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Om inrättandet af en Marinhypoteksbank. 

(Af G. O. Wallenberg, ledamot af 1808 års Handels- och Sjöfartskomite .) 

r den mån jag ~:;ysselsatt mig med sjöfartsnäringen har jag 
mer och mer funnit, att den mening, Rom iir allmänt spridd i vårt 

' land, att sjöfartsnäringen borde kunna höjas, är grund~d på goda 
skäl. De nu lysande utsigterna för sjöfartsnäringen bidraga na
tnrligtvis i hög grad till intm~siteten af dessa mer och mer fram
kommande påståenden. Man anför dcrjemte, att, om vi ock vid 
jemförclsc med framåtskridandet hm; flertalet andra nationer inom 
samma område hållit jemna steg, vår sjöfar-t dock icke utvecklats 
så hastigt som landets läge, vår kustbefolknings naturliga anlag 
och förutsättningar för sjöfarts idkande m. fl. omständigheter bort 
betinga. Och om än erfarenheten gifvit vid handen, att tid efter 
annan nedåtgående konjnnkturer äfven inom denna nädng ~'ppat 

' sig och bakslag följt på allt för öfverspända och i många fall 
planlösa kraftyttriugar, som gått utöfver den naturliga ntvecklin:
gens gränser, så torde dock det öf\·crvägande flertalet hafva rätt 

, i den uppfattningen, att stöne och stöne kraf komma att ställas 
på sjöfartsnäringen såsom transportmedel. Den utvecklade indu
strien, den kraftiga kolonialpolitiken och den betydligt vidgade 
handeln hafva mer och mer höjt det transmarina qtbytet. Farty-

: gcns antal och ~torlek har sålnnqa vuxit i hög grad och föranledt 
' mången till att vamandc ropa: "Vi få för mycket". Men lika 
' litet som de, 11\·ilka för ett tjugotal år sedan uttalade den menin-

gen, att vi fingo för mycket jernviigar, i sina påståenden fått rätt, 
' lika litet trm· jag, att skepticismen på det maritima området med 

afseende på öfvcrfiöd på transportmedel får någon giltighet under 
() n fortgående liingrc tidsperiod. 
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Härvid har Jag åsyftat att föra tanken flå sjöfartens allmänna 
liige, innan dess för vårt land mera speciella skulle vidröras. Sjö
farten har hos oss gamla anor men har icke njutit af en fortgå
ende blomstring. Tvärtom, den har under många mellantider le
o·at i liiD'en·all men har deremot haft att dess emellan glädja sig 
"' "" åt lysande perioder af uppsving. 'Fi iakttaga detta nudcr de tre 
senaste århundradena Det torde icke k unna bestridas, att denna 
o jemnhet i sjöfartsnäringens bestånd hos oss va rit beroende, för
utom af politisl~a förhållanden, såsom krig eller inre fötTccklingar, 
på bristande organisation af denna näring. Vii] har 1mdcr al la 
ticler erkänts; 'att sjöfarteu varit en för Sverige synnerligen väl 
eo·nad och för dess liings långa kuster boende innebyggare för
d~laktig nåring, men detta oaktadt framtrii(la skarpt de nyss an
n·ifna stora HHktuationcrna . 
., r· En()'land har deremot icke nå<Yrn drlilu1 J>löbliga variationer ~ b Ö ~ L 

förekommit. Man kan der iakttaga en jemn, kraftig utveckling af 
sjöfartsnäringen under dc tre senaste år h undradeua, beroende vis 
:-;erligen i första hand på att sjöfarten der haft såsom förutsiitt

ning och till underlag en högt nppclrifw•n natiouel handel, hvilken 

;;kapats af ett redan tidigt påbörjadt system med inrättande af 
kolonier. l\Ian torde derför knnna siiga, att EnglandR :;;jiifart nndcr 
tidi()'are stadier berott på dess handel, och att df' ;;;tyrande d(~r 

mås~e iurätta sina administrativa åtgiirder beträffande sjöfarten så 
att dcnua kunde fylla sin uppgift att vara handclnR medarbetare. 
Hän·id är att eri;1l'a, att till dåtidenR åskådning;.;siitt hörde, att 
den engeiska handeln hnhndsakligast sku)lc> drifvas under nationel 

flagga. Man hade till och med deu uppfattningen, att cle~na 
(!ndast på såda~t sätt var behörigen skyddad, föl' hvilkf'n memng 
iifven fanns fog ' i bctralJ:.tande af det skydd, som af en talrik 

krigsflotta egnades de brittiska handelsfartygen. l_Tncl:r .vissa tider, 
som alldeles icke ' ligga oss fjänan, gick detta sepamtlstiska system 
så låugt, att lwart enda fartyg blef visiteradt. Vi erima härvid 
om Pmbargo-lagcn, om Pitt's rigorösa maritima bPstiimmelser och 
Na.poleons med anledning demf utfärdade kapareförordningar 
allt åtgärder, som numera sannolikt icke komma att återupprepas. 

Det kinnetecknande i den tidens åskådningssätt var den striingt 
,;kyddancle tendensen, hvilken dock icke torde hafva \'arit af 

,;amma natur som våra dagars sk.Ycldssystem. Snarare spårar man 
deri begäret att med uteslutande af andra tillei!:na sig. ett domi
nerande inflytande i vissa rigtningar. Det \'ar nnder monopolcrnas 
och skråföro rdningarnas tidehvarf. 

I Holland existerade samma rationella och jemna utw~ckling 
af handelssjöfartrn under lwla den tidsperiod, då detta land j(emte 

England var Europas förniimsta sjöfarandf' nation. Des~-; ställ
uing bröts såsom bekant geuom de napoleonska krigen, efter h vil
ken tid hollåndarnc hafva förcdrag·it att egna sig åt Rina kapita
len; fönaltning i ;;hillet för att mem aktuelt egna sig åt näringar. 

H vad jag härigenom velat påvisa är, att SJöfartens internatio
ll('lln karaktär förr var en helt aunau iin 1111 för tiden. Då lmnde 

den blott bedrifvas paraHelt ·med och under villkor, att starka Rji)
militän:t förutsättningar förf'fnnnus. Hos osfl se vi clerfiir, att 
handelsflottan nnder vissa tider ernått ett uppsving, samtidigt med 
att eller kort efter det våra sjömilitii.ra krafter blifvit höjda, men 
att sedermera, då des~a på grund af politiska cllrr ekonomiska 
omständigheter blifvit försvagade, iifvcn handelsflottan gått till

baJm. N aturligt\'iR har iifveu landet,.; allmäuna ekonomiska läge, 
dess handels och dess näringars blomstring varit i ipke riuga mån 

bidragande. Men just detta gifver mig ytteriigarc ett stöd för 
den slutsats, till hvilken jHg vill komma i jemförclsen emellan sjö
fartens förutsiittningar hos oss förr och 1111. Sjöfarten ,·ar niimli

gcn fötT i högsta grad beroende af den nationella handelns och 
11 e nationella finanse1r1ws tillständ. 

X u för tiden har sjöfarten erhållit en mera intcmatinuel ka
raktär. Den i England fabricerade varan eller det hån engelsk 
koloni hitförda råm;"~tPriPlct bchiifver icke föras nnder britisk flagg. 

l\l<m har i dPtta hiinsccndc lemnat de allrn friast~' former !lt sjö
farten, och endast i vissa liindcr unelantagit kustfarten ( cabotage). 
En följd af denna sjöfartens internationella ståilning har naturligt

vis blifvit, att dc liindcr, som derför lämpa sig och derför Pga 
tillbörliga fiimts~ittningar, blifvit de, som företrädesvis hiinföras 



till sjöfarande nationer. Till dessa förutsättningar måste i allra 

första hand 11umera hänföras tillgången på kapital samt tillgånr;en 

på sjöfolk. Under dessa skall naturligtvis alltid England komma 

att stå främ~t inom de sjöfarande nationernas led. Dessa tömt

sättningar äro således enligt mitt förmenande oeftergifliga för_ en 

rationel utveckling af sjöfartsnäringen, men det är derför ej visst, 

att endast der clcösa förutsättningar äro till finnandes, man skall 

påträffa en lifskraftig sjöfartsnäring . . Norge, som intager en fram

stående stiillning inom sjöfartens område, har god tillgång på sjö
folk Ramt har vetat att skafta sig ett Rtorartaclt tonnage, änskönt 

landet icke kan sägas tillhöra de kapitalstarka. Hos oss hafva 

dl kapitalerna förefunnits i högre grad iin iltminstonc hos Norge, 

men de hafva erfordrats ti ll en storartad ntveckling af jernviigs

niitet och för industrien . 
. Jag har med oh·anstilencle ~ifven velat visa, att sjöfarten nu

mera har mera internationcl karaktär än under forna tider, hvaraf 

följer, att dc skarpa fluktuationer, som förut ho" oss kunnat iakt
tagas, och som medfört stora förluster, icke borde behöfva åter

upprepas. En utvecklad sjöfart, väl organiser::~d och väl admini

strerad, borde kunna påriikna en jcmnare fortvaro .. fag har funnit 

vigtigt att anställa en undersökning just härom, emedan denna 

omständighet bör t?g::1::; i betraktande vid striifvanclet till höjande 

af sjöfartsnäringen hos oss. Med hänsyn härtill bör den organi

sation inrättas, som skall möjliggöra utvecklingen. Härmed må 

jag icke så förstås, att jag c·tt ögonblick skulle viljA vara med om 

sådana iltgiirder, som afsåge ett {rumrlrifvande af sjöfartsnäringen 

till en onaturlig eller för snabb utveckling, eller en utveckling nt

öfver det behörigas griinscr. Intet dylikt skulle vara viilsignelse

brinaande. Men ln·ad J·Ao· vid miu undersöknine: funnit, är be-
o o " 

hufvet af sådana m·ganer och sådana utvecklingsmöjligheter, att 

sjöfArten under gifna förutsiittningar kan förkofras, utan att clrr

vid behöfva beldi~pa större svårigheter iin i andra Jiinder. 
Af dessa gifna förutsättningar anser jag, att handelns mera 

internationella karaktlir gifver fog för det antagAndH, att en ut
vecklad handelsmarin alltid bör kunna pilräkna syssclsiittning. 

:35~) --

Den är icke numera beroende på att landets egna handel och nä

ringar blomstrA, ty under tryckta tider i ett land söker sjöfalten 

andra områden. Vål har detta till föl]" d, att n:1sning mil no·a o-ånger . . o o • 

inträffar å ett visst håll, att fraktmarknacle11 öfverfylles med ton-

uage och frakterna nedgil, men detta har visat sig vara öfvergå

encle och har i de fall, der sjöfarten på ett klokt sätt bedrifvits, 

åtminstone icke förmdeclt större förluster. J Norge synes man 

hafva kommit till klar uppfattning af denna sjöfartens internatio

nella karaktär. Der söka sig fartygen sysselsättning på de mest 

"kilda delar af jordklotet, oeh enelast ett ringa filtal är hänvisadt 

till den egna fraktmarkn:lden. 

BemanningsfrågAn har i sjöfartsidkande länder alltid ansetts 

vara för näringens utveckling af al lra störöta betydelse. Det har 

ansetts, att de länclrr, som egt god tillgilug- på sjöfolk, haft natur

liga förutsättningar för siu sjöfart. Drrfiir \'oro grekerna och feni

cierna i forna ticler Mcdelhafvcts sjelfskrifna "Jöfartsiclkare. 

Engelsmän, holländare, svenskar och norrmiin blefvo undrr senare 

tider deras efterföljare. J sådana länder deremot, der lmstbcfolk

ningeu ick<~ i större omfattning drcf fiske och icke sysselsatte sig 

med kustfart, förefnnnofl ,;tara ~wilrigheter att skapa cllrr utveckla 

sjöfArtsnäringen. Sålunda finna vi att Tyskland haft betydande 

S\'årigheter att bekämpa vid ntvecklanclet af sin handelssjöfart, 

derför att det behöfliga underlaget af dugligt sjöfolk der var ~v:'irt 
att anskaffa. Hyssland kiimpar uneler sina bernödanden att ut

veckla sin sjöfart med dc allra största svårigheter på grund af 

brist:l n de tillgång på ~jöclngligt folk, och alla bemödanden att 

väcka hågen för sjölifvet hos det ryska folket hafva hittillfl rönt 

ringa framgång. 
J England, som alltid på grund af siua vidsträckta fisken och 

sitt insulära läge, egt goda förutsiittningar för sjöfolks auskllflande, 

har dock, på grund af de stora kraf, som ställas på en hög nu-
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meriil" för örlogsmariucu, ofta l:'tora svårigheter mött vid anskaf

fande af sjöfolk. 1\lan har derför i detta land mer iin i andrn 

lagt si!!: vinn om denna vigtiga sida af sjöfartsniiringen. l:ppriit

tandet af :;jöfartsinstitutioner i syfte att anskatla dugligt sjöfolk, 

prem1enu2:, kostnadsfri 11tbildnina och nensioncrinD' hafva ,·a rit 
..._, b t" b 

medel, som kommit till anviindning för cmåf'nde af sagda iinske-
mål. · 

Hos oss och i ::\orge har brif<t på sjöfolk hittills aldrig g-jort 

sig känd, derför att dc långsträelda kusterna lcrnnat mer än be

hi>tlig tillgång för dc för handen varande behofvcn. Vi haha 

tdrtom' kunnat iakttaga, att öfverskott förefunnits på tillgängligt 

;;jöfolk, si1 att det i ickr· ringa antal sökt ;;ysselsiittnin?: i andra 
län<.lcr~ handclsmarincr. 

Deuna stora tillgång på ,;jöfulk ntgör ett alldeles siirskildt 

skäl för att efterstriifv:1 en utveckling af handelssjöfarten. Deu 

utgör ock utan allt t\·if,·cl anlc·dningcn till att den meningen blif

vit mer och mer allmiin, att ~jöfartsnäringen hos oss bör ntvecklas 

i hastigare progrc:-;sion ii n hittills. Att den11a mening mer och 

mer triingt sig fram, kan möjligen äfvcn i någon mån bero deraf, 

att fiskena å våra kuster numera icke äro så inkornstbringandf' 

som tillförene, och att derigenom en del af de per:>oncr, som cl('r

med haft ~ysselsiittning, måste söka sig annan ,·crksamhet. Och 

iifvenlr.des torde det vara opportunt att beakta, att vi gå affilu

tandct af sillfiskcperiodrn p1'\ V estkusten till rnritcs, b varigenom en 

kontingent på 15 i\ 20,000 sjögående fiskare blih-a om ej helt och 

hållet bcröfvade sin utkomst, så dock utsatta för att i högfit vä

sentlig gracl :-;e denna rcducemd. Det skulle otvifvelaktigt \·ara 

stor skada, om denna präktiga, lifskraftiga del af landets befolk

ning ;;kulle blifva hänvisad att 1-'Öka sin utkomst i andra liinder. 

Saclan 1aa förut>'kickat ofnmståenu'e orienterande öh-erblich. 
. "' 

i.ifver ~jöfartsnäringen i andrn liinder och hos O>'S !'amt dcsf' förut-
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siittningar, iir det mm afsigt att öh·ergå till ett skiirskådandc af 

frågans specieila behandling hos oss. 

Utom under frihetstiden, då de styrandes strähan att höja 

sjöfartsnäringen utmyllnade i bildandet af Ostindiska Kompaniet, 

har mau icke hos oss att anteckna några väsentligen speciella åt

gärder för sjöfartsniiringcn:-; höjande. 1\·ärtom har å denna uäring 

under tidemas lopp lagts rätt stora pålagor. Dessa voro under 

dc tider, då förhållandena emdlan svensk och utländsk sjöfart i 

utri l;:c<;; fart stäide sig gynnsammare än nu, mera kännbara, eniir 

de verkade mera exklusivt på den svenska sjöfartsniiringen. l\l(·n, 

i den mån som sjöfnrten fått en mera internationeJ karakhir, och 

i den mån de utländska ångfartygen i den utrikes sjöfarten intogo 

en mera förherskande Htiillning gent Pmot de övenska, iindrades 

detta förhållande på så siitt, att beskattningen ingick så,om c·n 

faktor, lika gällande för bcg:gc parterna i konknlTcnsen emellan 

det in- och utliindska tonnagf't och som mindre föran ledde en 

minskad årlig ,·inst för den svenska sjöfarten, utan snarare im·er

kadc på dc genom den internationella· fraktmarknad<'n bestiimda 

fraktsatserna. Det torde derför starkt knnna ifrågasättas, huru

vida de1J nationella sjiifartsniiriugen verkligen har stort att vinna 

på en betydande nedsiittning: i afgifterm1, emedat~ en dylik ned

sättning alltid skulle föranleda siinkning af fraktema. Erfarenheten 

gifvcr nämligPn vid handen, att just afgifternas olika storl ek på 

olika platser föran leder dc skarpaste ·nyanser i fraktsat,;erna . .!\Ian 

ser ofta, att fraktsatserna för korta vägsträckor kunna vara lika 

höga, som fö r mångfaldt li:ingre, hvilkct naturligh·is är berocndr 

på dc dymre kostnader, som för de förra uppkommit. Då emel

lertid <len utrikes ;;jöfarten, såsom jag f.örut sökt att särskildt 

betona, numera har en fullständigt internationeJ karakUir, iir det 

för elen svenska sjöfartsnäringen i sjelfva verket likgiltigt, (im af

gifterna på den utrikes sjöfarten ä.ro höga eller låga, al ldeustund 

dess vinst icke be ror på c·n sänkning i afgiftema utan på dess 

stiillning i förhållande till våra konkurrenter af friimmande natio

nalitet. Men denna skall enligt traktaterna \·ara en gång för alla 

bestämd, och likställighet skall i alla afseenelen Yara ntliindningen 
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tillförsäkrad hos oss. ..-h svenska fartyg tillförsilkras likställighet 

i utländska hamnar. Denna likställighet är emellertid på gmnd 

af omständigheterna icke fullt genomförd, beroende på förhållan

den, som icke kunna re(!lcras el ler göras glillande genom trakta

ter. .Jag syftar härvid på dc olika förutsättningar, under hvilka 

exempelvis ett engelskt rederi arbetar oeh ett svenskt med hänsyn 

till det förra lnndets stora kapitaltillgång. Denna verkar derhän, 

att ett engelskt rederi oftast kan upptriida med många fartyg, då 

deremot f'tt svenskt sällan lyekas förvärfva mer än ett fartyg eller 

några få. Kostnaderna för administrationen, aflöning-en och den 

för ett deltaganden i den intemationf'lla sjöfarten så utomordent

ligt vigtiga representationen på olika platser blifva för rederiet 

med många fartyg fördelade på flera kölar iin fiir rederiet med 

(~ndast ett eller några H fartyg. Men den större arbetskraft, som 

härigenom kan nedHiggas på att skaffa goda kunder och goda 

frakttillfällcn, ställer sig derför gynnsammare för det rederi, som 

kan bära kostnaderna, än för ett rederi, som icke kan bära dem. 

