långa stunder, 
att skorstenens och rökupptagets upphettning var obetydligt 

högre iin hvad den varit, då engelska kolsorter användts, 
att askhalten utgjorde l O 0 /o af förbrukad kolkvantitet, 
att det var lätt att hålla ånga af behörigt tryck, 
utt det var liitt att hålla fyrarne i godt stånd, 
att nästan ingen slagg förefanns vid försökets slut. 
3:o) 1898 den 24 1\'ovember företogs proftur å Carlskrona 

redd, hvarunder alla 4 pannorna användes, och voro härunder: 
de två aktra pannorna sådana som de voro vid föregående 

rundgång den 19 November och de två förliga pannorna ändrade 
till likhet med de aktra, med undantag af att dessa i nyanbragta 

eldbryggorna voro försedda med endast ett hål. 
Taket å kappen kring skorstcnarne var bortskrufvadt för 

åstadkommande af dessas bättre afkylning. 
Vid proftnrens början och slut gjordes fartprof å den utefter 

Tjmkö!andet miitta milen, och hölls slagantalet af maskinerna un

der hela profturen i möjligaste mån konstant. 
Fartygets medeldjupgående vid försökens slut var 2,sz meter. 

Eldytan var per panna = 95l kv.-fot 
rostytan , 

" " 
24 kv.-fot 
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Härvid obsen·erades: 
a.tt läga aldrig syntes öh-er skorstename, 
att röken var obetydlig vid profturens början, men tilltog i 

mängd under profturens senare del, dock var den ej b·arhiin
gande utan försvann rätt snart, 

att skorstenames och rökupptagens upphettning var nägot 
högre än hvad den varit, då engelska kolsorter användts, 

att askhalten utgjorde 8,9 °/o af förbrukad kolln·antitet, 
att det var liitt att hålla ånga af behörigt tryck, 
att det var lätt att hälla fyrarne i godt stånd, 
att helt obetydligt med slagg förefanns vid försökets slut, 
att under tre timmars tid var: 

medelslagantalet per minut ........... . - 107,o 
68,s tf!. pr kv.-vt. medelångtrycket i pannorna 

medelindikerade hästkrafter - 790,77 
medelfarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
totala kolförbrukningen . ........... .. . 

, , pr timme = 
, , pr tim. och ind. hkr. = 

För jemförelses skull meddelas, att den 3 
då företagen proftur med kanonbåten Sknld: 

medelslagantalet per minut ............ -
medelångtrycket i pannorna . . . . . . . . . = 
medelindikerade hiistluafter...... . . . . . . = 

12,4ö7 knop 
4723 kg. 
167-! kg. 

1,99 kg. 
April 1880 var vid 

110 
70 rfl. pr h.-vt. 

802,07, 
hvaraf synes att praktiskt taget samma maskineffekt erhållits vid 
användning af "stora harpade ängkol från öfra flötsen af Billes
holm-Bjnfs brytning", som af 5ewcastle-kol. 

Uppgift öfver kolåtgång vid användning af engelska kol före· 
ligger ej för ofvan anförda proftur med kanonbåten Sknld, meu 
synes det åtgå ungefär dubbelt så mycket af försökta svenska 
kolsort, som af bästa engelska kol. 

Af nu föreliggande försök kan slutas, att det är möjligt an
vända svenska stenkol af försökta slag i flottans fartyg försedda 
med maskineri af samma typ som kanonbåten Skuld, utan att 

fartvnets fart derio·enom allt tör m.vck~t reduceras, men att sådant .Jr-> ::--, 

fartygs aktionsradie derigenom reducerats till un?:efiir hiilften * ) 
Då det icke ii.r kiindt, huru dc S\'enska stenkolen förhålla sig 

under gång med forceradt drag å pansarbåtarne, torde, med stöd 
af nu ,·unneu erfarenhet å Skuld, liirnpliga föriinclringar böra Yicl
tao·as med rostema å en l:sta klass pansarbåts ångpannor, och 

"' föt·sök med gång under forceradt drag göras Hiirigenom torde 
sådana förberedande försök blih·a utförda beträffande siittct för 
svenska stenkols brännande å rosterna i flottans fart_,-g, att Yicbre 
försök med samma kulsorts anYändande under flottans öfningar 
liimpligcn skula kunna i'öretagas. 

Försi.ik med ]JCl11Setl'lnlten Oden. 

Den 1 Pebnwri 18.99 var pansarbåten fortöjd vid mastkra
nen å nya varf,·ct, och utgjordes försöket med de tre aktre pa;-:
norna under anYändancle af naturligt dr:1g, och hade på grund af 
förut å kanonbåten Skuld numen erfarenhet, å dessa tre ångpan
nor vidtagits dc förändringar i eldstii.derna, som af niirslutne rit- . 
ni ng ~:o l **) f ram gå. 

På detta sätt anordnade hade pannorna under försöken samma 
eldyta som förut, men var rostytan per panna reducerad fr!\n 64 
h.-fot till 46 h.-fot. 

Låoa s)·ntes aldrio- öfver skorstenen, men Yäl en tjock rök af o o 
ungefär samma färg, som ,-id am·iindande af Xe"·castle-kol. Skor-
sten och rökupptag yoro något mera upphettade än ll\·ad vid iln
yändande af eljest brukliga kolsorter är fallet. 