Så är det hos oss, vi hafva som regel mycket små rederier, oftast 

endast egare till ett eller några få fartyg. Det kapital, som or

fo rdras för a]:lskaffandet af fartyget, söker som regel redaren inom 

sin vänkrets, men denna riicker i allmänhet icke till för inköp af 

flera fartyg. Det ii r bristen på kapital och svårigheten at t sam

manbringa dylikt, som således utgör ett hinder för den sHnska 

sjöfartsnäringen att npptriida under enahanda förhålhmde som dc> 

med oss konkurrerande förmögne utländningame. 

Xorrmännen gifva i detta hänseende exempel på, att man 

iifven utan större kapitaltillgångar inom landet kan ernå ett upp

sving för sjöfartsnäringen. De hafva till meddele~~n·e tagit sådana 

engelska skeppsbyggare och kapitalister, som förut varit delegare 

i at' dem inköpta fartyg. Men följden häraf har ot\' ifvclaktigt 

blifvit, både att ~1ylika transaktioner vid fartygens inköp föranledt 

att ett högre pris fått betalas, och att högst väsentliga delar af 

den uppkomna vinsten gått utom landet. Fastän de sålnnda vetat 

föra igenom sina önskningar med afseende på sjöfartsn}iringens 

utveckling, kan det dock vara tvifvel nnderkastadt, humvida icke 
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den metoden kan bereda åtskilliga missriikningar. Vi tiinka oss 

nämligen, att ett aftal från ett norskt rederis sida innehåller bland 

annat och utom bestämmelsen om köpeskillingens storlek äfven 

att en viss väl tilltagen ränta skall garanteras af det norska rede

riet, hvarjemte andel i vinsten påkallas. Följden hiiraf iir, att 

n n der de goda tiderna reduceras det inhemska rederiets vinst, och 

under de sämre ligger hela bördan af ansvaret för kapitalets för

räntande på det rederi, som begagnat sig af en dylik ntYäg för 

fartygs inköp. Särdeles lyckliga omständigheter kunna ju föran
lc>da, att dylika manipulationer kunna l.,·ckas, mc>n säkert är, att 

dc icke ställa sjöfartsniiringcn så gynnsamt som om inköp af far

tyg kan göras med kontanter i hand, då kapitalen kunna anskaffas 
till måttlig ränta och äro med afseende på storlek och amorte

ringar någorlunda oberoende af konjunkturema å penningmarkna
den. 

,Ja~ har då kommit till, hvad jag anser vara frågan:-; innersta 
kämpunkt, nämligen kapitaltillgång för en kostnad, som står i ett 

måttligt förhållande till risken. Det iir häri, som ;;jöfartens ut

voclding helt och hållet ligger. J u mer jag sökt intränga i det in

tt·cssanta spörsmålet om sjöfartsnäringens höjande i vårt land och 

studerat alla de åtgärde r, f-:0111 tidigare föreslagits, :hyftande s. k. 

liittnader, minskning i afgiftcr m. m., desto mera har jag kommit 

till den öfvertygelsen, att sjöfartsnäringen, som för öfrigt eger de 

~ynn,amm:'lste förntsiittning-ar i konkmrensen med utländningen

och i hvarje fall fullt ut lika gynnsamma som den norska sjöfarts

näringen - skulle kunna ernå en bättre ställning, om dc be> hötliga 

kapitalen utan omåttliga kostnader skulle kunna anskaffas. .Tag 

har deremot alltid vmit en ljum beundrare af nedsättningar i af

gifterna, emedan dessa med afseende på beloppet till "törre del 

komma utländningame ti ll godo än den ,; venska sjöfartsnäringen; 

dc·t är nämligeu icke dcrpå det bc>ror, utan :1llenast på att vi i 

kon kurrensen kunna upptriida under lika eller gynnsammare för

hållanden iin ntliindningen. Af hvad jag förut anfört ~.nws, att 

detta icke är fallet med afseende på kapitaltillgångc>n. Men äfven. 

i andra afseenelen haha e.xempeh·i~ engelsmiinnen, trots trakta-
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temas bestämmeber om likställighet, förstått att ~kaffa stna rede

rier fördelar framför dr utländska. Såsom exempel derpå kan jag 

anföra en bestämmelse i l\Ierchant shipping act af 1898 om att 

dc engelska fartyg, som i förhållande till ~itt tonuage om bord 

medföra ett antal så kallade apprentices, d. , .. s. sjömansliirlingar, 

af ln·ilka intet annat fordras, än att de in skrifnt~ i ctwclska ma-
"' rinens rullor, åtnjuta en nedsättning i afgiftema till ~;taten med 

2 / r. .af derai:i belopp. Dylikt kan icke komma utländska fart_Yg till 

del. Om detta kan sägas vara en fullt loyal tollmiug af trakta

tornas bestämmelser om likställighet, lemnar jag dcrhiin, men fak

tiskt iir, att derigenom har skapats en fördel för cng-elsmiinnen i 

konkurrensen emellan deras och utländska fartyg. Det förefinnes 

·naturligtvis intet hinder, att äfvcn vi kunna införa en dy lik insti

tution, ,.;om ingenting annat innebär, än att dc· fartyg, å h\·illm 

man kallade en eller annan ombord tjenstgiirandC' jungman inom 

en vis;; ålder:-klas för apprentis och inskrcf hO ll Om i en särskild 

rnlla, Yorc berättigad till reduktion i de lag,;tadgade afgifterna. 

Elll'olleriugcn i marinen ha h· a Yi redau i vårt inskrifningsvä;;rnde, 

ll\·ilket som bekant ,;alma,; i England. Om exempelvis lnstpen

ningame, ;.:um utgöra för ett medelstort fartyg per år cirka :'JOO 

.kronor ueh hvilkas rättsgi ltighet i öfrigt jag icke Yill inlåta mig

på, nu a±iyftadec;, betviftar jag mycket, att den åtgiirdcn 3Imile för

allleda en redar-c att anskaffa något nytt fartyg. En minskadutgift 

iir naturligt,· is alltid af ett visc;t värde, men för det enskil dn >'Yen

ska rederiet har det icke så stm bet:·dclsc i konkurrensen mrd 

dc af dessa lastpenningar faktiskt lika mycket ja lllCra bletungade 

ntländningarnc >'0111 det hade för staten att mista en c;iiker årlig 

inkomf<t nf ci rka 600,000 kronor. Helt annat vore det, om en 

uppoifriug från statem-; sida af detta belopp kunde föranleda ett 

högst Yiiseutligt uppsving i ,.;jöfartsnäriugen, ty staten skulle under 

Jylika förhållanden för f'in uppoffring i hög grad crsiittas gcnurn 

,c1cn ökade sjöfartsrörelsen under svensk flagga. 

J n mm jag gat· ,·idan', Y il! jag · söka att i korthet åviigabritwa 
/:) 

en utredning, ll\·ari nyttan af en ökad sjöfartsrörelse för nationen 

och statsYerket skulle bestå. Att dervid precisera alla hithörande 

detal jer, såsom ökad arbetsförtjenst, ökad anviindning af landets 

egna produkter, ökad alftirsrörelse och ökad prestige i politiskt af

seclldc, kan natmligt\·ic; icke med siffror ens tillnärmrlscvis låta 

sig göra. Xationalekonomcn brukar ej heller vid viirdcsättning af 

en n ii ring fiista sig vid cl:·lika detaljer, utan hans nndersöknin~ in

skriinker ,.;ig merendc]c; till den beräknade im·c'rkan på hancleb

balanseu. I lwad mån de nna in\·crkan iir ,.;tor eller liten i föt•

hållande till drt i niiringcn im;atta kapitalet, anses denna Yara 

mer eller mindre värdefull fö r nationens nt,·eckling. Knnde man 

för att ernå en ungefiirlig . jemföre],.;(', h vilken jag dock icke på 

något Riitt vågar ange annat än ::;å,.;om helt och hållet approxima

tiv och lwars bc•hörighct derfö r en hvar torde granska, stiilla en 

relation emellan vårt lands samtliga kapitaltillgHngar - cirka 

10,000,000,000 kronor - ,·an· :-.ig dessa iiro nedlagda i industri, 

jord, handel eller niiringar - och den genom ncdlagdt arbete, af

kastning eller pH annat siitt uppkomna exportsitfran - cirka 

360,008,000 kronor, - ,:å visar sig elen samlade kapitaltillg-ångens 
kraft att in verka på handelsbalan;;cn va1:a :3,6 °, 0• ,_ ~ 

Göra vi deremot en lllli-(efiirlig nndPrsi.ikning, llllrll ;-;tor kraft 

på sjöfarbinäringen nedlagt kapital egcr pH handelsbalansen, skola 

vi till en bör,· an utg·å frHn dc siffror , som a1w ifva svenskt å1wbåts-
• (l ~ b 

tonnage. Enligt 1\:oni-(l. Kommcr;.;kollegi beriitteiRc för l8DI äro 

i utrikes sJöfart "Y""elRatta af ångfartyg 186,79~) rcg-.- tons. 

För att söka utröna kapitah·ärdet af detta tonnage kunna vi 

icke komma närmare iin deu i England gängse si1fi:an, som be

tecknar värdet å dylikt tonnage, eller cirka 8 .t per dead-weight

ton i medeltal för elen storlek på fart:·g, som i allmänhet besörja 

Yår ntrike,.; fraktfart. l\len som d.w.-tonnaget kan anses förhålla 

sig till registertonnagct, för hvilkct ofvannniimnda siffra iir ett 

nttrycl;:, såsom 1 ,s : l , :;:å omfattar d.w.-tonnagct i utrikes fart 

:-\30,238 cl.w.-tons och Yiirclct 51 ,SGS,253 kronor eller i mnclt tal 52 

millioner. 
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~Ied detta kapitalviirde har intjenats, en ligt samma Kommers

kollegii berättelse af år 1897, kronor 29,172,708 eller rundt tal 

~9, 2 millioner i bruttofrakter. 

Denna sitfra anger emellertid icke det belopp, som skulle 

komma handelsbalansen till godo, utan måste minskas med: 

a). Från utlandet inköpta stenkol, som unge-

färligen kan beräknas till ett viirde af l f 
per registerton eller i nmdt tal.. . ..... . ...... Kr. 3,a millioner 

b). J utlandet hafda kostnader fö1 afgifter till 

~tat, hamnar och klareringar med 10 kronor 

per reg.-ton cirka ....... ...... ... . . .. ............ . 

c) . DiYerse inköp af pro,·iant m. m., 11\'ilka 

inköp dock som regel hos o::;s verkställas i 

hemlandet, med 5 kronor pr registerton ... 

d). Af aflöningarne, som uppgå till cirka l O 

kronor per registerton, kunna beräknas ut-

gifvas af besiittningarne 1 ;:del i ntlandet 

eller . ... .. .............. ... ....... . .. . .. . . . . . ........ . . 

e). Lastnings- och lossningskostnader i ntlandet 

cirka U kronor per registerton ............. .. 

" 

" 

" 

" 

1,9 
" 

0,9 

0,1 " 

" --------------------------
Summa Kr. 9,1 millioner. 

1\Iinskas de enligt Kongl. J{ommerskollcgii 

statistik intjenta bruttofrakterna för ång-

fartyg i utrikes fart ................ ... ........... Kr. 29,2 millioner 

med oh·ann iimnda utgifter, som falla utom 

la ndet~ gränser, eller .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . , 9,.1 ,, 

så ?t terstår i rund t tal.. .............................. Kr. 20 millioner 

muts,·arande ::38,; 0. u af det bclo1ip kr. 52 millinner, som f. n. är 

placeradt i ångbåtstonnage i utrikes fart. 

~u måste emellertid tagas i betraktande, att intjenta brutto

frakter för 1897 v oro cirka l O 0 /u höoTc än för närmast föregå -
. b 

ende år och cirka 18 °/o högre iin för 5-årsperioden 1891- 96, 

hvars siffror dock under hela perioden 1876-95, äro dc allra 

liig:-;t a. 

-·· 3Gö -

Vidare torde eu del inYiindningar kunna göras emot den 

ofvannämnda siffran 3,s 0/o såsom Yarande hela landets samlade 

kraft i att inverka på betalningsbalansen, men å andra sidan har 

ju siffran för sjöfarten blifvit 10 gånger så stor. 

En slutsats torde dock under alla förMillanden kuuna dragas 

ur dessa beräkningar, den nämligen att, om intet S\'euskt tonnage 

f unnes användt i utrikes sjöfart, så skulle oh·annämnda 29,z mil

lionet' kronor, minskade med: 

a). Afgifter till svenska hamnar med hälften 

mot utlandet . ....... ... .. . .. ... .... . .. . .......... . Kr. 0,11 millioner 

b). Inköp af proviant ...... ................ .. ........ . 
" 

0,9 
" 

c). Hos oss utlagda aflöniugar ... . ... .... ........ .. 
" 

0,4 " 
' ) d). Kostnader för lastning och lossning ...... .. . 

----~~--------~------~ " 
_ ,6 ,, 

Summa 

lemna en återstod af 

lwarmed vår handelsbalans skull e försämras, 

ångbåtstonnage vore sysselsatt i utrikes sjöfart. 

Kr. 4,s millioner 

Kr. :2-±,4 millioner, 

om intet S\'Cllskt 

Det torde rlerför vara tillåtet att anse, att de medel, sorn 

nedläggas i sjöfl(rt, inve1·ka synnedigen fdnlelaldi.r;t ] ){t handels

balansen. 

Då jag hiirigenom visat den påtagligen stora betydel,.. en i 

nationalekouomiskt hänseende af en utYeckling af sjöfarten, så 

anser jag det icke vara nog att, på sätt mången tänkt sig, åstad

komma lindringar i dess afgifter i syfte att lätta den nuvarande 

sjöfartens existens, utan jag anser det derjemte \'ara i högsta grad 

vigtigt att utfinna ett medel, hntrigenom sjöfarten vidare kan ut

Yecklas. 

Af allt, hvad jag ofvau anfört, torde framgå, att hela min 

granskning och nnder,;ökning lcmnat det resultat, att ,·åra sträf

\'anden må utmynna i att bereda möjlighet för sjöfart sniiringen 

att ernå bchöfliga kapitaltillgångar. 
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,Jag har tänkt mig lösningrn af denna fråga lämpligen kunna 

ernås genom bildandet af en marinhypoteksbank efte r hufvndsak

ligen samma mönster som allmänna hypoteksbanken. 

. Innan jag inlåter mig på en närmare beskrifning af detta in

strt~rt, . to r~ e det tillåtas mig att genom ett exempel p:'h·isa ett 

dylikt m~trtnts \'erksamlwtsomfattning. Detta iir af nöden för att 

1~au må kunna beräkna dess omfång och dc eventuella ntsigterna 

for detsamma att fylla sin uppgift. Men jag vill derj emte Ytter

ligan• betona att, då jag anför nedanstående siffi·or, s~ ii r de.t ute

slutande för exemplets skull Gch utan någon som helst afsigt att 

på· ett onaturligt siitt lc•da sjöfartsnäringens utveckling in i ett 

raskare tempo än hvad en naturlig utveckling kräfver. '1\·ärtom 

åsyftat· jag med mitt förslag endast att o~·d1;a dc pekunilira for

mcrna för ett möjliggömnde af sjöfartsnäringens jemnu utveckling. 

J\lan må sjelf se till, i lwad mån omstiindighctcrna kunna föran

led~ sjöfartsidkare att finna med sin fördel förenligt att på ett 
ratwnelt sätt realisera institutets sdte . 

.Jag siitter såsow ett iiuskemåi, hvilkPt alldeles icke torde vara 

o~rpphinueligt, att inom en tid af l O år emå likställighet med 

~orge med afseende på ångbåtstonnagets omfattning. Hiirtill torde 

erfordras cirka -±00,000 registertons, motsvarande ett k::tpitalvärde 
af cirka 100,000,000 kronor. 

J\Iin nndersölming går derför ut på, huruledes förmedelst en 

m::trinhypoteksbank det vore möjligt att utan anstrångning af lan

dets öppna penningmarknad under en tid af 10 år kunna nå de 

11ödiga medlen till en d.dik ökning af tonnaget. 

Den ifrågavarande institutionen ~kulle, såsom först antydts, 

bildas efter hufvudsaldigen samma gmnder som allmänna hypo
tc·ksbanken. 

till 

och 

Den skulle så· att siiga Y ara ett korollarium till det förslag 

införande af "lag om inteckning i fartyg ", som af handels

sjöfart;:k omiten blifvit fram lagdt. 

- ö()!J -

Den skulle vara den institution, som :Dcd sa kkunskap kuudc 

priih ·a maritima hypotek, och därigenom i väsentlig mån hiifva de 

svårigheter, som de sa kkunniga bankmännen vid behandling af 

frågan om inteckning i fartyg framhållit såsom hinchande, åtmin

stone under en öfvcrgångspcriod. 

D er skulle fart)'gsintecknino-ar till 50 °/o eller dcromkrinU' af 
' o b 

det dter behörig granskning uppkomna kaskov iirdet kuuna belånas. 

Institutionen, som dels skull e medgiha fn sta lån till cirka 

c.:iO 0
, o af kasko\'ärdct och dels afbctaluingslån dcrntöfYcr, skulle 

nJCd dessa hypotek: som underlag ega att utfiirda obligationer. 

F ör att emellertid gifva dessa obligationer den första klassens 

IIHtm, ,;om för dem skulle förskatla rimliga riintevillkor, borde så

,.;om en gmnclfond, i likh et med hvad som skett för allmiinna hy

poteki:ibanken (som för li ndamå let erhållit 30 millioner af statens 

obligatio ner), pil enahanda Yil !kor af riksdagen beviljaR 10 million<'l: 
k ron nr. 

Då emellertid ett in stitut, som utfiirdar obligationer med ma

ritinw h:·potek såsom underlag, åtminstr•ne icke i början skullf' 

kun na vinna den grad af fiirtrocnde som ett institut, som utfär

clndc obligationer grundade på fa stigh'etsintcckningar, vore det 

i'>n,.;k ligt och liimpligt. ntt elen ifrågaxarande marinhypoteksbanken 

iin ytterligare stiirktes i syfte att för densamma erh8lla elen bästa 

111iijliga kredit. D etta hade jag tiinkt mig kunna åviigabringas 

g-cnoliJ bilda11det af en rlelcrederefond, hvartill årligen af i:itatsmc

llel skulle afi:iiittas ett belopp motsvarande lastpenninr;arne. 

(Jenom dcuna åtgiird hnde så lunda riksdagen tillmötesgått en 

limgc uttalad önskan att eftergifva de å sjöfartsnäringen hvilande 

la!:<tpcnningarne, som motsvnrade de å jorden hvilande grundskat

tcrna.. :\Ien den i1adc gjort mera iin att helt enkelt efterskänka 

l'll beskattning, !:lom jag fiimt påv isat icke skulle förardeJ a någo n 

11tvcclding af den inhemska sjöfarten, ty den hade genom ett 

:-<ådaut tillviigagående åstadkommit ett bestämdt medel, hvarigenom 

den svenska SJ.öfartens framtida ntYecklirw blcfve bctrvo-U'ad utan 
b ,)bO ' 

ntt samtidigt ett gynnande af de konknrrcrandc utländska farty-

~en kunde sägas ifrågakomma. ~ationalckonomiskt >:cclt vore der-



för en dylik lösning ytterst önsk\·iird, på den grund att dessa 

storartade ekonomiska fördelar för handelsbalansen eO'entlio·en icke o o 

behöfde luäh·a ett ai1strängande af den inhemska penningemark-

naden, alldenstund det ifrågavarande institutets obligationer genom 

sin solida fondering och genom dess alltjemt växande kraft borde 

vara begärliga papper på den utländska marki.aclen. 

J enlighet med mitt of,·a~1 angifna exempel skull e således ett 

placerande af l 00,000,000 kronor i sjöfartsnäringen under en tid

rymd af l O år utfalla på följande sätt: 

a). Genom belåning af inteckningar i nu förefintligt, till cirka 

80,000,000 kronor viircleradc tonnage, (inclusi,·e de under dc sista 

två åren inköpta och nybyggda ångame samt hela handels-

flottan ) .... .................... ........ ........ .. ...... ..... Kr. 25,000,000 
b) . GenQm belåning af inteckningar i nyanskaffaclt 

tonnage ..... . ........ .... ..... .. .... .. . .... ..... ....... , 

c). Genom teckning af aktier i hittillsvarande och 

nyuppkomna rederiföretag af medel från all-

50,000,000 

miinna penningmarknaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 25,000,000 

Summa Kr. 100,000,000 

På sådant sätt skull e från den allmänna penningmarknaden 

för ln·art och ett af dc l O åren endast tagas 2,500,000 kronor, ett 

belopp, som alldeles icke torde vara afshäckande, isynnerhet ,·id 

en jemförelse med h vad som skett under dc senaste åren, då minst 

10 a 12 millioner för sjöfartens ändamål blih-it frå n den allmä nn a 

marknaden disponerade. 

l\Iarinhypoteksban ken skulle i enlighet med detta exempel 

efter l O år häfta i en obligationsskuld å 7 6,000,000 kronor, f ör 

h vilka emellertid Yoro hypotiserade dels cirka 30 °, o af värdet af 

den hittills Yarande handelsflottan, dels 80 °1 o af den nyanskaffa

des Yiirde. 
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För att emellertid pröh·a en dylik insti tutions soliditet vilja 

n nu granska, huru dess sUillning skulle Yara, för den händelse 

~tt omständigheterna skull e föranleda dess forclringscgm·c att då 
oh·ertaga sa mtliga hypotekerna. 

Den llrJYarancle handelsflottan, som a nbwits eo·a ett ,.:irde af 
'l b h • 

t:iO,O OO,O.OO kronor, men som hypotiserats för 26,000,000 kronor, 

torde efter l O å r hafva unelergått en värdeförmin skning af .JO o ·0• 

Dcu rept·csen terar således ett viirde af .. . ............ Kr. ~~R,QOCJ,OOO 
Den under årens lopp belånade tt yanskaffadc flottan 

torde likalecles hafva undc:·gått en värdeför-

minskning 'af 40 ° o. Dt•n re prese t1terat· sålcJe,.: 

ett \'iirdc af .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .... . .. .. 
" Hiirtill liig).!:es dels af staten lemnade obligation er , 

de ],.: fld aeeum uler·acle belopp, ll\'artill lastpenningar 

jf•mtc riintor efter lO :"u· torde uppgå, med min st 

Sålecles ett sam lad siikcrh ct af tottnarre och viirde-
o 

60,000,000 
1(),000.000 

10,000,000 

papper af ... .. ... : ... : ....................... . ..... Kr. 128,000,000 
till underlag föt · de af b;wken utbirdade obligationerna. 

})('( torde uudPt' ,:ådana förhil llanden icke \'am tvifvcl undcr

];astaclt, att de::;sa skola h:'infö rns till första kla,.;sens pappf~r och 

~ålecles betinga C'I l g-ansk:t l~g riintefo t. .Tag \·iii autaga -1 o/o. 
För Mt betiieka fiirntltnings kostnadcr JJJ. 111. torde uneler de · 

fii rsta å reu få diF: potH'l"<lS b('hiiAigt belop p af de lll('de], S(lll1 lcm-

11<1:-:i nf ,.;tat;;,·erket, llll'JJ derjc• 111te skola fiir t iickanclr•t af dessa, en 

margimtl l' tn cllan in- o('h utl~ nitt g-e n af l 0 o bedik t.as. Sjöfarts

Biiriuge n skulle s}dedes unde r a lla förhållanden kttJJI Ja pil riikna bc

hiiHigt kapi tal till c•JJ riinia af hi'•gs t i) u1,1. 

. l\lr~ cl af,.;ecnde på marit thypoteksbanken,; skötsel lwcle jag t ii nkt 

mig, att denna s iwlic fii rs igg8 g-enom l'll styrc l~ e, bestående af 7 

personer, bitrii cld af i fartygsbyggttacl kunnig Jl l'l'S ')JJ, en ell er Hera. 

), f de 7 ,.;tyre l,;e:ned lclllma nt c• skulle en ut\'ii lj as af Ko no·!. 

1\Iaj(':-;tiit såsDm ordför:lllcle och c·u af Hiksgiilc.lskontorets medlet~1 -
mar så,;om Yicc• on1fi.H·andc. 

l 
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Verkställande direktör skulle tillsättas utom styrelsen och 

::;kulle aflönas så, att han icke behöfde sysselsiitta sig med andra 

angelägenheter. 

De öfriga fem styrelseledamöterna simlie utväljas af en val

korporation, bestående af redare i riket för minst 1,000 register

ton;;, q;ande dessa att för hvarjc 1,000-tal registertons, för hvilka 

dc iiro redare, vid valet afgifva en röst. 

Qvalificcrad till att ,·äljas i styrelsen vore endast den, som 

vore redare för minst 6,000 regi stertons. 

Genom denna metod har jag för marinhypotek sba nken å;;yftat 

att ernå största möjliga sakkuns!wp och med undvikande 11f de 

olägenheter, som uppstå, då crkiind och bepröh;acl sakkunskap 

icke styr större penninginstitutioncr, sökt att följa dc grunder, som 

visat sig med framgång hafva begagnats af den tyska riksbanken . 

I dess uppsigtsråd sitta niimligcn cheferna för dc ;;törsta bank

instituten i Tyskland. Deras sakkunskap fiiranledcr ett noggrant 

iakttagande af alla Hnktuatimwr å penningcmarknaclen, och den 

all tid framkommande afnnclen dessa m:1taclorer emellan utgör en 

tillräcklig kontroll för att nilgon ensidig riktning i institutet;; 

:;kötscl icke :;kall uppstå. 

Ett dylikt in stitut utgör s:'llede,; Pil konseqvens af och ett 

komplement till ett införande af lag om inteckning i fartyg och 

det gif,·er åt sjöfartsnäringen en kontinuerlig utyeck ling; derigenom 

att de, som vilja clrifva sjöfarts rörelsen ,;åsom en tidsenlig affiir, 

utrnstad med moderna ckonmuiska hjelpmedel, erhålla en möjlig

het till utvidgning a f sin rörelse, som dc icke nu (•ga. 

i\len clerjemtc torde en elylik åtgiircl just Illt vara synnerligen 

liimplig. på den grund att i vissa landsdelar, cxrmpclvis Skilne, 

sjöfartsnäringen måhända utvecklats i så raskt tempo, att den be

höft stora försträckningar från bankinstituten, hvilkas portföljer 

uneler tryckta pcnningetider och nncler cvcniuclt intriiffanclc ned

gående fraktmarknad skulle kunna föranleda uppsägningar, 11\·ilka 

<
0

ttcrigen sk ulle verka hämmande på den vidare utvecklingen och 

t. o. 111. i somliga fall kunna föranleda kalamiteter. In,;titutionen 

:-;kulle derför fylla ett stort Yärf genom att förhindra ett afbrott 

i ,;jiifartsniiringcns jemna utveckling, och den skulle utan allt tvif

n~l del'Jcmtc bereda betydliga liittnaclcr för den inhemska pcn uinge
marknadeu. 

En OI}?.:anisatiuu af sjiifartsniiringen på det siitt, jag tillåter 

lllig framhålla, och i CII omfattning, som icke på något siitt skulle 

kunna hänföras till en onaturlig forcering, sk ulle' äfvcn tör fram

tiden bereda en jemn och lugn tillväxt i df'nna vigtiga och för 

os,.; naturliga förvärfsg ren och torde dcrjemte hafva till följd, att 

s jiifartfmäringen här i landet mera skulle drif,·as såsom yrke. Den 

har allt ~'ör mycket hittills kunnat hiinföras till ett mwenämt ar-. ~ 

bet<> Yicl siclan Olll iihiga göromål fiir köpmän och andra, som 

~att \·ärcle på att, !4~som i gamla ticler skett, reda fiir ett eller 

annat fartyg. i\l cn drt iir icke så elen moderna sjöfarts;Jiiringen 

skall bcdrii'vaR. Den erfordrar helt andra förutsättningar, ett triiget 

arb(•te, stor rörlighet och kiinucdom nm snart ,.:agdt hela jorden:; 

handelsförutsiittningar. Niir vi kommit derhän att icke blott såsom 

Illt undantagsviR erhålla sådana redare utan många sådana, då 

fiir,.;t komma de verkliga och goda frukterna af s jöfartsniiringellS 

ut\·eckling. .Men dertil l torde vi aldrig komma, utan att elen af 

1nig framhållna möjligh eten att bereda kapitaltillg:'l ngar verkligen 

fiircfi nn es, ty de dugligaste krafterna egna sig icke åt en näring, 

som utan möjlighet ti ll ut\·cckling ej kan blifv:1 annat iin er< 

ha lfmr;;yr. 
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Granaters förmåga att tända trä. 

Vid artilleridcpartementeh ~kjutbamt i CarL;krona hell' under 

innevarande summ;n· utförts tlera intre;.;santa :okjntningar i af~igt 

att 11 triina gnlllateldcm; verl.;.an lll(lt trii. 

Fiirsök:en ,·oro från början afsedua att giilla skjutning mnt 

mål, tilh· erkadt af ett parti genom 1\hrinförndtniug('n :wskatfadt 

''no11 tlamable wood" fiit· att utriina detta,; briinnbarhet och an

tändliglwt \'id beskjutning, Il len då dl• t an si\ g,; va ra <l f intresse 

att utrö11a skillnaden i antiindbarbet mdlan på c!Ptta :-iitt hererit 

triislag och vanligt obcrcclt trii, anbcfalkles att skjut11ing i'i'n-,.;t 

skulle \'(:rkstiillas mot mål af vanligt trä , 

Dl•nna skjntning egcle rum elen 18 Mar~, och anv:'inde,.; hiin·id 

såsolll 1~1{d f'll tatla af dc torrastr fumplankor, solll kunde anskaf

fas, anbringadr i fenJ l<1g och stiillda p<
0

t kant t;{t att tafla11 \'rhi'>ll 

en tjocklc>k af iif\'l!r ',':J 111etcL 

En l:! mm. plåt nu· fiistad å taf1a11~ framsida. 

l\l ~ld bcskiits uwd en 12 cm, spriinglaclclad (lf'h med ]ll't-ku-<

sionsrör, ;.;tiirre, UJ ; ~);), försedel granat m ~7~1, krevad en q!;dl· l'tllll 

miclt uti målet, taHau fiill framåt och nii~btu alla pwjektilbital'lla 

gingn iguHlln dc11"anHua. Trenne af det tnelle r~tfl lagets pla1Jkor 

blcho afditna, uch triiverkPt niirmm;t skotthålet si'mdcr~priing:cle c; 

i smiine bitar. Omkriug ~kottbi\let var trii ,·irket ,;vii1taJt af knlt

gasen fr~n krl'vaclen , liksom :'if\'Cn hela burtre ytan af :2:a phlllk

laget frftn kauouen riiknadt. 

tl(ll1l emrll0tticl en noggrann uuclersökuing af eld c<Yiirtade 

partiet ej ktmde gih·a \'id handen, att uågon antiindniug af trii

\'irke egt rum, och då stötTr t'an noliklwt att i ett andra skott 

med likuande pwjcktil erhålla antiindning ej syntes kunna uppstå, 

l:när hentden i första skottet cgde rum just i det ö;sonbli ck, dit 

miijlighcteu af en antändning varit !'tÖr>-:t, "å afbriitR skjutningen. 

Xiista skjutning egdc rum den :22 och 2-± :-rars, uch skulle nu 

ett mål,anordnadt på liknande sätt som vid si~bl ~jutfiirsöket, be

skjutas med 'Z spriingladclaclc granater ur 15 cm. kanun m/83, 
h\·an·icl utgångshastigheten borde afpassas ,;i\, att krc\'8d inträffade 
inuti målet. 

Den dag, då första ~kotte t sköts, rilddr c11 frisk vcstlig \'ind, 

:-:om åst~1dkom ett starkt luftdrag i skottvallcn, hvilket borde Ynrit 

gynnsanJt för antändning, Då sådan likviii icke intriiffaclc>, repa

remlies taflan för skottet N:o 2, hvilket sköts nndcr stilla viider 

och utan miirkbart drag i vallen. För att iika utsigtcn till an

tiindning voro m; så mycket som möjligt af dc splittrade plan

koma qv<1rlrmnade i taflan och endast de bortslitna particma er

satta tucd nya, och dertill hade bakom taflan a1wrdnats fna med 

skottriktn ing-en paralel!a vertibla triiskott af 2,:, cm. brii~1er med 

någrn cm . lllellanrum och omkring GO C!n. breda. 

Krevaden var ,·id 2:a skottet afseviirdt häftigare ii n ,·id det 

första, hvilket iifvcn framgår af att många och små sprängstycken 

rrhiillos. 11els hiirigenom, dc],; tillföljd af 111ålets oh·a nniimnda 

tillökning uppkom en stor mac<sa splint, så att vid målets utrödj

uing l) till 8 skottkiirror med småsplint kördes ur vallen, hvaraf 

frRmgår att omständighctema vot'fJ sådana, att man med fog kun

nat fiir\·iinta sig antiindning genom krevaden, h ,· il k et du ck ej c;keclcle, 

:\fc'd anledning af resultatet \'id dessa skjntningm· fiiresb·ef 

"\larinfii rvaltuingPn, att fiirnyad skjt1tning ,_,!;:lille cga rnm mut 

mil\ , annrdn::tdt såsom ,,id föregåenu0 ;;;kjutningar, och "knlll' detta 

bc~kjntas med lO st. sprängladdade tackjc·msgranater nr en 57 
mm. kanon. 