Under de fyra timmar prohet varade Yar kolförbrukningen 
per timme 2-± 71,5 kg.; trycket i ångpannorna hölls mellan 1~8 och 
14 7 r/(. per kvadratverktum. Medeltalet slag på maskinerna var 
66,43 per minut och utvecklade effekten \'ar 866 ind. hkr., häraf 
följer att kolförbrukningen per timme och ind. hkr. ,·ar 2,33 kg. 

. *) Detta uttalande afscr, såsom af rapporten framgår, aktionsrarlien 
vld hörrsta fart. Httnl\'icla resultatet Ytd anYändning af ekonomtsk fart 
blifver "detsamma. torde framgå af komrnandP. försök. Red. 

** 1 H ii r ej å ter g i !\"en. Red. 
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Efter afsläckning befanns askan utgöra 6,7 °, 0, slaggen 1,1 o/o, 
sotet 1,4 °/o, allt af i pannorna förbrukad kol. 

Ingen svårighet förefanns att hålla fyrarne i godt stånd. 

Den 3 Febrnari 18.9.rJ var pansarbåten förtöjd på samma 

ställe som föregående försöksdag. Samma ångpannor, anordnade 

på samma sätt som vid försöket den l Februari användes, men 

nyttjades nu eldrumsfläktarne dch tillstängda eldrum för åstad

kommande af lifligare förbriinning. 

Låga syntes aldrig öfver sl~orstenen och röken var, så länge 

rosterna voro någorlunda rena, ganska ljus och snart försvinnande. 

Skorsten och rökupptag syntes ej vara utsatta för hårdare 

upphettning än vanligt vid forceradt drags anviindning. 

U n der den halftimmc det egentliga profvet Yarade, var kol

förbrukningen per timme 4,416 kg. Trycket i ångpannorna hölls 

mellan 124 och 137 t/f. per kvadratverktum. Medelantalet slag 

på maskinerna var 84,o9 per minut och utvecklade effekten var 

1,528,7 in d. hkr. Hiiraf följer, att kolförbrukningen per tim me och 

ind. hkr. var 2,ss kg. 

Efter afsläckning befanns askan utgöra 4,7 °/o och slaggen 

l,s 0/o af i pannorna förbmkad kol. 

Vid profvets slut visade sig kolen hafva beniigenhet att ge

uom en skiffermjölartad slagg tilltäppa rosterna. 

Af försöken framgår sålundn, att det är möjligt att använda 

"Billesholm-Bjufs kol från öfrc flötsen" å pansarbåtar af Odens 

typ, men nu erhållna resultat beträffande kolåtgång, maskinslag, 

effekt m. m. kunna dock icke tillmiitas värde för bedömande af 

med svenska kol uppnåelig fart, aktionsradie m. m., sådant vinnes 

lämpligen genom grundliga försök under pågående expedition. 

Försökta kol hafva visat sig brinna ungefär som lack å rosterna 

och å dessa utveckla gaser, som i det bakom eldstäderua befintliga 

förbränningsrummet måste antiindas och förbriinnas, om eu något 

så när rimlig bränsleåtgång skall kunna erhållas. Under nu gjorda 

försöken hafva rosterna varit delvis igenlagda och i öfrigt ,;å an

ordnade, att Wales'ska kol ej kunnat utan tidsödande omiiudring 

af eldstadsbryggorna am·ändas. J e m väl hafva sådana mmningar 

J 
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ntförts vid eldstädernas bakre, öfre kant, som ej kunnat bibehållas 

med hänsyn till varaktighet Dessa mumingars eller rättare ldiids

lar;:; iindamål, att skydda wxlarne mellan eldstäder och eldupptag 

fr?m att springa läck, torde sdrligen af dem fyllas. Endast myc

ket långsamt och gradvis skeende temperaturförändringar i eld

städerna kunna förhindra vexlarne att springa läck, om sådant 

öh·e r hufvud taget låter sig absolut förhindras. 

I och fö r blihande försök med sycnska kol å pansarbåten 

Od('n bör cldbrntgan lenmas oföriindrad, likaså rostytans storlek, 

nwn rq!;krbar anordning göras för insläppning af luft hakom clcl

bryggoma. 
D(•n förändri ng, som såluuda bör göras å pnns:1rbåteu Odens 

ddbryggo r, kan utföras för omkring 160 kronor per pam1:1 eller i 

ett för allt å pansarbåtens 5 pannor för omkring 900 kronor 

Eldbryg:gorna förändrade på föreslaget sätt medgifva utan förån

elring delning m<'d Wales'ska ko l lika bra som dc göi·a i nll\-a

rande skick. 

Genom Gerwralorder af den 8 _mars d. å. är anbdalldt, att 

s·;c•nskn kol skola pröfyas å något eller någt"R af dc fRrty,tr, som 

iiro instundande sommar beordrade till förberedande br•\'iiringsöf

ningar i Carlskrona för att utröna: 

dds värmeeffekten hos dessa stenkol, 

dds huruvida dc tåla förvm·ing ombord och utan oliigenhct 

kunna användas vid längre tids delning, 

dels om fö ri-indring:nr b('höfva vidtagas i afseende på roster 

och eldstäder, dels om tillriicklig:t högt ångtryck kan h?dlas, 

elds ock slutligen om fartygens aktionsmdil' blifH·r afsevärdt 

mind re än Yicl användande' af cng<'lska kol. 