Skjntningen utfördes den lS .Juni. uch all\·iindcs hiirYicl en 57 

mm . snabbskjutande kanon m, F, med h vii k en i omedelbarföljd sköts 10 

skott. Sftvidt man kunde iakttabcra, kreverade alla oTanatema ome-, h 

cl<'lbart seelan de genomträngt jernplåten och >:Jålunda i ><jrlf\'a trii.-

taflan. Detta o<1ktadt uppstod ej ni1gon antändning; träet var ej 

<'lH ,,·iirtaclt "åsom vicl föregående ffirsölc Alla ~kotten träffade 
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mom en yta af :130 mm. höjd uch 185 mm. brc•dd, och af skjut
ningen åstadkoms i triitaflan ett gf'nomgående hål, som i bakre 
öppningen vm- 415 rnm i höjd och 300 mm. i bredd. Det hiir
vid alstrade splintct var en obetydlighet i jemförelse med före
gående försök. 

För att utröua huruvida orsaken till hittills utcblif,·en an

tiiudniug kunde vara att söka i spriingladdni11garues finkornighet, 
förordnade nu Marinförvaltningen, att ny skjutning skulle anRtiillas 
mot mål, auordnadt på samma sätt som ,·id föregående skjutnin
gar, dock med den skillnad att mellanlägg af tjära på lämpligt 
siitt simlie anordnas mellan målets briidbitar, och skulle detta mål 
beskjntas med hligst J st. spriingladdade Hi cm granater m 8-±, 
lwilkas utgångshastighet ,;kulle afpas,;as så, att krevad intriitfadl' 

inllti målet. 
r grauaterna" o<prängladdningar ,;kulle inläggas 35 mm . ueh 

15 mm. kmtkom, hela eller sönder:-;tyckade, till den <i\':wtitet, 

som knnde synas ändamålsenlig. 
Den 13 Juli började denna skjutning. I första skottet ut

gjordes projektilens sprängladdning förutom af handgevärskrut 
iifven af 0,2u kg 15 mm . krut utgörande 10 °/o af laddningens 
vigt. Xågon antiindning af trävirket kunde ej förmiirkas i detta 
skott. Den 2:a . projektilen laddades med stora bitar af sönclcr

styckadt cFJ mm. krut utgörande :lO 0/o af sprängladdningens vigt . 
För att erhålla ännu tidigare kr<•vad, hvarigenom dr heta krut
gaserna borde verka iin mera till nntiindning ån förut varit fallet , 
framflyttades 12 mm . plåten 20 cm. från triivirket, h\·arjemtr~ t,·å 

plank med en meters mcllaurum uppstiilldes bakom målet och 
paralellt mr•d skottriktningen, för den händelse ej fullsbndigt för~ 

briinda 35 mm. kmtstycken skulle genomtränga sjclfva målet. Ej 

heller i det andra skottet, ,.;om sköts den 15 Jnli, egde antändning 
mm. r oh·annämnda båda plank syntes hål efter genomslåend<' 

brinnande kmtkorn , lwilka dock ej tiinde. 
Sedan målet blif\·it iståndsatt på samma sätt som vid 2:a 

skottet. hvarvid dock här och der mellan plankoma inlagtf< dref 
liksom i diicksnåt ombord och den lutande sand\·allen bckliidts 
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med tvenne 20 cm. fråu lwarandra åtskillda plan af briider för 
uppfångande af brinnande krutkorn, sköts det 3:e skottet den 18 
Juli. Projektilens spriingladdning innehöll nu såväl 15 mm. som 
styckad t 3fi mm. krut jemtc handgevärskrut A ntiindning af dr
k et egde ej rum, men clrcfvet låg flerstådes rykande och glödan
de, chnru det antagligen på grund af det ringa drag, som den 
dagen förefann<; i skottvailen, ej förmådde tända den i intim be
röring med detsamrna liggande småsmulade träsplinten . 

Då med h~insyn till resnitaten af nu skildrade skjntförsök, 

skjntning mot "non flamablc wood" skulle vara af föga intress("' 
11teslöts det från början anbefallda skjutförsöket mot m:ll af så
dant trii. 

Af dc vunna resultaten vill det synes, som om gram1ters för
måga att antända trii blifvit något öf\·erskattad. Visserligen voro 
de med försöken anviinda projektilerna ej brisansgranater utan 
endast laddade med vanligt svartkrut, men å andra sidan var dct 
just med sådana sprängladdningar, som i dc senaste krigen så 
många antiindningar å.stadkommm;. 1-\annolikt iir vii], att i de flesta 
fall det icke varit sjelfva träet, som först antiind ts, utan iir det 
Yäl troligt, att cldeu först uppkornmit i gardiner, madrasser eller 
dylikt och sedan spridt sig till träinredningen. 

I de fall der det med bestämdhet uppgifvits, att däcken skju
tits i brand, skulle med hiinsyu till resultatet af den sista försöks
skjutningen detta knnna tillskrih-as tändning af clrefvet i diicks
nåten. 

Om sålunda af hiir besluifna skjutförsök skulle framgå, att 
talet om granaters tändande förmåga mot trii sl;;:ulle vara öher
drih-et, så må man dock icke deraf draga den slutsatsen, att 
triiets uteslutande nr imedningcn ej iir så vigtig som efter sena
ste krigen framhållits, ty om sjelfva triiet icke så liitt låter sig 
di rekt antiindas, finn es jn alltid ombord otaliga föremål af an
tändbar materia, SO:l! af krcntderna kunna bringas att .llstra den 
primiira lågan. 



Några ord angående våra nuvarande flaggor och 

befälstecken samt deras förande. 

Den 10 .Juni lö!18 f::~st,; t iillcl e,.; för Flott::~n ett nytt s jötjcnst

göriugsreg!Pnwnte ':'), hnt rpå en regli?mcntskommissiun undt'l' en 

följd af :'lr arbetat Liinge • cftNliingtadt blcf det nnturligt nog 

med begärlighet stmleradt. ~Jan J'ann h iirvid c;nart, att d1•t i stort 

"cdt föga skilJe sig från det iilclrf' n•glcrnl'ntd, och ntt all önsk

värd hiinsyn tagib till ntt ej omstiirta befintliga och ~.~~om goda 

c•rkiind::~ förhåll::~ndl'n . 

Om mRD sålunda från;;('!', t.tt i ~H. inryckts en del bestäm

melser, h\'ilka, dtun t ej tillfinuRttdc;.; i det GR., det oakt::~dt pit 

grund af hiifc!YnnttC'Il praxis tilliimpats ombPrd, innnn det XH. ;.;i\g 

dagen , "a kan man påstå, Rtt större fiiriindringar ::~f DY natur blott 

förekomma i kap. 2, ](i och UJ af XH. 

Solll Pmcllertid des;-;a "nyheter'' iiro f~, cH\ vidm·e kommic;sio

nc~n haft god tid till dcrm; utnrbC'tnnde, och då dc derjcmtc dl'h·i:

ii nclm fiintt bestående bcstiimmelr;er, kan odt biir man bah·a for-

dran på, att 

praktiska. 

,.;amtl iga dessa "Dyhctt•r" iiro 1·iil moti1·crade och 

Vi skola i det följande 

triiffande bestiimmcherna 

tecken och deras förande. 

') l drt fii ljande bl'tecknar 

c;e till, hmn hiirmed fiirhållcr sig bc•

knp. ::, ang'åend\' flnggor uch bdiils-

:\R. = ~jötjenstgö ri ng~rcgiPmPntPr af ar l~U~ ueh 

<iH. =:: 
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T> e hiir ifdgm·nrandc "111·hctemn" iiro i hnfvucl;:ak följande: 

l :n) tHb: bcfäli'teehn, lwilka fiirdes beroende på det bcfiil, 

sotn indi,·iclen uiöfl·ade fri\ n fartyge t, hafva cr;:ntts med p~rsonliga 

befiil~tceken, hiinfönl!ldc sig till indi\'icleus grnd; 

:::!:n 1 knmmendörc:grnllcno; office rare, lwilka förut 1·oro ,·impel

miin, fi'~t·n enligt .l\U. örlog;.;:-;t::~ndert sftsom bcfiilstecken; 

>l:n) afdcluing:sc lwfs~:tlJ·ndctcn eller - tecknet iir ej· liin"'rc 
• " . t:> 

bdill"tecken, Si
0

lSOlll förut \'ar hiindelscn, ntan iir detta teeken, 

iifn~nsom dt nyinfiirclt di,·isionscbcfstcckl'll. blott igcnkiinningr;tecken 

och fi'll'(',.; jemte befii];;tceknct af nfficcr af lii•>TC grad ii tt kommen-
• t:> ~ 

mencliir, snm ii t· afdclnings- ( di1·isions-)chef, och slutligett 

4-:o) har c·tt siirskildt igenldinningstceb•n fi)r iildstc niitT:t

rande lwf:il hnf•;aren tillkommit. 

l r \'a el har \'Il IIIlits gc'lll)lll cles~a nyheter~ inf<irnnclc, och h mu 

"arbet:1" rcglcmcnbparagrafcrna i praktiken·! 

Latnm o,.;t; dii. f<ir~t betrakta förhållandena å flottans fartyg 

(d~'lll tillhörande båtar undanti1gna). 

Bdriifi~UJcle amiralsflaggorna ()ch deras fijrande kunna vt ej 

anteckna anunn föriindring, iin :ttt kommcndi>r i vi~st f::~ll skall 

fiin1 kontcramiral,.;flagg. 

Etu•lt ch·tta iir intet att inl'ii:Jcln . 

(ldog~,;t::~nc!Pttcn (f:tande rtcn ) fiircs på \'idt skilda siitt. Enligt 

GH. ku11de den fiira" så:;om befiil,.;tcckeu af eskaderchef af flao·g-
' t:> 

kapten i l'lagg:mut,; ~tab tteh af 1·arbchef vid egen station, iif\'cn-

Hllil '-ii'>OIIl "fi :tgga" af ~ni'ln,.,tcrlll'rrc och in ;;pcktör; <'nligt .:\H. 

kau d(' ll fiira,; ~a tJom befäl;-;teeken enrfl.lsl af kommendiir. 

.\.fdp In ingsi.:h dsteck n et 1·ar en] igt G R. ett \'crkligt befiibtec

ken oc h \'impein fördc·s ,.;åsom befiilsteckc:t enligt detta regle

mente enda»t af off·iccr, :oom var chef ~ enkelt fartyg; enligt XR. 

fiin·,.; vimpeln ,.;otn bdiil>'tc·eken nf ll\·arJ·C officer af liigTe <>Tacl iin 
. b 

komtn cndiir, 0<(>1\1 utiih·ar befiil, el. 1·. ,;. iih·cn af afdeluings- el ler 

di,. i:-;ion,.;chcf. 

~H. har såluncln upphöjt kommendörcm a till ett slags "Hagg

miitJ'', llH'it dercmot, om s?t må säg::~;;, detroniserat afdelnings

chdcma. 

·l 



Af lwilken ur~ak? Föreligger något behof> Så vidt vi kunna 

finna - intet. 

Vår kommendörsgrad iir nemligen i regeln ej s jögående, och 

om en kommendör num era kommer till sjö<; , så sker det i eg:en

;;kap af eskader- r !ler afdelningRchef och såsom 1-laggknpten ; i 

några af dessa fall förde han iihen en ligt GR standert, och i 

allmiiuhet torde man kunna siiga, att ej heller någon komme1Jdör 

fört afdelningschefsgal jade t ~ås om befälstecken. Vi m pr i så~om 

befiil ~ tecken för kommendör kunde enligt G R endast ifrågakom

illa för det fall, att en kommendörkapten och fartygschef befo r

drades under pågående expedition. l\Ien hiir, scm \·id nlla andra 

motsvarande tillfiill en, biir vii! den ll)"Utniinmdc fullfölja ;.; itt Lcfiil 

till slut. i\1an torde s!Hedcs ej kunna siiga, a tt en kommendör 

enligt GR. förd e ett baHilstecken under sin värdighet. Vid ett 

analogt befordringsförhållande å enkelt fartyg torde :'\H:s bc,.ctiim

mdser utan ol:"igenhet kmllla tilliimpas, men lt\·ilken fii rbistri11g 

torde ej uppstå, om i eu flotta bestående af fl ere eskndrar, af 

h\·ilka två stå under Lefiil af kommendörer, h enne chefer utniim

IW S till kommendörer. I stillid för t\·å standertar komDJ:l g('nast 

fyra att blåsa -- från t\·å af dessa fartyg, med standert b lå~ande, 

utöh ·a,; befiil, men deremot ej hån de två andra. Och dock föra 

de lika befälstecken. Kan detta vara iindamål;.;cnligr? 

Om i. en sjelfstiiudig eskader, under bcfiil af kunllncnclör, en 

chef blir befordrad till denna grad, så komma i den eskudem 

t\·enn e standertar att bråsa. ;L· dylikt prakti;;kt"? En under

lydande fartygschef förcr samma befiil steckcn ::;om den "hiig,;te 

befälhah-aren" - här eskaderchefen. 

En af Ko11gl. Maj :t nämnd afdclnillgschcf, ::;om ej :-; tår uneler 

bcfiil, har enligt ~R. ~ 8(:) i det niirma,;tc samma skyldigheter 

;.;om högste befiilhafvare öh<c'r fl otta. ~ågot siirskildt befiilstecken 

bestås honom dock r j ; han och chefen på t. c•x. en anclrn k lnss 

torpedbåt föra samma. H ans befiil kan vara ansvarsfull a re iin en 

eskaderchefs under befiil; den förre kon vara kom mcncliirkapten, 

den senare mäste min~t vara kolllmrndör; den förre får endast 
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föra \·impcl, under det den senare minst för standert. Kan ett 

sådnnt förhålland e vara riitt eller liimpli.gt"! 

Låt(lm oss blott tiinka på bcfiilct öfver Stockholmsafdelnin

gen ]1\·arje sommar. Finnes någon officer, som ej an sN det så

;;om ett synnerligen aus\·arsfullt uppdrag, i. sjelf~ttindigh et fnllt 

jcmföthut med befiilct öh·er kuste,;kadern? H varför ej låta en 

dylik chef också få ett siirski.ldt befälstecken·? 

Granska \-i sedan § lö a f NR., så finna \·i följande egendom

ligheter. 

En af Kongl. Maj:t niimnd afdelni.ng::;chef, som fullt sjclfstiindigt 

utöfvar sitt befiil, t. ex. ofvanuiimnda afdclningschcf för Stock

holm,.;afdclningen, ligger till ankars å en redd; ett fl ottans mindre 

fartyg, excmpcl\-i,.; en f<kq.>psgossebrigg, anliinder. Enligt KR. 

skall då å det fartyg, hvarc,.;t förut blåser vimpel och denmder 

a fdr lning,;chefstccken, hissas iildstc bcfi.ilhafvarcc; tecken uudcr 

vimpeln. Som emellertid ej hiirvid föreskrifve,.;, hvilket af de 

beggc tecknen, som skall vara öfverst, P) heller om cl0 begge 

skola vara hi:;sade i höjd med hvarandra, så ii r XR. ofull stiindigt 

i detta fall ; ock~å har det ,.;cdcrmera i berörda af~ccude komplet

tPrats genom förhållningsorder i respektive fartyg,.;chcfers instruk

tioner. I den föreliggande hiindelscn ,.;kall sålunda nn det tecken, 

::;um utmiirker att en af Kong!. Maj:t lliimnd afdelniug~chcf befiu

ner ,.;ig ombord, ,.;trykas och iildstc bcfiilhafvares tecken hissas i 
shi lkt. , \r detta lämpligt·! N og torde ett afdclning;;ch efs,.;kap 

vara fö rmer ii n ett tillfälligt ii ld,.;t<:: befälhafvareska p. 

Vidare, om eu a f K ong!. l\Iaj t nämnd cli\·i sio nschcf ligger 

å en redd med sitt divi.sionsskepp, som då för di.visionschcfstec

ken, och divisionens fartyg der sammant6iffa med honom , så skall 

divisionschefstecknet crsiittas med äldste · bcfiilhafvareteck nrt (se 

~ lö mom. 2 jemfördt med mom. 5). Xiir di.vi,.;ionschefC' n liittar 

med ,.;in di. vision, skall iilchiti• befälhafvaretecknct utbytas mot 

di.\'isionschcfsteckne t, hvilkct förblir blåsande', om "chefen" der

efter ankrar med division en. Fartyg tillhörande en och ~amma 

division kunna såledrs ligga på en redd och divisionschef,.;fartyget 

dcn ·i.d föra. antingen iilcl ste bcfiilhah-aretecknets eller divisions-

l 



chdstccknet, allt cftcr:-<um divisiunellS fartyg ~ammantriitfat med 
s in di,·isinn~chef på redden i hiiga , ell er ej. Huruvida dettn varit 
mt·nnJ~cn vid reglementsparagrafrn s författandr kunna ,.j ej af
göra, v1 konstatera endast, att ,-å ~kall ;;kc efter XH::o: orda
lydel:;c. 