Arsberättelse 

i Reglementen, F<irvnltning m. m. lSH~*). 

U n der de sistförflutna tio åren hafva vapnets män så i tal 
-som skrift med · växande ifver och skärpa framhållit vigten, ja, 
nödvändigheten för flottan att erhålla en egen högre utbildnings
anstalt för sina officerare; långsamt skred frågan framåt och allt 
flera blefvo under tiden de yngre kamrater, som i armeens hög
skolor sökte tillfredsställa sina kraf på ökade militära kunskaper. 

När derför Kongl. Maj:t i sin till 1897 års riksdag öfver
lemnade statsverksproposition begärde upprättande af en sjökrigs
högskola och riksdagen härtill lemnade sitt bifall, emottogs under
rättelsen härom icke endast inom flottans egna led utan je m väl 
af utom desamma, för sjövapnets utveckling intresserade. med 
största tillfredsställelse. 

Sjökrigsltögskolans 

reglemente fastställdes af Kong!. Maj:t den 11 Mars 1898 och 
dess undervisningsstadga samma år den 22 April. 

Ur nämnda reglemente och Rtadga torde följande få här om
nämnas: 

Sjökrigshögskolans ändamål är att meddela Kongl. Flottans 
<lfficerare ökade insigter såviil i sjökrigsvetenskaperna som i andra 
kunskapsiimnen, hvilka äro behöfliga att känna för att på bästa 
sått kunna använda flottans materiel. 

Undervisningen meddelas i en allmän 2-årig kurs samt en 
högre ettårig. 

*J Af föredraganden kom .·kapt. H. G. Lagercrantz. 
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Till den allm:inna kursen kommenderas såsom elever subaltern
officerare, hYilka tjcnstgjort som officerare minst fyra år. 

Till den högre kursen kommenderas regementsofficerare och 
kaptener, ln·ilka derom gjort ansökan. Tillstånd att utan examens
skyldighet eller rätt till afgångsbetyg följa unden·isningen i ett 
eller flera iimnen, \'are sig i allmänna eller högre kursen, k:'tn af 
chefen för skolan lemnas såväl sjöförsvaret tillhörande person af 
officers rang som officer tillhörande armeen. 

Undervisningen bör ledas i praktisk riktning och, i elen mån 
så låter sig göra, den tillämpande unden·isningsmetoden användas. 
Undervisningen i högre kursen meddelas endast genom föredrag 
af läraren. 

I allmänna kursen aflägges examen, och eieY, som afslutat 
denna, erhåller afgångsbetyg. 

I högre kursen afliigges deremot icke någon examen. 

Tmpedslwlan. 

Ett läna-e kiindt och erkåndt bchof har genom den sistlidne 
b ' " 

sommaren för första gången sammandragna torpedskolan börjat 
tillgodo:oes. Liksom skjutskolan utbildar personalen i artilleriets 
och handvapnets handterande och \'ård, skulle torpedskolan afse 
att bibringa färdighet i skötandet af torpeder, tillfiillig minspärr
ningsmateriel m. m. Till den första torped~kolan voro såsom 
elever kommenderade officerare, underofficerare och underofficerskorp
raler vid maskiniststaten, eldare och signalmatroser. Den i reg
lemente för sjömanskårens skolor, ;;;kjutskolan, för signalmatroser 
föreskrifna kursen i signalering, båt- och bevakningstjenst m, m. 
öfverflyttades härmed frå;l skjutskolan till torpedskolan. 

På o-rund af under före<.Tående sommar vunnen erfarenhet, b ~ 

kommer ofvannämnda kurs för signalmatroser och u11der utbild-
nino- till sia-naimatroser varande 3:e klassens SJ·Ömiin innevarande 

b b 

år att anordnas vid flottans station i Carlskrona och årets torped-
skola sålunda mera få koncentrera sin verksamhet på utbildningen 

i skötandet af torpeden 
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Om, såsom det vill synas, denna förändring pekar mct infö
rande af särskilda yrke:;grenar .för torpedens skötande, torde ett 
steg i den riitta riktningen dermed få anses taget. 

18.98 än o1'ganisation af sjömanslalren. 

Den 23 September 1898 fastställdes af Kongl. Maj:t bestäm
melser i afseende å genomförandet af sjömanskårens organisation 

enligt 1898 års riksdagsbeslut. 
Enligt den nya organisationen är allt sjömanskårens m:mskap 

ständigt tjenstg~rande och sker rekryteringen: 
dels genom karlskrifning från skeppsgossekåren med skyldig

het för den karlskrifne att q varstå i sjömanskåren 6 år; 

dL·ls O'enom anstilllninO' medelst kontrakt för en tid af 2 år 
v "' b 

8 månader vid matros-, ekonomi- och handtverksafdelningarne samt 
vid eldare- och minörafdclningame för en tid af 3 år 8 månader; 

dels ock genom antagning enligt stationsbefälhafvarens be

pröf,·ande för en tjenstetid af 6 år. 
Tiden för intriide i tjenstgöring ii r bestämd så att i regel alla, 

som under ett och samma år inträda i tjenstgöring, äro, i fråga 
om utbildning och uppflyttning i lönegrad, likställda och anställ
ningstidens Lingel tillika så afpassad, att anstiillnings- och tjenste

tidens slut intriiffar den 30 September. 
AflaO'd e;;amen i underbefäls- eller minskola medför skyldig-o . 

het att qvarstå i tjensten två år utöfver anstiillningsticlen. 
FullO'jorda fordringar för uppflyttning till underofficerskorpra

ler medför rättighet till fortfara11de anstiillning i· sjömanskåren, 
öfriga må efter ansökan och vederbörandes bepröfvande erhålla 
förnyad anställning, BOm hvarje gång bör afse minst två år. 

Den i sammanhang med organisationen fastställda aflönings
staten för iijömanskåren upptager, i olikhet med förut giillande, 
endast antalet löner för kåren i sin helhet, genom hYilken välbe
tänkta åtgärd fyllande af uppst?tende vakanta nummer blifvit un

dCI·lättad. 
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Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående antagning af man
skap vid sjömanskåren genom kontrakt af den 20 Maj 1S98 har, 
sedan svårighet yppat sig att alltid erhålla militärläkares kropps
besigtningsattest, blifvit genom kungörelse den 23 Januari 1899 
ändrad. 

Med armeen och för öfrigt arbetsgifvare i landet i allmänhet 
dela vi, denna förbättrade organisation till trots, svårigheten att 
hålla sjömanskårens uumerär fulltalig. Det ökade villetåndet i lan
det och i öfrigt glädjande efterfrågan på arbetskrafter med åtföl
jande höga arbetslöner torde få anses härtill nra hufvudsaldiga 
anledningar. Skall ökad afl.öning eller ntstriickt viirnpligt här 
komma fÖrsvaret till hjclp? 

Skeppsgossekå1·en. 

Under anförande af hurusom antalet af dem, som söka an
-ställning \·id skeppsgossekåren, under de senaste åren nedgått på 
ett sätt, som ingåf\·e farhågor betriiffandc institutionens förmåga 
att tillfredsställande fylla sin uppgift att lernna behöfl.igt antal 
rekryter till sjömanskåren, framlade Kongl. Maj:t för 1898 års 
riksdaO' förslaO' att o-enom nummerstvrkans nedsättande från 400 b b b J 

till 320 bereda medel att öka skeppsgossarnes dagafl.öning från 
två till tio öre och skeppsgossekorpralernas från fyra till femton 
.öre, och blef detta af riksdagen bifallet. 

Lots styrelsen. 

Kongl. l\Iaj:t har .de:J H Oktober 1898 fastställt ny instrnk
'tion för lotsstyrelsen. 

Den väsentligaste förändring, som dernr torde vara att här 
anteckna, är styrelsens sammansiittning. 

Densamma utgjordes fömt af: 
Generallotsdirektören såsom chef samt två ledamöter, hYilka 

voro chefer för respektive kanslibyrån och kamcralbyrån, men har 
.enligt oh·anniirnnda instruktion fått följande sammansättning: 
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Gcnerall,1tsdirektören såsom chef samt tre ledamöter, af h vilka 

en är chef för kanslibyrån, en chef för lotsafdelningcn, samt en 

öfverfyringeniör och chef för fyringeniörl;:ontoret. 

F lottans pen~irmsku.ssa. 

Den af Kong!. Maj:t 1895 till satta komitens för utredande af 

pensionskassans gratialfonds ställning af dcu 18 ,Juni 1898 afgifna 

betänkande och förslag är, sedan kong!. direktionen öfver pensions

kassan dcröfver den 19 December samma år afgihit yttrande, 

föremål för fullmäktiges vidare handliiggning. 

ReglementJJ.n . 

Af reglementen eller för~lag till dylika, S IJill under året ut

kommit, må nämnas: 

Skjutinstrnktion för Flottan , Il, Handvapen , fastställd den 

15 Juli 1898; 
Undervisnin.c; for mans1wpct virl Plattan, Il, Sjiimansslcap; 

R eglemente för P lottan, D el. Il, S jiitjenstgöringen, den 10 

.Juni 1898 anbefaldt att från den l Oktober samma år på försök 

tilliirn pas. 
Många och vigtiga äro dc förändringar detta reglemente inne-

håller, af hilka jag i denna redogörelse torde få särskildt påpeka: 

Kya tecken för äldste befälhafvare och divisionschef; 

Bestämmelser angående h vilka tecken som äro befälstecken; 

Inskränkning i honnörsgöring; 

Torped- och Proviantofficer tillkomma; 

Fartygschef befriad från att föra penningjournal; 

;~ndrade föreskrifter angående användande af lots och lod;. 

Föreskrifter, hvarigcnom yngre befälhafvarc vid sammanträf-

fande i hamn eller å redd fullständigare träder under befäl af 

äldre; 
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Korpralers och annan gemenskaps, på grund af innehafvande 

befattning, tillkommande befälsrätt; 

Ändrade föreskrifter angående officerares och underofficerares 

messning, i samband hvarmed messpenningar tillerkänts underoffl

crrare och rescrvofficersaspiranter. 

Nytt salutrcglemente. 

Kunqöretse angående signaltanternor för fartyy . Af Kong!. 

Marinförvaltning~n utgifna den 4 Mars 1898. 

Ändrad lydelse af § § 133 och 135 samt § 154 m om 1 

punkten n i re.r;lemente för flottan, 1:a delen, äf?;ensom af bila

.r;an 1 O till samma 1·eglemente. 