Öfvero·å , . j llll till be"tiimmebcrna för befiibteckncus fiirandc ,.., 
i båt, ~ii finna \'i, att en :lfclcluingschd och cu diYisinn,;chcf föra 
lika tecken, ,·impel, om dc ej iiro komme ndörer, och ,;å ] ede~ :-<am
ma lwfiil;;tceken, son1 chefen p8 det fartyg, fd1n hvilkct afclel
ning,;ehrfcn eller cli,•isio ll sc hcfcn utiih·nr sitt bdiil. Ej hd!Cr 
denna bcstiin1111ebc finna vi lyt•klig-t ,·ald. T .,. derigenom blir det 
ju ontiijli~t för afcl0lni ngcns eller clivi::;ion('llS öfriga fartyg att veta 
deL; om "bci'iilhah·areu" iir omhu rcr å sitt fartyg eller <'j, dels om båt 
fnln chefsfartyget , som ,·il! liigga till . medför bdiilbafvaren dler 
blott clwf:.:fartyget s chef. 

Det ,·j]] nii;<tall s.1·uns, :'() 111 ou1 dP olika uppkullllll:l!ld<• fiir
håliRndena i praktil;en ej skii rskådi!b från a ll a h:lll '"J. 

Slutligen k11nnil vi ej underl tlta att il lllll iirka clet origtiga uti, 
att då hvm'je komnH•ndiir i b:'\t, lm1rpå hflu fii rd a" till rllcr från 
tjcn,;trfiirriittning, ,;kfl]] föra iirlogs,;tandnt, t'.i iih·cn den i raug 
likstiilldu iifn•t·sten och c hefen fö r Ci!rlskrolla artillNikår "killl 
Vi! ra berii ttigad f öm "iith 11 sta ndcrt, l'ften.:um htmom u ndcrlyclanfl e 
oflicerarc iiro bcriittigadc fiira iirlogs\'itllpcl vid fiird i tjCIJStcn i 
bfit, tilldelad ".jiibefiistniugama vid ( 'nrlskronn . 

Vi lenmil dock hiin·id öp pet s pörsmålrt, ()lJt det liilllJ>liga 
uti Rtt ;;iirskilja denna · kårs officcrm·c frå n andra k 8 rrr~ på det 
hiir fiircs lRgna "ii tt.c t. 1\. ommer II Cm ligen nilgon samman~ l il).'.'I ling 
Rf fiistniug~artillerikårcma till stånd, ~11 iir nog den tid ej !:'\ngt 

•1 Till ' 'ttel'iig;al'l' lll' ly:.:ning; hilrar vilja v i vapel'a dun UIHlcl.lltag;"
~tiillt:ing: i förhallande till andm chefer. ~om t':lrtyg,;~:hef'en å ett fartyg, 
dPr siir:.:kilrl <tfd ol nin~"chof il1· ombm·l; cra<! , intager.· tlerig;enum att han ej 
L'ger att "jolt' ' l'·it.tora ~ ina 1liotponning;ar. utan att rle:;"e~ rFrf'/:r"·tarle skola 
tillfalla g·unrnnl,bonl et, vid det tillt'äiiP att inrcrlningrn ombord tillater 
hall andet af l>ajlltborrl, :;å:;om t. r:.:. i't logo1nent:;fartyh(·"n Stnrkholm ocll 
L\ncreniP [se· ~ :!11:> mom. l O('h ~ :!0:-l 1110111. -2 '. 
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afliigsen, d8 lm11j1~ officer blir beriittigRcl iltt föra iirlogsvimpel 
i båt. 

Vi skulle nog kunna tillfoga ett eller annilt c:.:cmpe! till be
lysflndc Rf NH:s bcstiimmeber betriiJhmclc drfl {iilggor och befiils
teckc·n m. m. :\Ll det a nförda cmcllcrticl \':lt'il nog ;;:åsonJ bcvi:-; 
pil, att bc:-;tämnw];.;crna i mycket iirn opraktiskil oclt oliimpligR; i 
nä stan hvRrjc fall afgju rdt ;;iimre iin föt·utl·a t'ilndc bcstiimme],.;er. 
Yi kunnil e j hell f'r förcstiilli! m;,; ilntJflt, iin att vedcrbiirande redan 
in,.;l'tt dettil , och att ,-i :,; !l lundil Sllillt hah·a att emotse någ 1·a 11 )':1 
och mcril iinclam8lsL·nliga förc ;o: kriftcr. 

f afl·aktan !tiiriJ må det tillåta;; oss, SOIU hii!' ofvan kritiH'I';lt 
det bestående, att "dra ett ~tr[t till ,.;tacken" af de t\·ih·e],utan 
m il nga törbiittringu, sotn ;;;nart skob frflmkasta;.:, att hiir Jc.mna ett 
förslag till ii ndrade bcstiirnmcJ sc·r, ll\'ilka, ~åvidt vi kunna fiunil, 
skulle rild a bot på dc llll\'fl rande oliigeuhetc•ma. 

\ Tid nppgörandPt al' detta försl ilg hRfva \'i ntg;8tt ifnut fiil
jandc ~~·npltnktcr, 11Cll1ligen : enkelhet, egard l'iir de förut lwfintligil 
bcstiimnwlH·rnil, "ill·idt cle~:-<a voro pmkti:-;1<:!, och intcmiltimwla 
r;jiib ruh: . 

Till dessa o>C' nRn· hiirn, att en iUniral ;1 dPt fartyg, l'ri\n hl'il
ket han utiih·ar bcfiil, i'lir HaggR, olwroeud c af elen underlydande 
styrka 11;.; ,;to rlek, och att å e11kdt fartyg, ]w;m< c lwf iir offic·er, 
blilser ,·im pel, h vilk en gmd c hefen ii n lllii<'har. I f os o;;,.; giillcr 
dcrjt'llltl' den bestiitlllllt'l:-<en, att å fartyg,· ll\·ar" c hef iir under-

• offiC'<'l', fiit·c·~ blå galjRdct. 

I lessil bestiimmcbcr an,.;e vi gudn <•('h bibehålla dem sR ledes. 
Deremut hafv <l \'i o h·iltJ ;;iikt ,·i~a clet nliimpliga i, iltt kum

mcudiircr l't'•ra :otandert ,.:;);;om befiibte('ken, under det afdclniugs
c heft•r och divi:o ion;.;clwfc.r e j hah·a ,;iir;; kilcla bcfiils teckcu , och 
håliii före, ait (;IL; gn111dtank c, ntt brfii lct:< niltm· i ock fiir ;;t g; 
be:-;tiimnwr bcfiilsteeknen~ förande, iir det enda riitta ,.:y;.;tcmet. Vi 
ntgå hiirifrtm och komma d8 till följRnd<· resultat. 

Emedan enligt KB. ~ B en eskilder kommer att föras af uff i
cer af minst kommendör,.; gmd, synr,.: det nRtmligt bestiimma, att 
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e:;kadcrchef, som e j är f11'lggm;Jn, skall föra iirlo~sstnnclcrt som be

Hil~tecken. 

. Jemför man derefter SR:~; och GR:s bestiimmelser betriiifande 

erforderlig grad för utöfning af nfdclningschcfskapet, så frm11går, 

att det nya förutsntt såväl kommendör so m komm endörkapten, det 

gn mla deremot endast kommendörkapten, som ifrågakommnnde till 

dylikt befäl ; då man derj emte kan antaga, att <' II afdelning i nll

mänhet utgöres :'lf en mindre ~-;tyrka än en esknder, så förc,slå vi, 

då befälstecken viii böra utgörn ett slags potens på bdiilets ,.:tor

lek, att nfdelningsebd såsom befälstecken sbl! föra nfdelning,;;

ehefstecken, och detta oberoende af den grnd han irnwhar. 

Foga vi hiirtill bestiimmelsen, att diYisionsehef, också obero

ende nf innehnfvnnde grnd, såsom befälstecken skall föra det 1111·· 

vnmncle divisionschefstecknet, så srnas oss bestämiJJ('I:<rl·nn m 

enkelh etens sy npunkt ej lem na något öfrigt att önsb1. 

K omma ,.i så till bestiimmclser .för befiilstecknens fi)rande, då 

snunna person ntöfvnr två ;.;L\ilua befiil, d. v. ;.;. snmtidigt, ;;;om 

han inuehnr något af de ofvannämnda befälen, iifven är fartygs

chef. Enklare be:-;tiimmelse, ii tl att i så fall begge teekiH'Il på de 

befä l, han utöf,·nr, ,; kola föras "a mtidigt i topp, finnes vii i ej'! 

Ligger någo n oritnlighet hiil·i'! I cke så vidt vi kunna finna . Bdäl 

iih·er ,;ig sjelf kan väl ej en person hnf,·a'.' Och för en utom

stående med sakkii nnedom blifver det e j med ens tydligt, att å 

fartyget i fråga .~rtmma person är t. ex. såviil divisions- :3 om far

tygschef'! D en möjliga iu\'iindningen, att dessa tnl tecken till 

swnrnans böra angih·a högre befiil, än om blott di ,·ision;:;chefs

tecknct föres, bemötes med ~R:" § Hi mot n. l , der det står -

"å fartyg, hvnrå högre bcfiilstecken blåser, föres ej lägre". Och 

på samma sä tt och a f ;.;amma skäl som fartygschef å fartyg, som 

förer fla~g, ej har vimpeln blåsande, så hnr ock fartygschef ej 

heller sitt befii.l,.;teckeu blåsa nde, om afdelnings- ('Uer divisionschef 

b<,finner sig ombord. .1\Jen om han både är fartygschef och "högre 

ehef•', så förfall er ju betydelsen af det högre befälstecknet inför 

hon om sjelf i egenskap nf fartygschef, och sjelf blir hnn endast 

en befälhah·are inför underlydande fartygschef. 

- :lS"i -

Bctriitfande dc genom denna be,;b'immelsc uppkommande kom

binationer nf befiilstccken så anteckna vi, att standert - ,·impcl 

nldrig torde förekomma, de öfrig;a deremot ganska ofta . 

O fvanniimnda befmstccke!l b örn naturligtvis äfven föra ::; i båt, 

dock ,;å att elen, ;.;om utöfvar två befäl på en gång, endast för 

ett befiil steckcn , liimpligas t det bcteckna11de han s högt e befäl. 

l?lagglmptcns befälstecken i båt synes oss böra utgöras nf ett af

delningschefstecken. D etta pnssa r bättre den ,.;tiillning han innehar än 

örlngsstanderten, hvilken, enligt detta förslng, uteslutande skulle 

van-1 förbehållen eskaderehef såsom befälsteekcn 

. \ terstår u u bestämmelserna u m befälstecknens förande vid 

fartygs ~nmmanträmmde. Enligt vårt förm enande äro dessa be

;-;tiimmelsers prakti~ka attattande den enda svårigheten i hela det 

fiireligga nde spörsmålet, och sn nt iir, att många olika meningar 

hiin·idh1g göra sig giilla nde, äh•ensom att skiljaktiga best<'immelser 

beträfti:lndc denna sak finna s i nii sta n alln mariner. 

U rnns kns cmC'll ertid för erhållande af en ändamålsenlig lösning 

be:;Uilnmelsermt i knp. 10 a f N. R. , "Bdäl vid sammanträffande," 

~å fra111gÄr om<~delbnrt htiraf, att ingentiug förändra s i de enskilda 

fa rtygse hefcmas inom de ;;a mmanträtf'ande styrkoma förhållande 

till re,.;pektivc befäll!af,,are. ....\f denna orsak synes sålunda be

,., tämm eb cn i X H. ~ l(i mom. 6, a tt divisionschefstecknet skall 

;; trykns f i) t· äldste befiilhafvarcteckn ct, ej väl motiverad, ithy di

,·i~ionsehef;;skapet ej tipphör att gälla under sannnanträffnndet; 

;1tt nndt·a fartyg eller annan styrlm ::; tiilles under division schefens 

befäl, emedan denna. tillika ä.r ä ldste bcfälhafvare, förändrar ju 

intet i di,·isionens sammausiittning eller i dess inbördes ·förhållande. 

Vi hålla så ledes före, att intet bef'älstecken bör strykas, då 

styrkur C' ller fartyg sammanträffa; skiftning till annan topp af be

fälstC'cknf't torde på sin höjd få ifrågakomma, ehuru äfven detta 

bör ,;å vid t möjligt undvikas Utgå vi derjemtc ifrån, att det vore 

i)nskviirdt, ifall det fartyg, hvarifrån den iildstc närvarande beHil

haf\'nren ntöfvar sitt befäl, på något särskildt sätt utmärkes, då 

det ej för högre befälstecken , så blir nödviindigt att ett siirskildt 

teckr:n hissas på det ifrågan1rande fartyget. 

Il 
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Sammanträffa sn lundR sty rkor, h\·ilk::~s rec<pektin: chefsf::~rtyg 

föra lika befälstecken, rller ock tYå elle r flera enk la i::~rh·o· med 
.b 

lika bdii.lsteeken på en redd, så blir s::~ken c:nkl'lt klarerad, deri-

genom att å illdstc befi1lhah11rens fartyg hi:;sas rtt tecken, ett 

igrnkiinningstccken . I-har :t fartyget detta tcd~l'tt hi~sas, kan 

vara rgalt, utom möjli.gen !'rån rstetisk syn punkt !"Cdt. 

Sak samma i följanclr lwmbinationf'tall: 

u) ".Udrc reg<•mcnb.:officer, ,·arande chef ?t l :a klass Pnkelt 

fartyg, sammantriitfa r nwd ~·ngre dylik, lwilken utiit\ar befiil, ,·are 

sig enbart som afdclningschrf t•llcr ock dnjcmtc :-;om fRrtyg~ehcf; 

/1) ;Udrc kapten eller t'C'g-cruentsoffieer, som fmtygschcf, sam-

mantl'iitfar med yng-re, Yal'ilt!d(• 1\ntingl'tl di,·i~ionsclwf oeh fartygs

chef eller oc.k blott di,·isionsdwf; 

c) Yngre komnH•ndiir, ntiih·attde ef'k<lclerchc.f~bcl':'il, ~a lnnwn

tl'iiffar med ~ilclrc fiira11de en afdelning:; 

d) En afdelning och en di,·isiml, hnmkra undl·r betiii af 

kom menelärka p ten, Silt tunn ntrii H'a . 

Betriiffande läm p l ig:astc j)lat:-.:cn för tecknets fiirande kan llHW 

antingen, t ex. ~å:30lll t~·:-:kHI'IW bruka, hi:;sn tecknet j t(l}Jjl fi atli!Hll 

mast, iin der bcfiilsteeknC't iir ltissaclt, dler ock anuor~tiide,-: då 

det förra siittr~t medfiir oliigenhetl·n af att misstag liittarv l;uuna 

uppst:'l, och siir::;kilda förhållningsorder må~tc ntfiin1H~ fi'lt' fartyg, 

hvilka endast haLa en mast, före:;lå \' i l'.i det~anlllln,likn litet ~um 

vi. yjlja bibl·hålla status '1uo, d. \'. ;.;. tecknc·t lti~snclt min.·<! td 

gånge r liingden af tl'ekucts ;;tåcnde Iii' uneler befiiL.;trcknet .:\:'!got 

fulare kan man niippeljgen ,;e iin våra fart,,·g meu iin ett litet, 

iin ett s tort tecken på olikn · af,;tånd från top[1en; tcekn ct kan fiir 

(ifrigt iifveu föras haihiigs till relingen enligt be~tii!utneb(•n. .~n

talet septfall iir också begriinsaclt, oeh iihctt lletta tnlnr mot kck

nets hissande under bdiilstccknot - på samum topp ~'Jlll detta. 

Och slutligen, lwarh elst det iin skall hi~sas, m?1 man clnck, 

i all rimlighets namn , bestiimma, <ltt det der · his,;e~,; i "tupp·'. el v. 

s. så l~ngt man kan - ty fi'm· kan det ej gilla;; d ,·anligt :<kiin

hots,-jnnc 

Såsom lämplig: plats fiir detta tecken vilja yj p;l grund nf det 

anförda förorda platsen "om ~tyrbord under salningshol'll c•ller r [t 

--· på aktra ma~ ton, om fartyget har mer iin en." 

H nlcl sedan tecknets utsoondP betriitfar, h:\ !la vi före, att det 

skall hafva nnionsmiirke, eniir det just kiinnoteclmnr niir,·nnm af 

den iildste bofiilhafl'arml öh·er fartw hvilka snmtlio-a segla nnder 
.'b ' b <.. 

unionsmärkta flaggor; vilja ,.i dertill undvika införandet af ett n)·tt 

tocken, haha vi att viilja på örlog-sstanderten eller afdclnings

chefstockne't, af hvilka bcgo·o vi föredrao·a den förra af det skäl 
t:~ n ' 

att det iir mindre sannolikt, att tvcune eskadrar komm;L att ligga 

på sarnq.1a redd iin styrkor, hvilka~ befälhafvare föra samma och 

bigro bofiilstecken, och att standerten uneler såcbna förhållanden 

biittro angifver den iildre chefen, iin afdelning,;chcfstocknet skulle 

göra, såsom t. ex. i fallon under a) och b) hiit· oh'an, der fartygs

chof(virnpelrnan) kau \'ara ii ldro bofälha.fvare än on på samma redd 

liggande afdelningschef clln divisionschef. Detta blir iih·en hiin

delsen j kombinationen el - eu eskaderchef liggande på sammn • 

redd ~om en iildrc afdolningschef, begge af kommendörs grad. 