Genom dessa nya bestämmelser har, såsom det vill synas, 

den mycket omtvistade frågan rörande dispositionen af manskapets 

besparade beklädnadspenningar blifvit på ett rättvist sätt löst. 

Bcld iidnadsanslagets skyldighet att, derest kostnaden för den 

myckenhet bcldiidnad, som i gällande stat beräknats vara årligen 

erforderlig för hela beklädnadens underhåll i fullständigt skick, 

skulle öfverstiga i stat bestämda beldädnadspenningar, ikläda sig 

betalningsskyldighet härför, har sålunda ansetts böra uppvägas af 

samma anslags rätt att äfven godtskrih·as de besparingar, som 

konjunkturer, leveransaftat m. m. kunna åstadkomma. 

En föl jd hii.raf har blifvit, att karlen månadtJigen eger tillgo

doriikna sig endast 1/ 12 af för honom beräknade årliga underhålls

kostnaden, hvarcmot han såsom belöning för aktsamhet om sin 

bekl:'idnad odeladt åtnjuter den vinst hans årskonto kan uppvisa 

Många af flottans reglementen äro fortfarande endast under 

pröfning varande förslag, och att denna pröfning kriifver år iir, 

med de korta eskaderöfningar, som ett otillräckligt öfningsanslag 
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medgifYer, helt naturligt. Grundade förhoppningar finnas emeller

tid att flertalet af dessa förslag skola till nästa sommar förelig,ga 

såsom definitivt fastställda. 

I sammanhang härmed torde få omniimnas följan de under 

granskning eller utarbetande varande reglementen och före!"krifter: 

Reglemente för n a \·igationsskolorna i riket; 

Förordning angående befälet å svenska handelsfartyg; 

Förslag till allmiinna föreskrifter rörande fartyg och minpo-

sitioner i beredskap eller upplagda; 
Förslag till ny kungörelse angående utbildning af resen·beHil 

vid flottan. 

l 
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Nya dockbyggnaden å örlogsvarfvet Carlskrona. 

Då det torde vara af intresse för tidskriften,:: läsare att er

fara 1d1gra det al j er om den docka, som är unel er utförande å 

Vf'st ra delen at nya vadvet i Carlskrona, lemna vi här m'\gra 

meddelanden om densamma. 

·Platsen för denna docka kan syn;1s underligt vald, särskild t 

med hänsyn till det stora, vester om de öfriga dockorna beläg

na området, hvilket från bö1:jan tydligen varit afsedt att tagas 

i anspråk vid framtida doch byggnader, h varföre vi vilja i kort

hd. f'rinra orn dockans förhistoria. 

Vid HiksdagAn lS!)() begärdo K. ;vu ett an:~lag a f 475,000 

kr. till byggande af ny docka i Oarlskrona, men då utrednin

gnn bt>Lräffando deJlila fråga af Hiksdagen ej ansågs tilträcklig, 

blef anslaget rj boviljarlt. Nästföljande år iishade K. M:t ånyo 

~arnma ,;nmma för PH docka å vrstra delen af nya varlvet. 

At den reJogiirolso öfver samUiga de und er senare åren 

framställda f<irslag i iimnet, som återfinnes i statsrådsprotokollet 

af drm 14- .J an. 18D7, framgår: 

att, en fiirlängning at dockan n:o l (80 X lG X G,:;~\ simlie 

kosta :282,000 kr. eller (93,s X l G X G,5~) 337,000 kr. ; 

att 2 större dockor å området vrster om nya dockorna, 

alsedda att rymma, den ena fi, den andra 3 pansarbåtar (~)2,o 

X 18 X G,s3 och Sl X 18 X G,s:l) sknllc kosta rPsp. ~,8!1(),000 

och 1,470,000 kr.: 

att gamla dockans (å Lindholmen) förliingning (lO l X 15 ,~r. 

X G,t) simlie knst.a 74,GOO kr.; 

att cm doelm å ve,;tra delen af nya varfvet (l18,7r. X 20,7s 

X 7 ,5) med portar i båda ändarna, sålunda kommuni cerande 
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med sjön och med området vester om nya dockorna, beräkna

des till 616,000 kr., samt att samma docka med endast 90 ro. längd 

och portar blott i södra ändan skulle kosta 4 75,000 kr .. och 

slutligen 
att tvenne dockor vester om nya dockorna (90 X 18 X 

7,5) beräknats till 1,705,630 kr. eller (90 X 20,7s X 7,5) till 

1,850,270 kr. 
Dåvarande chefen för sjöförsvarsdepartementet, som, med af

seende på önskvärdheten att under alla förhållanden kunna i 

Carlskrona docka en i botten skadad 1:sta kl. pansarbi1t, fann 

det förslag, som afsåg platsen å vestra delen af nya vadvet 

vara det billigaste, hemställde till K. lVI:t att föreslå Riksdagen 

bevilja medel (475,000 kr.) för byggande af docka närmast i 

öfverensstämmelse med detta förslag. 

Denna gäng blef detsamma bifallet, och 150,000 kr. bevil

jades för hvartdera af åren 1898 och 1899, hvarjemte innevaranek 

års Riksdag anvisat återstoden (175,000 kr.). 

Den 19 Juli 1898 undertecknades kontrakt med kaptenen 

vid K. Väg- och vattenbyggnadskåren m. m. C. G. V. Borg

ström om byggande af dockan, som får en längd af lOl,t (alter

nativt 125,t) m. samt en bredd i portöppningen af 20,7s m. med 

7,5 m. vattendjup på tröskeln. 

K. Marinförvaltningen anskaffar och bekostar portar, pump

maskiner samt diverse port- och tröskelbehör, hvilket allt är 

afsedt att tillverkas vid Carlskrona varf. De arbeten, som kmJ

traktet afser, delas i tre delar, af hvilka forsta delen hufvnd

sakligen omfattar sådana arbeten, som erfordras för hålldam

mens byggnad, portarnes uppsättande, erforderlig gräfning sam l·, 

enlig~ utförliga bestämmelser, sprängning af angifna fJVantiteter 

berg, ungefärligen motsvarande hvad som behöfver sprängas 

för att gifva dockan dess djup till 101 m. längd; andra 

delen omfattar de arbeten, som, derest K. Marinförvalt

ningen beslutar bygga dockau 101,t m. lång, erfordras fi!r 

hålldammens borttagande, borttransporterande af obehöflig jord 

och sten, planering, återstående sprängning m. fl. specificerade 
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arbeten; t?·edje delen omfattar de arbeten, som utöfver de i l:a 

och 2:a dolarnc nämnda erfordras, derest K. Marinförvaltuingen 

beslutar bygga dockan 125,t m. lång. De arbeten, som innf'

ia.ttas under benämningen l:a delen (hvarom definitivt aftal 

är träffad), skola, under förutsättning att portar m. m. i rätt 

tid tillhandahållas, vara färdiga att besigtigas den 1:a Maj 

Hl01 och betinga en kostnad af 315,000 kronor. 

Under förutsättning att K Marinförvaltningen före den 

15 Juli 1899 uppdrager åt entreprenören att utföra 2:a och 3:o 

Jelarne, förbinder sig denne att hatva 2:a delen färdig till 

besigtning den l:e Okt. 1901 och 3:e delen den 15 Maj 1902, 

och eger entreprenören att för dessa delar uppbära rAsp. 80,000 

och 40,000 kr. 
Huruvida pumpmaskinen, som kommer att uppställas vid 

inre delen af dockans östra sida, skall drifvas med ånga från 

JoL ..tärbelägna äldre pumpllUset eller med elektricitet från 

u ya verkstadsbyggnaden, torde ännu ej vara afgj ord t. 

Den för dockbyggnaden obeLöfiiga jorden och stenen an

vändes dels till don vester om min- och torpedförråden pågå

onde harnnbyggnaden, dels upplägges den på anvisade ställen 

i uärheten af varfsmuren. 
Af vidfogade karta framgår läget såväl af dockan som af 

uyssnämnda hamnbyggnad för fasta minförsvaret. Af de båda 

bryggorna (K) är den södra af trä, under det att den norra 

,.;amt elen mellan dem varande kajen är af sten. I hamnen skola 

do pråmar och båtar, som tillhöra fasta minförsvarets hand

mi uepikct, ligga förtöj da. 
För närvarande bedrifvos arbetet vid dockbyggnaden med 

omkr. 100 man och vid hamnbyggnaden med omkr. 30, de se
u a re at varfvets personal. 
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(Iusändt-.) 

Våra passagerareångbåtar. 
Ur ett föredrag i Stockholms Styrmal13föreuing deu 27 

Januari 1890, af Ingenjör Frans Jlodin. 

Sjömannen, så ock hvarje annan maritimt intresserad, so1o 

med vaken blick följt med företeeherna inom fartygsverldon, 

har ej kunnat undgå att lägga märke till det .förändrade ut

seende, som våra ångbåtar (i synnerhet passagerarebåtamej 

nu för tiden förete i förhållande till tör endast några tiotal år 

sedan. 
Förhållandet mellan längdon och bredden å båtarue har 

törändrats på det sätt, att läogd en oftast blifvit betydligt fiere 

gånger större än bredden, men framför allt har höjden ij(t 'C?' 

vattnet blifvit betydligt ökad i förhållande till de öfriga dimen

sionerna. 
Orsakerna till dessa förändringar kan man lätt utfundera. 

l\lan fordrar i våra dagar att kunna färdas öfver haf och 

sjöar fort, billigt och beqvämt; man har samma fordringar, h vad 

komfort beträffar, på ett l:sta klassens passagerareångfartyg, 

som på ett l :sta klassens hotell. Detta förorsakar en öfverdrifven 

konkurrens mellan de olika ångfartygsbolagen - och i denna 

vilda täflan får nog ganska ofta styrka, trygghet och sjödug

lighet stå tillbaka för nyss antydda hotell-ege11skaper. 