Innan vi sluta med ntt i sammanfattad form angifva det ofvan 

föreslagna, anse vi os~ dock t'ör fullstiindigheton s skt;ll böm niimna 

några ord om, hvilka tecken vi anse ntt vissa myndigheto r , ·id 

våra ~;tationer liimplig:ast böra föra. 

t:lå liiuge organi~ati.oncn å den ena stationen iir lik den andras. 

så synes oss med förblilland<:na bii;;t öfverensstiimmandc, att respek

tive myndighetor också föra samma tecken, allt dock under för

utsättning ntt ej uågon a f dem ii r berättigad föra ett högre. Vi 

föreslå dorfö re, att stationsbcfälhafvarc för kontoramiralstlago· ,·arfs-
, b' 

chef örlogsstandert och kom mondant ( e,·cntuel t kom mendanten pft 

sjöbefästningarna vid C'arlskroua) nfdclningschefsteckcn vid fiircl 

eller besök i tjcP~:;te.l inom stationen. 

Vi Yilja slutligen på[Jeka, att det för klarhetcnH sknll och för 

undvikande nf vidlyftighet i brstiimmelsen~a attg-åonde iilclste bo

fiilhafvareteckncts förande iir S)'nncrlic,.en liimt)lio-t att införa ratw . o a o 

befälstecknen emellan. Hiirvid kan ,·id första påseendet iu,·iindas, 

att officer, snm iir till grad och tur friimst, understunelom kan föra 



befälstecken af lägre rang rin yngre officer. J::~, detta iir sant, 

men det har många år· praktiserats ej blott hos oss utan prakti

seras iifYen fortfarande i andra mariner. Så t . ex. inom den engel

ska der en s. k. cormnodo1'e, fi1'st class d. , .. s. en captain, som 

har' siirskild fartygschef å det fartyg, hvarifrån han utöfnn· sitt 

befäl, ej blott för standert, hvilken skiftas till annan topp vid 

sammanträffande med äldre Yimpelmau, utan iifven, i stiiJlet för 

den \'anliga gr:o~dbeteckningen, bär den breda amiralsrande~1 å är

marna. Ej heller kan det förnekas, att han, den yngre, l den.na 

egenskap af commodore, har ett större och högre befiil i ver~zhg

heten. Vi se sålunda intet olämpligt i bcfiilstecknem; klassifice

rande i rang. 

Swnrnanfattnin.r; of det fli1'eslu.r;nu 

l:o) Svenska flottans befiilstecken skulle ntgöras af : 

nu niimnd 

H. :;\[. Konnngem; flagga med Ylmpd; 

( 'hcfeus för Sjöförsvarsdq,n.rtemcntet flagga; 

AmiralsHagga; 

Viceamiralsflagga; 

Konteramiralsflagga; 

E,;kaderchefsstandert ;*) 

"t fdelningschefsgaljadet ;*) 

DiYisionschefsgaljadet /') 

VimpeF) och 

U uderofficersgaljadet, 

ran cro rdnina sinsemellan. 
" " 

2:o) Såsom (igenkänning~)tecken i vissa fall för äldste å en 

redd yarande beflilhafucwe skulle eskaLlrrchefsstandert anviinda,; 

hissad "om styrbord uneler salningshorn eller rå på aktra masten, 

om fartyget har mer än en". 

') Vi före s ia dessa benämningar i st. f. nuvarande. 

sä tt : 
3:o) Svenska flottan s befiilstecken skull e föras på följande 

H . M. Konungens fiagg med vimpel, chefens för sjöför~,·ars
departementet och samtliga amiralsHaggor enligt m1 

gällande reglemente för sjötjenstgöringen; 

Eskacl('rehefsstandert - på stortoppen af det flottan~ fmtyg 

från hvilket eskaderclwf, som {'i iir fiaggman, utiif~·a1: 
,.;itt behil; 

_\.fclelningsehcfsgaljadet på Rtortoppen af det flottan:; far-

tyg, från hvilket atdelningfichcf utöfvar sitt befäl; 

Divisio nschcfRgaljadet - på ~;tortoppen af det flottans fa1tyg, 

från lwilket clivisiou,.;chcf ntöfv:o~r ;;itt befiil; 

1\fdelriingschcfs- eller divisionschefsgaljadet jemte vimpel -

på stortoppen af det Hottans fartyg, från lwilk('t af

clclningf:l- eller diviRionschef, som clcrjemtc iir far
tygschef, utöfvar sitt befiil; 

Vimpel -- på stortoppen ~~{ det Hottans fmtyg:. från ll\·ilkd 

sjöofficer ntöh·ar sitt befii l, och 

Umlemfficcr~galjndet - på :-;tortoppeu af det Hottans fartyg, 

från lwil k et nndemflicl'r vid flottan utöh·ar sitt hdäl. 

Anm. J fartyg föres endaKt ii ldstc ombord varand,· 1Jl'!'iil
lwfvm-es bcfiilsteekeu. 

±:o) .·Udste bcfiilhafvares tc:::~;:e:;1 6:.;:~:~ ! " vara hissaclt ombord 

å äldste befiilhpJ-,·arcns fartye:, då hans bcfälstr't.;!:(:u iir i rnt1u· lika 
,_ . ,-. 

med e:}l~:· ~ii;;~'e ~in annat e!le;· andra å samm11 recP ~:,~,;anctP be
fii1steckcn. 

G:o) Alla befiilf<tccken föras iih·en i båt, dock så att ,,;·cicl

ning::;- eller cliviRionschcf, som tillika iir fartygs~!-.ef, enelast för 

det i rang högre befälstecknet. 

föra 
6:o) Inom egen stat::Jn, å fartyg eller båt, tjcnsteärcndcn 
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Station::;befiilhafvarc - kontcramiralsfl8gg, 

Yarf:-;rbef - esk8dcrchcfsstandert och 

Kommendant - afdrlningschefsg8 ljadct, 

för s:"wiclt dc ej på grtmd af personlig rang iiro beriilti)!.·aclc till 

högre. Kustförsvar och torpedbåtsanfall.*) 

Cil'IH'ralmajor /. B. Riclwn/son. 

(l·r Pl'oceedini!~ of tlw Hoyal Artillcry ln~titution , .Januari lt'HH.) 

(Forb. fr. si.d. Cl~!l.) 

Kanske torde nflgnt antydningar om hum en dylik Rt8tion Beskrifning 

f 1 d f 'd .. f . b' d t' l! .. af en central ungcrac r· un er en \·ccka a stn so mngarne 1 rnga 1 Mt nar- ~tation i 

m are föt klara dc föreshgua kontmllanordningama. C n der dessa verksam her. 

öfningar stod emellertid blott ett E·nda rörligt ljus under verklig 

kontroll frf\n centra]:-;tatinncn, men m:1nga Hera ii n h vad som s~rncR 

å Fig. l vnro i vc>rkRmnhet. Alla dc!'sa R~>narc likf'om uftgra af 

batterierna fin go sk ii ta sig sjiilfva, och till föl j d hiiraf hindrade 

ljusen ofta dr lågt c:tåcnde pjescrna att afgc eld. För att förenkla 

;.mkt'ri antaga vi., att blott tre strål imstare och fem f:nabbeldsbat-

tcricr om td kanoner iinnas. Strålkastarne stil allesamman lågt, 

under det att batteriC'riHl haf\"11 Yiixlande höjd. 

l{ och S å Fig .. l förestilila faf'.ta ljus, son1 ju oft8st pliiga 

anvLindas af ingeniöroffiecrarnc. 1' Yat· ett rörligt ljus, som flottan 

låtit uppstiilla på ~tranden, förtriifftigt skött af dess folk och under 

fullstiindig kontroll från centralstationPil medelst elektrisk ringled

ning. Detta ljus stod lågt men likviii något h<igrc iin dc td fasta. 

- Artilleriet har tyviirr icke ett ord med i lag<' t , då dc elektriska 

ljuo-:en utplaceras. Ofvanståcnde utgor därför kanske ett C'Xl'tupel 

på dl' ;.;ämt<ta mtijlign anordningar. men blir clrsto mera liimrikt. 

Anfallet ntfördco-: af fyra torpedbåtar. 

' ) 1\.onrktnrJäst af iit\'er~ät(al'Pil . 
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Det är natt - mörkt som i en siick! Dc båda batterierna 

A och B kunna icke se någonting utanför de fasta strålama HLT 
och S U, emedan de bländas a{ dessa, och kur n a således icke heller 

komma till anviiudande förrän båtarna passera genom strålarnc. 

E ser icke heller någonting, då det rörliga ljuset T riktas söderut. 

Antag nu, att en båt tb. l har nppsnappats af T. Batterierna C 
och D ligga så högt, att dc se öfver dc fasta ljusen RU och SU, 
och öppna Fimte batteriet E på en gång eld. Dc tre batterierna 
observera visserligen många nedslag i vattnet (t. ex. c, d och c) 

men kunna ej afgöra, till hvilkct batteri dessa hiira, och så göras 
felaktig-a korrektioner. Men då centralstationen märker, att inga 

nedslag inträffa i båtens närmaste grannskap, ringer man därstiides 

på 'D:~ och E:s klockor, och dessa inställa sin eld. Batteriet C 
blir då genast in skjutet; en half minut senare ringer man åter på 

D: H klocka och D öppnar eld igen. Detta batteri, ,;om förut skjutit 

för kort, kan troli()'cn nu, då C:s skott böra triiffa tiitt intill b:'Hcn, 
b ' 

äh·en göra sin inskjutning, hvardter E i sin tur förfar på :;amma 

sätt. Hade deremot D och E icke för en stund fått afbryta elden, 

skulle densamma blifvit vidi,t mindre verk::;am än de batteriers, :;om 

fått tillf:'illc till inskjutning. Detta tillviigagåcndc blir iinnn mera 

värdefullt vid automatisk höjdriktning, och en torpedbåt märker 

snart, hm noggrann eldgifningen hiirigenom blir samt drager :-;ig 

undan densamma oeh går antingen till sjös igen eller glimiller :-;ig 
i något mörkt område som t. ex. vid k. På detta :-;ätt kan man 

beräkna att till och med på 6000 yards afstånd få gou verkan 

med högt belägna 1:2-pundiga*) snabbskjutande kanoner, men på 
4000 yards och större afstånd måste med hiinsyn till den längre 

skjuttiden åtsldli~t mer iin rn half minut anslås till inskjutningen. 

På dc ;;tÖrTe afståndcn finnes ju icke heller ,·idarc anledning till 

brådska; man kan ej vara så siiker på att lyckas sänka båten, 

mcu denna å sin sida kan ej heller göra någon skada. 

Låt oss nu i stället antaga, att torpedbåten tb. icke har upp

täckts af det röcliga ljuset och att den har fått i uppdrag att till

sammans med andra torpedbåtar gå till anfall nol'l'ifrån t\'ärs igc

nom strålen RU mot de i hamnen liggande fartygen, hYarjiimtc 

den fått särskild order att först smyga s1g så nära som mojligt in 

till strålkastaren R. Båten intar då först läget tb. 2., ligger där 
stilla, tills dess kolet i R. behöfver iordningställas, då den drar 

sig in i det mörka området k till tb. 3, där den kan ligga full

komligt trygg, emedan R och S äro fasta ljus, samt ah·akta att 

kolet i S också behöfver omb:·tas. Då går den till det äfvenledcs 

mörka området l, inväntar en eller flera af de andra båtarna, och 

då man bestämt sig för att utföra anfallet förflyttar den sig till 

tb. 4 samt ;;ppnar, sjiilf liggande i skuggan, eld mot strålkastaren 

R för att draga uppmärksamheten från dc andra båtarna. Vare 

sig den nu inom en eller annan minut lyckas att förstöra strål

kastaren med sina små snabbskjutande pjcser och handeldvapen 
eller icke, så måste den tillsammans med de öfriga kamraterna

med några hundra yards afstånd från hvarandra -·- gå till anfall, 

som har stora utsikter att lyckas, om batterierna icke stå under 
kontroll. Visserligen kunna batterierna A, B, C och D samt en 

kanon af E se dem komma inrusande, men som benägenheten 

alltid visat sig stor att öppna eld blott mot den biist synliga bå-ten, så 

tör åtminstone en af dc tre båtarna under alla omständigheter 

kunna taga sig fram. En annan torpedbåt har afdelats med order 

att, så snart tb. 4 höres börja sin eld mot strålkastaren R, söka 

draga det rörliga ljuset på sig genom att utsiim1a hela moln af 

gnistor ur sin skorsten. 1\Icn centralstationen, som märker, att 

denna båt år på så stort afstånd, att den ej på flera minuterhin

ner in till anfall, låter den ligga i fred diir den ligger och beor

drar det rörliga ljuset att belysa do båtar, sorn utföra det vcrkligil 

anfallet, hvarigenom dessa hindras att se sitt 1nål. 1\lan kan till 

och med iakttaga från centralstationen om några båtar icke äro 

nog skarpt bcskjutna och låta åtminstone ett batteri rikta sin eld 

på någon, som synes gå alldeles fri från skott. Anfallen kunna 

ju vara af måuga olika slag, men det här anförda har verkligen 
utförts. Färre kano-

l .11 .. k nor behöfvas, 
I ofvanståcnde exempel t0rde kanonernas anta vara tl rac -om dessa och 

li()'t för att kunna afslå ett väl [)laneradt, samtidi2:t anfall af fyra strålkahs~aJt'no 
b ~ • aro og 

eller fem torpedbåtar, men strålkastarna äro däremot för fåtaliga, placerade. 



och doek skulle det behöh:1s färre kanoner och blott samrna an

tal strålkastare, om bådadera placerades bättre, {ör att ett dylikt 

anfall ;;kulle hafya föga utsikt att lyckas. Sålunda borde, som 

synes i Fig. 2, batterierna A oeh E dragas längre tillbaka upp på 

höjderna för att kunna se öfYcr strålarna. B. kunde cla alldeles 

llndvaras. strålkastarna borde iif\'en allesamman flyttas något 

liingrc bakåt och högre npp, ty om de än i allmänhet böra anväa

da:- ,.;om fasta ljus, så måste dock centralstationen genom att an

befalla en Yiss sidorikt11ing kun na flytta f'kiirni.ng:-;p unkten C Den 

,.;om leder elden kan tydligen på detta ,.,iitt redan från början an

viinda 8 kanoner i stiillet för som förut .J och strålkastaren R 
försvarar sig :-;!\ att siiga sjiilf. Om liisaren Yill göra sig det be

wiirct att repetera fö rloppet af anfallet, skall han fi111w, att een

trabtationen nn har större fr>rdclar framför torpedbåtama, hvar;.: 

rörcbcr knnna bemöta,;. DC> kunna l'J liingrc ligga på lm i lugn 

nch ro tii tt intill ett stdllknippc. 

Hög terräug; Om hög terriing icke finnec;, blir det betydligt ~vararc att af-
en stor för el e 1. 

"lå anfallen. ArtillC>rict får clå nästan ~amma villkor som ett far-
tyg, och flera pje~cr erford ras för att få tillriickli~ c•ldvcrkan . Få 

hanlllar torde dock vara ~å beskaff~1de att icke en dler annan ~tiillning 

efter anstiillandr af praktisb försiik befinnc:-; kunna förLiittra:; , så 

att man liittarc kan se och beskj11ta torpedbåtarna. 

Kustal't ilJ eri - En "tor svårig.·het, som knstartilleriKtcn laborerar med, iir att 
et tveksam t , 

om ~in roi. hnn icke vet, lwad man precis viintar han skall utriitta å hvarjc 

särskild bcfiistning \·icl anfall af torpedbåtar och att han, om han 

också YCt det, icke har nog stort inHytande fiir att utföra sina 

pl:1ner. Flottan uppgiir planer för ,.;ig och föriindmr dem allt 1-'0m 

ofta,..:t, så ,..:n art man fått nya erfarenheter; zouer bel'tiimmas, inom 

h vilka man önskar att ku~tartillerict icke af ger eld; n ya bom

:-täng,..:el utlägga,..:, patrullbåtar afdclas m. m .. , men mtilleriet har 

kanske icke en aning om detta utan fort,.;iittcr med ;-;i11a i)fningar 

och försvarsan~<taltcr i och {ör att försvara hela det omgifvande 

vattenområdet. Om man gran"kar flottans plan er, iiro dc i all

miinhet byggda på för titsiittningC>n af att en betydande sjii~<ty rka 

fi nnes på platsen. Och om ma11 \·erkligcn kunde \'ara siiker diirpå 

- :)!)5-

nlltid, så \'Ore ju ~ak cn ytterst enkel. Högst få kustpjeser voro 

cl?t af nöden, och dessa hade blott att biträda flottan vid förr;va

rct af de noggrannt bestämda zoner, som öfverliimnats åt kust

nrtillcrict. Flottan försvarar sig, om den iir nog stark, bäst själf 

emot torpedbåtsanfall genom att h!llla sig i öppna sjön och an

,·iinda torpcdbåtsförstörarc, bommar, nät o. dyl. I så fall behöfde 

kul'tartilleriet blott se till, att det ägde en såviil till antal som 

beskaffenhet liimplig bestyckning och strålkastare, allt på biista 

;.:iitt placcradt för sin 11ppgift. ::\len iifven då har kustartilleriet 

oliigenhct af att detta olyckligtvis iir en sak, hYarmecl det icke 

har att skaffa . Andra plaerra dess pjcscr och strålkastare och 

detta oftast på ett siitt, ~<om irkc lämpar sig för artilleriet~< vcrk

r;atuhet. En fiiljd af denna styfmoderliga behandling af kustar

tillrriet är, att resultaten af samöfningarna med fiottan ofta icke . 
motsvara de snmuwr, man kostat på dem. D c myndigheter artil-

lct·ict har att göra med fii lja orubbligt sina en gång fastfdagna 

principer och liimpa icke sina :ltgiirder efter olika lokala förhål

landen eller efter artilleristerna-; önskningar och bchof. Fiirråd 

och befiistningar anliiggas utan att vara af behoh·ct påkallade oeh 

fast]å:;a för beständigt pjcscr på oliimpliga platser. 

Både hemma och i kolonierna bafva vi emellertid kustfiist- Flottans 
. modverkan 

mngar och kolclcpoter, diir man icke med säkerhet kan räkna på stllndom tvif-

att :tllticl haha C>n ti llriicklig sjöstyrka tillgänglig för lokalförsva- volaktig. 

rct, om ock flottan uuder fredstid har plan erat därför. Vår flo tta 

iir huhudsakligen en aktiv, rörlig styrka, som skall kunna använ-

das hvar som h c l ~t, och det ii r föga troligt, att förhållandena iiro 

~ådan a, att en kommenderande amiral icke tar med sig a !la an-

,·iindbara fartyg, då det gäll er ett sjöslag. Visserligen har det ofta 

~ap;ts, att kustfiistningen icke behöfver befara ett all varsamt at<-

fall, om flottan iir till sjöR så att säga i fronten af sin operations-

ba,.;. Ehmu alldeles riitt i teorien och ofta äfvcn i praktiken, så 

rinnas likviil undantag hiirifrån, och om fiir.;tuingcn ligger inom en 

iinnu oskadad fi entlig torpedbåt sstations verksamhetsområde, så 

kan detta påstående icke tillii:npas på tilWilliga, öfverra;.;kancle 

toqwdbåt;.:anfall. För öfrigt iir det ej blott örlogsfartyg utan alla 



slags fartyg, som måste skyddas af britiska kanoner. Därför får 
kustartilleriet ofta icke allt för säkert rälma på förverkligandet af 
flottans planer utan fastmer på att dessa kullkastas och vara redo 
att försvara både flottans och sina egna försvarszoner. Detta 
medför likviii vissa svårigheter. Om den mn, inom hvilken kust· 
p jcserna icke tå af ge eld, ständiot är densamma och nocra berrrän-

Säkerhetsan· "' b ,.., 

ordningar. sad kunna de af mig föreslagna säkerhetsanordningarna för pjc-
sernås sidoriktande liitt anbring;as, så att h varken den lätta snabb
skjutande eller den gröfrc bestyckningen ens af en tillfällighet 
kan skjuta inom densamma. Och denna anordnincr är nödvändig 

b ' 

emedan det ena området på vattnet är precis likt det andra och 
gränserua för flottans zon således iiro ll':l t och Mllet fingerade. 
Men om det finnes den minsta sannolikhet för att pjescmg skola 
behöfva försvara en större zon, så måste det finn~.s två siikerhets
anordningar bakom hvarandra å lavettaget och dessa böra lätt 
kunna borttagas för att den ena eller andra allt efter behof må 
kunna användas. Ingendera får vara fullkomligt fast. 

Svåri.g!1eten Stridsöfningar hafva tydligt ådagalagt, att tills dess något till-
att sktlJa van f·· l"tl. t .. tt l f . .. l "Il . . o d från fiende. or l 1g sa 1ar upp unmts att satta o::ustarb ensten 1 stan att 

under mörker skilja egna båtar och farkoster från anfallande bå
tar, s~ äro antingen lmstpjescrna i oroande grad fiirlam~de eller 
åtminstone mycket osäkra i sin eld, eller ock kunna våra egna 
båtar vara säkra på att träffas. 

.Jag har ofta diirjämte hört omtalas, att flottan icke helll•r 
har kunnat uppfinna något medel för att under mörker ögonblick

ligt och med säkerhet från fartygen igenkänna dessas egna båtar. 
H nru därmed ii u förhåller sig, hafva Gibraltarmanövre rna visat, 
att under det svårigheternå att från en höjd, som icke iir större 
än ett fartygs toppar, kunna skilja vän från fiende iiro oöfvcrviu

neliga, så blir detta långt ifrån fallet, om större höjd kau eruås 
såsom vid kustartilleriet, där frågan ganska Hitt bör kunna lösas, 
förutsatt att pjeser och kontrollstationer ligga tillräckligt högt och 

att kontrollen är ögonblicklig, hvilket bäst åstadkommes geuom 
att använda elektriska ringklockor jämte den något långsammare 
telefonen. Båtarna måste emellertid atwiinda signaler hela tiden 

dc iiro inom skotthåll. Mycket ofta återkommande öfningar mellan 
båtarna och batterierna äro dock nödvändiga för att de förra undm~ 
mörk~r med större trygghet må kunna kryssa inom håll för de 
senare, och iindå komma serviser och utkiksposter alltid att känna 
stor oro. Om erforderliga stridskrafter till sjös äro att tillgå, torde 

det stundom vara lämpligt att använda kustpjeserna, blott då god 
sikt iir rådande, och använda endast det rörliga försvaret under 

tjoeka. Den verksamma eld, som kan afgifvas från högt och väl 
placerade snabbeldsbattcrier, år likvät en alltför viktio· del af för-
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svaret för att någonsin utan vidare böra Hinmas ur räk ningen. 
Den tid kommer kanske, då en hårdt ansatt eller för tillfället för
svagad flotta ej kan vara nog tacksam för den tillflykt kustartille
riet kan bereda densamma, om man \'il! beerära det och crifva det-. b . b 

samma erforderlig öfning. 

Fästningsartilleristen i allmänhet har ej fått Lifning i att afslå Brbt på öf-

ttl" t · db?t f Il 1 l d"" f' 1· ' nina n a 1ga or pe <1 san a o c 1 1ar ar or nm 1gen en mycket o be- .,. 
stämd uppfattning om hvad dessa båtar kunna utriitta, hur de se 
nt och hvilka knep dc anviinda för att nndgå hans yaksamhet. 
Därför måste han om möjligt först och främst skickas ut på en 
torpedbåt under nattliga öfningar för att iakttaga, bYad man före-

tager sig. Om han får vara med en natt, då man försöker osedd 
smyga sig fram så niira målet, att torpeden kan användas, så torde 
han nog lära sig att vara på sin vakt. Det år ofta ett spännande 
företag, och har man en gållg pröhat på det, vill man gärna ,·ara 
med igen. Innan han liirt sig, huru torpedbåtarue diirvid gå till 
viig2, tror han vanligen, att de rusa fram med 20 knops fart och 
vända bredsidan till alldeles som han sett dem cröra under öfniu-o 
gar vid dager. I så fall blir det, om dra utkiksposter stå till-
råeldigt högt, till och med 11tan strålkastare må1wa niitter en enkel ,.., 
sak att upptäcka fiendens torpedbåtar och iinnu enklare med strål

kastarnos hjälp. En snabbt gående torpedbåt röjer sig nämligen 
genom kölvattnet, som ofta kan ses iinda till 100 varels bakom 

henne och som liitt leder obscn·atörens öga till båten ~jälf. 1\Icn på 
det siittet fullgör nog inte en väl förd torpedbåt sitt uppdrag, 
utom då den finner sig \·ara upptäckt och det blott återstår den 



:-HJ~-

sista inmsningcu mot målet. Förd så, som det brukas inom vår 

flotta, med ofantlig kraft och ihärdighet, ytterligt sakta Rrnygande 

;o ig fram och med så viil skötta eldar, att icke en g nista lämnar 

:o korstenen, utgör torpedbåten ett mål, som iir mycket svårt att 

upptiicka. På större afstånd kan det ofta hända, att den passu·as 

af ett rörligt strålknippe utan att synas. Då ljuset niirmar sig, 

vänder den niimligen bogen till oci1 ligger still, hYarvid man ofta 

tager den för en liten fiskarbåt eller något kringdrifvandc föremå l, 

. en villfarelse, :som våra utkik~ poster liitt bli utsatta för, om båten 

ej cnR medelst ett par skott kau furmås att röra sig. Biista siittct 

att få reda på hvad ett dylikt tvifvelaktigt föremål verkligen ii r, 

torde nog vara (om man niimligen icke Yill slösa mycket amm u

llition på ett kanske för låugt håll), att miita afståndet och be

btiimma liige samt fart så hastigt detta låter sig utföra och därpå 

fortsätta med det rörliga ljusets sidoriktning för att söka bibringa 

torpedbåten föreställning om att den ej alls observerats. Sedan 

uågra miuuter förflutit, riktar man åter ljuset på densamma, och 

om den då flyttat ::;ig ett så stort stycke umler tiden, att torpcd

båtsfart diirtill måst användas, så iir det så godt att söka sänka 

den ; om den däremot icke har föl'iindrat läge, så gör den heller 

ingen skada; nyssniimnda förfarande kan ju 5edan upprcpa:s tid 

efter anuan. Vid en senare observatiou får man kanske klart för 

sig, att den håller på att sakta smyga sig fram, och då iir tiden 

imw att offra ammunition för att tvinga båten att autingcu rm;a 

in eller att gå ut till sjös igen. 

Om en torpedbåt, som icke upptiickts af något rörligt lj us, 

vill passera genom ett fast strålknippe, h vilket deu icke kan kriuggå 

genom att draga :;ig llOg långt nt, så liigger den sig antiugeu tiitt 

intill yttersta kanten af dc fasta strålama, i den "mörka strålen", 

f'Om utkiksposterna pläga säga, och \·äntar där, alldeles osynlig 

som den är, tills dess ett kol behöfvcr utbytas i strålkastaren 

för att då lätt slippa fram, eller ock går den sakta fram 

lång:; den •' mörka strålen ·', så att den kommer så nära 

:;om möjligt intill strålkastaren, och söker därpå med sin 

eld förstöra denna för att åtminstone nnderliitta andra torpcdbå-

·- ;)[)fJ-

tars anfall mot dc innanför liggande fartygen. l\Iånga andra sätt 

anvii11das för öfrigt för att giicka den förs\·arandcs uppmärksam- Knop arrvän-
o o ... . . rla af torped-

het. Sa kommer t. ex. en torpedhat dptrft fram med lanternorna båtar. 

långt utriggade för att låtsas ''ara ett fredl igt handelsfartyg, ty pil 

torpedbåten sitta dessa alldeles för nära hvarandra för att kumt}l 

ge anledning ti ll misstag. En erfaren utkik låter sig dock ickl' 

bedragas dliraf, ty lanternorna iiro i alla fall för nära \·attenytan, 

så att afståndet till deras reflex- i vattnet synes för litet. Om 

kanoncrm1 stå lågt, pl iigar man äfven låta rykande tunnor drifn1 

med tidvattnet, så att de komma m id t för stråhma och förd-unkla 

dem, men sådana företag misslyckas ofta af en eller annan anled-

mng. Just det att man upp täcker rökmoln på någon egendomlig 

plats, måste ju egga till ännu skarpare utkik, och stå kanonerna 

högt, synas röktunnor icke alls hafva något menligt infl~·tandc. 

Hvarjc fartyg måste på det omsorgsfullaste undersökas, huru di 
man än tror sig känna detsamma. Ett mycket vanligt knep är, 

att en hel torpedbåtsflotta döljer sig på bortre sidan af ett han 

delsfartyg för att försöka. komma nog nära sitt mål t~tan att upp- · 

täckas. En noggrann nndersökning med strålkastareu ådagaliiggcr 

dock i detta fall en ovanlig längd på fartyget tid efter annan, dft 

någon torpedbåt händelsevis blir något efter. Fartyget måste 

naturligtvis genast beskjutas och stoppas. 
1 db o ] f .. t- "l l' k d lt t Torpedbåtar-orpe atar 1a va ett sareget LW vatten 1 ' nan e smu \'R - nes kölvat· 

ten, som siigcs bero på den mi-ingd maskinolja som utpumpas. Om ten. 

sådana strimmor synas tidigt på morgonen, hafva torpedbåtar för

-modligen varit i grannsimpet ttnder natten. 

Torpedbåtar pläga maskera sig på åtskilliga sätt, som det :-Iaskeringar. 
kansk e iir bäst att icke här antyda. En kustartillerist på utkik 

får emellertid icke förvånas öfver något. Allt ovanligt och bc-

r:;ynnerligt måste Yiicka hans misstankar och dess vidare utveckling 

noga iakttagas, ty om man vill lyckas stoppa torpedbåtarna i deras 

hemliga framtriingandc, så måste man i sanning hålla den allm 

')ål\tlio·ast<' vakt. Under läncrre stridsöfning-ar har man erfarit, att 
1 

··r . f 
' b b c' 110 mng a 
öfning häri iir fullt ut lika nödvändig, som inom kustförs\'arets utkiksposter. 

andra grenar, men då ti llfällen till sådana öfn ingar så siillan er-
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bjudit sig, är kustartilleriet ·föga inne i saken. Vid Gibraltar, där 
utkiken i fredstid skötes af ingeniörtrupperna, hafva posterna vid 
alla stridsöfningar till största delen. befunnits oöfvade; karlar, som 
förut hade varit med vid dylika öfninaar och hade nåO'on ide om o b 

hvad de skulle hålla utkik efter samt hvad som borde inrappor-

tera,, voro sällsynta. De flesta voro som sagdt alldeles oöfvade 
och alarmerade serviserna onödigtvis. Så inrapporterades t. ex. 
ideligen ett litet hus på motsatta kusten, som visade ett grönt 
l]'us, såsom ett misstänkt fartyQ.· och för h var]· e aåna viicktes nåara 

- ' " o o b 

serviser, och på långt håll förbipasserande fartyg, som tydligen 
icke alls hade för afsikt att komma inom skotthåll, varskoddes 

Känned om alltjämnt. Diirför har man kommit till insikt om att en rått stor 
om reglerna ll · .. k'' d d l'k ]' ·· 1 · 1 · · för möte o. a man anne om om e o 1 a JUS, som anvannas v1c navlgenn-
dyl. ~å sjön gen, samt om reglerna för möte o. dyl. på sjön är oumbärlig för 

nörlv~~ilig . officerare, underofficerare och utkiksposter. - Det är bevis på 
god öfning, om man får se serviser rycka ut och vara i full gång 
vid kanonerna inom en minut, sedan order gifvits hiirom, och om 
folket endast sällan fått öfva dylik utryckning, bevisar en ~ådan 
rm,LJwL iiunu myeket mera. 3ftdana trupper komma aldrig att ut
tröttas af en blokadflotta utan äro säkerligen redo, då det gäller. 

Serviserna Vid pjeser afsedela att afslå torpedbåtsanfall är det nödviin
måste för- digt att inkvartera servisema i skyddsrum uti själfva batteriet, 

läggas i 
skydd bred· emedan det med hänsyn till dfm tämligen tråkiga, långvariga och 

v id pjeserna. i allmänhet gagnlösa vakt, som måste hållas natt efter natt kanske 

månader i sträck under krigstid, är klokt att anordna det så, att 
manskapet så litet som möjligt oroas vid falskt alarm. Det bÖr 
tillåtas sbfva eller roa sig på natten bäst det vill, förutsatt att 

det rycker ut och sätter i gång med yttersta snabbhet, då hvissel
pipan höres. Under Gibraltarmanövrerna vor0 :c:ljande instruk
tioner utfärdade för utkiboposterna : 

Om da,r;en. 

För h varje batteri utsättes en utkikspost på det ställe, där 
den bästa iifverblicken öfver vattnet kan erhållas. Han skall hålla 
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utkik åt alla håll och ögonblickligen inrapportera allt, som passe
rar, enligt batteribefälhafvarens närmare order. Innau han vid af
lösning lämnar sin post, skall han för den påkommande posten 
ntpeka allt, hvad han observerat. (Dagpostcn hade naturligtvis 
nästan enahanda åligganden som en vanlig post utom att hans 
vapen och ammunition lågo bredvid honom, så att han hade hän
derna fria för att begagna kikaren). 

Orn natten . 

Scx man afJclas för hvarje batteri, t. ex. A, B, C, D, E och 
Hvarje man postar i två timmar. 

A aflöscr dagposten en half timme före solnedgången. 
B utsättes en timme senare än A. 

C , , , , B och aflöser A. 
D ,, , , , , C , 

" 
B 

~å vidare. 

Sålunda fanns det alltid en man på utkik, som hade postat 
eu tid och hvars i'>gon voro vana vid det elektriska ljuset, vatt
nets utseende etc. 

H var och en af dessa män bchöf \'8. lm dubbelkikare. Dessa 
visade sig uu d e 1' Gilmdtarmanönema vara till stort gagn. D e 
Yoro af flottans modell men kanske onödigt tunga. 

Utkiksposter i låga batterier se jämförelsevis litet, och det utkiksposter 
kan därför ofta vara fördelakti!!t att antingen sätta den ena af för låga 

~ batterier. 
nattposterna i förbindelse med närmaste höat ligaande batteri eller 

b b 

ock siinda honom till någon möjligen i närheten befintlig högre 

punkt, hvarifrån han kan skjuta vamingsskott för posten i batte
riet. En tillfällig eller permanent telefonledning vore naturligtvi s 
ännu bättre, emedan posten då kan ställas liLngre bort. Hans skott 
komrna ju ock att oroa serviserna onödigtvis. 