För att få så stor hastighet som möj ligt, har man dels ökat 

maskinkratten, dels ökat fartygens längd i förhålland e till deras 

bredd (för att minska det direkta vattenmotståndet vid fram

farten). För att, utom lastrum för gods, få u1rymme för alla 

dessa sofhytter, salonger, matsalar, rökrum, konversationshytter, 

badrum, toilettrum, is-skåp, penterier, promenad-däck m. m., 

som en modern passagerareångare måste vara utrustad med~ 

och tillika kunna få rättighet att föra så många passagerare 

som möjligt, har man måst bygga i höjden ; ställa öfvorbygg

nad på hufvuddäcket - däckshus på däckshus. 
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För att öka fria däcksytan har man uppflyttat båtarna 

högt till väders uppå soltälttaket. Soltäl ten, som förr vu ro af 

duk, göras nu af trä på jernspant eller af corrugerad och gal

vaniserad jernplåt. Man har nu stora och tunga ängvinchar 
med tdcylindriga maskiner, en 1ör h varje lucka, för att hastigt 

kunna lossa och lasta, ångankarspel, ångförhalningsspel, ång

styrinrättning m. m., allt mycket tunga saker och placerade 

högt upp. 
H vad blir nu följ den af allt detta:' J o, de moderna pas

sagerareångbåtarna äro i allmiinhet mera än tillätligt ranka -
och när en sådan ångare får vinden från sidan, kränger 

elen mycket och otrefl.igt öfver åt läsidan, dels i föl i d af sin 

höj d öfver vattnet, dels ock af vindfånget i det fasta soltält

taket, och reser sig sedan, när vinden bedarrar, blott småning

om, hvilket förhållande verkar högst obehagligt på passage-

rarne. 
Centrum voluminis e ller tyngdpunkten af hela fartyget 

med allt hvad deruti är (både lefvande och dödt) !comme?' {ö1· 

högt upp. l\Ietacentrum-höjden blir liten, och faran härat är 

tydlig nog. 
Om vi kasta 

en blick på 

11ärstående, 
från det teore-

tiska skepps
byggeriet väl
bekanta figur, 

så se vi 
tydligt, att iu 
högre upp M. 
kommer, JU 
kortare blir 

häfarmen W-
W1, som re

presenterar 
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den luaft, med hvilkeu fartyget sträfvar att resa sig efter hTäug

ningen. Denna kraft minskas allt mer, ju högre upp lV kom

mer, ända tills lV kommer i M, då fartygets förmåga att resa 

sig blir = O. 
1t figuren är G deplacementets tyngdpunkt före kräng

ningen eller när fartyget ligger upprätt; G' samma tyugd punkt 

efter krängningen. M metacentrum efter krängningen ouh J V 

cenLrum voluminis. 

Den så kallade legala bcsigtnin.r;cn, som våra passagerare

ångbåtar måste undergå, inskränker sig till att bestämma, huru 

många passagerare fartyget får föra samt de lifrädduings- oclt 

eldsläckningsredskap, som böra finnas ombord. Vid bestäm

mandet af antalet passagerare, som får föras, tages ej h~insyu 

till fartygets form eller konstruktion i öfrigt - enda:; t Lil! 

däuksytan. Så och så många fl vadratmeter chicksyta lem u ar 

enligt kongl. förordningen utrymme för så ouh så många }Ja:;

sagerare - utan vidare. 

Om ock befälhafvaren å ett passagerareångfartyg i user, alt 

ballast vid sina tillfälien vore behöftig, när han får måuga 

passagerare oeh ej har passande eller tillräcklig last i botLeu, 

så tvekar han dock att skaffa sig sådan ballast, dels för 

svårigheten att med en bast anskaffa den, dels för den :;tora 

kostnaden för nämnda lasts in- och urtagning samt placering. 

Det får derför otta gå, som det kan, eller på sin hals . 

Under den vackrct år:>tiden, då nästan alla passagerare vilja 

vi:;tas uppe pä öfre däcket för att njuta af hafvet:; eller segel

ludens anblick, den friska sjölufteu m. m., händer ofta, att alla 

elJer större deleu af ombord varaude personer af någon auled

uing, t. ex. åsynen af en mötande ångbåt dler dylik.t, rusar åL 

ena sidan - faran för kantring blir då mycket stor med det 

ranka fartyget, i synnerhet om detta tillika är af den beskaf

fenheten, att dess styfhet aftager med deu större krängningen; 

eller, med audra ord, om met,aceu trum flyttar sig nedåt vid 

'törre krängning. 

l 
, 

\ 
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F~r att råda bot för ofvannämnda farligheter borde de 

moderna passagerareångbåtarna vara obligatoriskt skyldiga att 

vara försedda med bottentankar, som kunna fyllas och tömmas 

med maskinpumparna. Detta kommer att fördyra deras ny

byggnadskostnad samt något minska utrymmet i lastrummen 

--- men är enda sättet att minska farorna af det moderna bygg

nadssättet. Derjemte borde åtminstone alla nybyggda passa

gerareångfartyg vid besigtningeu undergå krängningsförsök 

med. det bestämda antalet personer ombord, för att utröna styf

hetsgraden samt om fartyget eger till- eller aftagande styfhet 

och inom bvilka gränser. · 

Detta blir ju jemförelsevis lätt att göra vid varfeller verk

stad, der alltid tillräckligt folk finnes för profvens utförande. 

Göres ingenting i ofvannämnda riktning, utan allt får för

ulifva. som hitintills -- att köpmansintresset får bygga i höjden, 

h n ra det behagar - så inträffar förr eller senar e en katastrof, 

ltvartill flera tillbud redan visat s1g. 
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Litteratur. 

lllust?·ercul Milili~rrevy. Utgifvarc: Grtbriel H edenp;ren. ;\r
~ånf.!: 1808 h. 1 -4. ~ \rgån~ 180f) h. _l -,J ( fot'ts.). 

( ~(·daktion : Narvaviigen 3:2, ·1 tr. ~t.oekimlm. 

l'n~n nme 1·atiom; pri s: per år - 13 fyrtiosidip;a h ii ftl·n G kr. 

(pnstafp;iftcn inbel'iiknad). 

U nder loppet af föreg:lende ."u· startarles r tt bcakiansviirdt 

fiirctap; inom elen inhemska rnilitiirlit.tcratmens nmr!ldr·, i <l<•t att 

lll11 s/H'?'rtrl Mililiin·('v!J utg-~d's med •t h ii ftcn. Dessa ha f va nu 

fi'".jts af m:'lnatligen utkonnnanrk hiiften, hvilka priiglas af s:'h·iil 

elegant utstyrsel som gf'digf't och omviixlandc innch:otll. Utgi fva

ren har skaffat hiircns och flottam; miin ett om r."tde, på h vilket <lP 

efter förmåga kunna bidraga till att s:"tvii l fiir hvaranclra som fi'• r 

all111iinhctcn sprida kiinnedom om l'iirs\·arsviiscndrt. OC'h just i 

dessa tider, d:l omsider ett nationelt fiirsv:u·sme<:hctande sy nes 

hi'n·ja vakna till lif, har en tidskrift som den ifrftgavarn ndC' en 

stor och tillika ansvarsfnll nppgift. 
r liinge sedan sv unna tider fanns det icke några militiiriskrt tid

skri f ter - mrtn skref icke mycket om kriget, man stred' <'.i med 

ord ntan med sviirdct. Icke så nu. Den nu vrtr:-tnde gcncmtinnen 

i. v:"u·t land vet icke, hYad krig vi ll siiga, O('h C'Jl(bst gC'o oom biif'

ker och tidskrifter lmn allmiinhctcn få någon kiinncdom dcrnm . 

Lyckligt d~, om dessa undcrriittclsckiillor ii ro goda, f<å rttt man 

ur dem kmo hemta bchiifliga Jii rdomar. 
lllusfrcnul J1[ilil ii?TC'IJY ~'yncs vara en S:

0tdan kiilla oeh lofva 

rttt gifva rilm liirclnmar :'lt s:'h·iil militiiren som allmiinlwten samt 

att bidraga att \'iicka och \·idmakthålla striifvan f i.\ r det ge on cnsamma 
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målet - ett Yiil skydcladt hem. En af orsakerna till att detta 

mål för oss ligger så långt borta, och att vi. äro så tröga i upp

nåendet af detsamma, ligger i bristen på kunskap om vårt för

s\·ars\'äsendcs såvnl historiska utvecklino- som framförallt dess 

upp~ift och medel. Särskildt har flottan: historia blifvit ytterst 

torftigt behandlad, och - såsom dermed 1· emlöpaude ·.. 1 
.. < -- SJOma ;:-

teu ~orsummad. Det syne~ vara ej blott en tillfällighet att, då 

<:~~11 tjocka.' som legat öfyer hYad till vårt sjöförsvar hörer, börjar 

latta, natiOnen . på samma gång synes vakna till inseende af flot

tans betydelse äfnn för nutidens neutralitetspolitik och icke blott 
under vikinga- och stormaktstider. 

I inne\·arande årgångs 2:a häfte af ofvan nämnda tidskrift 

l:.ar S. Natt och Dag påbörjat en serie af skildrirlO'ar "Fntn 
Oste?·sjöpolitikens dagar" grundade på verkställda arkivforsknin

gar. Författaren söker framhiifva den rätta betydelsen af flottans 

toppträdall de . un~er Carl X Gnstafs krig, och synes han lyckats 

lJ~ftafl en fhk af det täckelse, som legat utbredt öfver en del af 
var . ottas verksamhet äfven vid denna tid. 

.. Bl·mäld~ seriP. af skildringar ~i r afseeld att illustreras af por

tratt a.f -~nnraler m. fl. (de flesta reproduktioner af kopparstick;, 

samt af SJOkort och kartor från Carl X Gustafs tid, lmfntdsakligen 
dter Erik Dahlberg. 

Enligt uppgift kommer författareu att skildra bland annat ett 

s tort sjötåg med en flotta på 16 a 18 skepp, som Uggla företog 

1659, och h varom någon redogörelse ej lärer utkommit i tryck. 

Vi hafva ej öfverflöd af inhemsk sjömilitär litteratur och känna 

vår hi~tm·i~ allt för litet; må vi derför med tacksamhet mottaga 

d c pnbhkatwncr, som äro frukter af Ptt sanwetso-rannt forsknino·s-
~~ h b 

Öfriga uppsatser i tidskriften ki ro äfnnledes värda uppmärk
samhet af flottan s män. 

Vi kunna 

åsigter, stndier, 

för tidskriften. 

der på ett angenämt siitt följa vårt brodervapens . 

materiel och personligheter - allt inom ramen 



J u m era flotta och armec k unna lära känna och förstå !war

andra, jn starkarr blir försvarsväsendct, jn närmare kommer 

målet. 
Utgifvaren tyckes vilja genom sm publikation sträfva efter 

detta. 
Vi kunna derför(' rekommrndera l llnstremd Jiilitii1Te1:y. 

D. J(. 
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