Man måste ständigt på det skarpaste anbefalla utkiksposterna Uppmärk
att icke låta sin uppmärksamhet helt och håJlet upptaO'aS af en sam_he~eknt får • · b - eJ r1 as 
staka båtar, ty skenanfall kunna utföras för att draga uppmärk- uteslutande 

h t f o d l l' l fl kl' på enstak?, sam e en ran e ver;: 1ga oc 1 era v er 1ga anfall kunna dess- :;;.~ar . 



Syn förmå· 
gan. 
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utom iiga mm samtidigt. Det sätt hYarpå utkiksposterna ;mviincle,; 
vid Gibraltar yar mycket tillfredsställande, om blott folket yarit 
skäligen kunnigt. Manskapet blef ej nttröttadt af Jång Yaka, men 
många ådagal::tde en sådan brist på intelligens rllcr litade så myckl·t 
på ~lumpc1~·, att underofficcrarne eller battcribefälhafyanw fingo för 
litet h vila. I hva1'jc batteri torde dock finnas ett tillriickligt antal 
pålitligt folk till utkiksposter. och dc;;sa borde i krigstid erhålla 
en liten bclöniug i penningar för hvarjc inrapporterad verkligen 
fientlig båt men med ett afdrag för ln·arjc falskt alarm. Dc mind r<' 
pålitliga måste användas till handräckningsgöromål, dagposter m. m. 
Försvaret beror så mycket på att god utkik hålles, att dc, som 
lmnna anviindas härtill, på allt siitt böra nppmnntras. Vanligt 
vaktmanskap duger icke. 

Några af manskapet befunnos hafva en ovanligt god syn och 
därti ll korrekt uppfattning af hvad dc sågo under mörker. Sådana 
böra särskildt antecknas, men de kunna icke utväljas utan före
gående öfning. Liimplighet i uetta afseende tycktes ej stå i nå
got slags samband med !war och ens privata sysselsiittning. Bok
hållare voro t ex. stnndom lika bra som många andra. Vid 

Thbfankskatpkets stridsöfnirwarnas börjau veta dc flesta ej, hur det dc skola hålla o e an s ap o . 
mod torped- utkik på tar sig ut i mörkret; en torpedbåt i månsken, elektriskt 
båtars ut- o d .. . .. t·· l . .. l t h d t"ll b d seende om ljus el ler da et ar Jam ore sevts mor;: oc · r 1 o servera 
natten etc. från uåO'Oll höo· punkt är nåO'ontitw helt annat än dc kiinna till o ~ b b o 

Kölvattnet 
ofta först 
synligt. 

från hennes framrusande vid dager. Det iir svårt att öfvertyga 
utkiksposterna om att en torpedbåt är farligast och mest svår för 
dem att hafva att göra med, då den smyger fram med minsta 
möjliga fart tttan att liimna ett synligt kölvatten· efter sig. Nästan 
hvarje gång torpedbåtar upptäckas utan hjälp af elektriskt 1jns, 
gå dc meu stor fart, hvarvid köl\'attnct på några hundra yards 
afstånd bakom dem först blir syn ligt för en högt stående obser-
vatör. som sedan lätt finn er själh·a båten. Stundom flyger en 
crnista nr skorstenen och observeras af utkiken niistan omedvetet, b . 

men likväl drages hans uppmärksamhet åt detta håll, diir han 
sedan kanske finner torpedbåten; iifvcn i detta fall ii r det dock 
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vanligen SJOn, som bryter Eig mot båten, eller köh·attnet, lwilket 
först synes, innan han urskiljer båtens l~onturer . 

Af J)recis samma skäl som ett offensivt försvar är verksam- Rörliga . och 
fasta lJus. mare än ett passivt iir ett rörligt elektrif'kt ljus vida mera fruk-

tadt af anfallande båtar iin ett fast, och dock är det mestadels 
fasta ljus som ingeniörofficerarne anordna för artilleriets räkning. 
Då stridsöfningar räcka nog länge för att ful!t motsvara verkliga 
stridsförhållanden, göras många upptäckter, som undgå uppmärk-
samhet vid kommitteernas mera kortvariga försök. Utan tvihel 
hafva fasta ljus vid å ett eller par ställen anordnade försök fun-
gerat märkYärdigt bra med siirskildt skicklig skötsel och under 
den korta tiden af rn eller t\·å timmar. Och detta har haft till 
följd, att dylika ljus anbefallts till antagande öfyerallt Under 
längre och mera tröttande försök haf,,a e1~1ellertid båtar befunnits 
alltför lätt kunna obemiirkta passera. genom dc fasta ljusstrålarna. 
Det iir blott en tidsfråga, när detta kan utföras De ligga ihär-
digt stilla till och med halfva natten och vänta på att l j u set be-
höfvcr skötsel (det ii r ett i sanning Yäl anordnad t ljus ,· som ej allt 
som oftast är i bchof diiraf) och då iiro de igenom på några se-
ktmdcr - eller också gå dc, om ljuset är lågt placcradt, ut till 
sjös eu mil eller tYå och passera genom den döda Yinkcl, som 
uppkommer till följd af \'attenytans buktiga form I nio fall af 
tio har den Yissa öfvcrtygelsen om att strålen förblir fast, Yarit 
till stor hjälp för båtarna. B:ist vore om det fnnncs ett rörligt 
ljus på andra siclan om den fasta strålen 1 förhållande till båten, 
ty detta undanskymmes då för båten af det fasta. Är-o diircmot 
båten och det rörliga ljuset på samma sida om den fasta strålen , 
har det rörliga vanligtvis Yisat bentigenhet att al lt för mycket 
lämna grannskapet af clrt fasta ljuset Det finnes ingenting, som 
iir mera .ägnad t att oroa en torpedbåtsehcf, iin att hau finner den 
fasta stråle, i lwars sl,ydd han beqviimt ligger och Yiintar på ett 
passande tillfälle, helt plötsligt röra sig emot honom. Han hae 
då ingenting_ annat att göra iin att gå sin Yiig. 

Sådana kunna emmellcrtid clc lokala förhållandena Yara -Smala gatt. 
såson1 vid jämförcll'cYis smala gatt, tYärs öfYl'r hYilka strålkasta-
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ren når med sitt ljus -, då det är gifvet fördelaktigare att i re
geln hålla ljuset stadigt lysande i en bestämd riktning, men det 
bör äfven då vid behof kunna användas nnder rörelse, ty det är 
af största vikt att ljuses lämpas efter artilleriförsvaret. Torped
båtar komma visserligen aldrig att uträtta något en och en för 
sig, men då särskilda rikt! jus icke finnas . att tillgå, bli ofta de 
fåtaliga rörliga ljusen så upptagna af sådana ensamma båtar, som 
framsändts blott och bart för att draga uppmärksamheten på sig, 
att de, som utföra det verkliga anfallet, kunna smyga sig undan 
den ständigt fasta strålen. 

Denovisshet, Enda fördelen med ett fast ljus, om förhållandena i öfrigt 
som förorsa-lämpa sig för detsamma, torde vara den ovisshet, med hvilken kas af fast f 11 · d ljus, kan vara anfall komma att utföras. De anfallandes omsorgs u t uppg]or a 

till gagn. planer kullkastas nämligen till stor del, om de bli beroende __ af 
tiden. Och det är omöjligt att veta, när ljuset kommer att slac
kas för· ett ögonblick. Båtarna hafva t ex. erhållit order att 
samlas på ett visst klockslag innanför det fasta ljuset för att 
företaga en samfälld inrusning äfvenledes på bestämd tid, men 
då man ej kan förutse allt, är det ganska sannolikt, att blott en 
eller två af dem lyckas uppnå ;;:amlingsplatsen. Härigenom upp
kommer oreda och anfallet utföres under tvekan eller för tidigt, 
i båda fallen utan utsikt att lyckas. 

. Om utkiksposterna äro oöfvade, kan det vara lämpligt att 
lä!~~~g~~u~m hålla ljuset fast lysande i smalare gatt. Posten måste :anner
utkikseostcr-ligen vara bra dålig, om han icke upptäcker en torpedbat, som n a aro . o .• o o d. ·d ·· oöfvade. försöker passera genom ljuset pa nara hall, men a an ra sr an ar 

Koncontre
radt och 

spridt ljus. 

torpedbåten ytterst illa förd, om hon går in i ett f~s: ljus af 
annan anledning än för att draga uppmärksamheten fran andra 
båtar. Man kan ju alltid slippa fram efter tillräckligt lång väntan. 
Ett koncentreradt ljus lyser på mycket längre håll un?er nästan 
alla atmosferiska förhållanden än spridt ljus, men belyser å andra 
sidan en jämförelsevis mindre del af vatteuytan. Det spridda 
ljuset åstadkommer en mattare belysning, som ofta icke b~ottar 
torpedbåtar tillräckligt för att de må kunna med fördel besk]utas, 
ens då de iiro ända inpå kanonerna, och det är dessutom att 
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märka, att elden sällan öppnas eå snabbt, om en båt först upp-
täckes medelst spridt ljus, emedan mera tvekan då råder om hvad 
man egentligen ser. Både med koncentreradt och spridt ljus synes 
vattnet straxt vid sidan af detsamma ovanligt mörkt, och där 
finnes just den s. k. "mörka strålen", som jag förut omnämnt. 
Båtarna äro i denna absolut osynliga oafsedt atmosferens beekaf
fenhet eller sjöns utseende. 

Det ändamålsenliga uti att närmare söka taga reda på hur det 
elektriska ljuset bör användas för att bäst belysa målen för ka
nonerna synes alls icke hafva uppmärksammats. Våra senaste 
försök visa emellertid, att detta är en sak af allra största vikt. 

Å F'ig. 3 föreställer B ett batteri och L1 samt L2 två strål
kastare med fasta ljus; både batteriet och strålkastarna åro lågt 
placerade. B ser i allmänhet icke torpedbåtar, som befinna sig 
inom områdena a, a, a, om än aldrig så många rörliga ljus belysa 
dem, och lika litet kunna de ses från batteriet, om de ligga vid 
al l eller al 2. Pjeserna kunna således icke användas, annat ån 
då båtarna passera genom strålarna innanför deras skärningspunkt - ' eller om de ligga innanför dem vid b och alltså aftecknas mot 
ljuset. Om så belägna batterier icke stå under kontroll, bli de 
icke i tid varskodda, och båtarna äro igenom strålarna på några 
sekunder. Ofvanstående är en mycket vanlig anordning af elek
triskt ljus för artilleriets behof. De, som hafva i uppdrag att 
ntvälja platser för strålkastarna, knnna näppeligen hafva satt sig 
in i saken från artilleriets synpunkt, och så länge detta icke själf 
får bestämma läget både för sina kanoner ocb strålkastare, är det 
mer eller mindre hopplöst att söka hålla torpedbåtar på afstånd, 
huru kraftig bestyclmingen än må vara. En liten, men vål belä
gen och vål anordnad bestyckning med strålkastare under samma 
befäl, skulle "expediera" torpedbåtarna betydligt såkrare och bättre 
än ett fem gånger så stort antal kanoner och ljus, illa placerade 
och i vägen för · hvarandra. Det förefaller otroligt, att ett så 
viktigt hjälpmedel för artillerielden som elektriskt ljus får be
handlas som någonting, hvarmed kustartilleriet icke har att göra, 
och dock är detta händelsen. 

• 
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Man kan hoppas, att om artilleristen själf någonsin får pla

cera kanoner och strålkastare för sitt försvar, han icke åtnöjer 

sig med att rådfråga planer, profiler, sjökort etc., ett sätt att gå 

till yäga, som just framkallat nuvarande felaktiga anordningar, 

utan att han låter praktiska försök afgöra allt. Detta är den 

Bnda metod, som erbjuder förhoppning om framgång. Försöken 

behöfva ej bli dyrbara, men de måste utsträckas under en längre 

tid, så att de omfatta växlande viiderleksförhållanden. Utgifter 

och besvär härför ersättas tiofaldigt af att dyrbara och ofta åter· 

kommande omflyttningar därigenom nndvikas. Allt hvad man be

höfver för dessa försök iir omkring ett dussin observatörer, en 

torpedbåt eller ångslup, två flyttbara strålkastare, några afstånds

mätningsinstrnment (D. R F.*) på trefötter samt n?lgra V crcy's 

pistoler med tillhörande patroner. Afståndsmätarna och V crc•y's 

vistoler representera pjeserna. 

Stridsöfningarna hafva tydligt ådagalagt, att vattenytans effek

tiva belysning icke s?! 11lyeket beror på strålarnas skärpa som på 

ett rätt val af plats för strålkastaren, samt att ingcniörofficerarn e 

begå ett misstag,. då dc placera dessa nära vattenytan. 

Om å Fig. 4 Eli' iir vattenytan och en strålkastare står i 

A kastande en strå le i riktningen A A t .f'ut, så ligger stycket 

EAt i mörker och E'rbjuder således skydd för torpedbåtar. Om 

däremot strålkastaren flyttas till B, så träffar strålen ytan betyd

ligt längre bort, och praktiskt taget finnes nu ich:e längre något 

mörkt område utom möjligen tätt intill stranden, diir dock intrt ljus i 

allmänhet behöfves eller vid brhof kan erhållas medelst ett s ya

gare flankerande l jus eller genom att tid efter annan rikta B 

nedåt. 

Författaren har icke varit i tillfälle att använda strålkastare 
Huru högt b 
böra strå!· från större höjd }i n omkring 80 fot och därtill blott en flytt ar 

kastare pla· mindre sådan, men redan på denna höjd befanns densamma gagna 
ceras. . 

pjeserna mera iin vida skarpare men lägre stående ljus En högt 

belägen strålkastare behöh·cr ej med sina strålar genomtriin~a :oå 

') Deprrssion Bang·e Find t>r. 

l 
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mycket tjocka och rök och hat· därtill ett större mål att lysa på. 

Försök komma nog framdeles att utvisa, att ju högre ljuset pla

cet·as desto bättre. 

Men ännu en sak iakttogs ofta under stridsöfningarna, då 

låga ljus användes, som man ej förut synes lagt märke till och 

som lit· till stor fördel för torpedbåtarna. 

Strålarna tycktes brytas uppåt, h varigenom det mörka området 

EA..1 A,, (Fig. 5) förstorades. Om ett ljus stod några fot högre 

än ett annat, föreföll brytningen icke så stor vid det högre ljuset. 

Detta fordrar emellertid vidare försök för att bekriiftas. Några 

berg, som 1:'\go på omkring 7 mils afst:'lnd och voro 2000 fot 

höga, blefvo klart belysta på sina toppar medelst ett mycket 

starkt, lågt placeraclt ljus, men större delen af bergen förblefvo 

mörka, ehuru ljuset riktades på en punkt å vattenytan, som låg 

blott 1000 yards från strålkastaren . 

Det iir tydligt, att kännedomen om hum strålkastare böra Okunnighet 

placeras på kusten iinnu ligO'er i sin linda och att klarhet häri toåmlkhuru 
b < s r astare 

icke kommer att vinnas, fön·iin kustartilleriet, som ju skall an- böra place

vända det elektl'iska ljuset till praktiskt bruk, får taga saken om 

hand. Flottan har genom sina ständiga öfningar lärt sig att stiilla 

strålkastarna så högt det låter sig göra med hänsyn till att de 

skola kunna skötas ordentligt. Och få befiistningar finnas vål, 

där de icke kunna. placeras högre iin ombord. 

ras. 

Riktljns, mycket högt uppstiillda och under befäl af den på Riktljus

platsen kommenderande officeren, simile ofantligt öka kanonernas 

stridsv~irde, ty de rörliga ljusen kunde då slippa ifrån bm·aknin-

geu af redan upptäckta båtar och i stället få söka efter andra. 

i\Ien om tillriickligt högt läge hvarken kan erhållas för kanoner 

eller strålkastarE', ii r det tämligen tvifvelaktigt om användandet af 

riktljus erbjuder nämnvärda fördelar, ty dc komma kanske då att 

bliinda några af serviserna. Genom upprepade försök under strids-

öfningar kan man ju emellertid försöka finna några platser, diir 

de blifva till gagn fiir försvaret. 

Mycket ofta skulle fa llskärmsraketer eller något i elen \·!igen Fallskärms
raketer m, m. 

vara till stor nytta för att få en öfverblick öfver större områden, 
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men här mötes kustartilleriet återigen af en svårighet. Laborato

Tier stå nemligen ej längre till dess förfogande, och fyrverkarc

kurser ingå olyckligtvis icke numera i utbildningen, hvadan apte

randet af dylik -artillerimateriel för stridsbehof, då sådana uppstå, 

är praktiskt outförbart Det nutida fästningsartilleriet drnnknar 

i sina reqvisitioner hos alla möjliga myndigheter. Och bepröfyade, 

sinnrika uppfinningar af forna tiders artillerister hafva gått för

lorade för oss; man kan ej få reda på dem annat än möjligen 

11ågra förrådsförteckningar. 
S. Bllg. 
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(Insändt). 

Ett lättare räkneexempel. 

Hyp. Svenska sjöofficerskåren borde år 1915 utgöras af en 

styrka af 300 officerare. Und<:Jr förutsättning af ej alltför stora 

omkastningar i utvecklingen af Sveriges försvar torde denna nu

merär vid nämnda epok få anses minimalt tilltagen. 

Probl. Huru många elever böra från innevarande tidpunkt 

årligen antagas vid Kong l. Sjökrigsskolan för att motsvara officers

kårens ökning till ofvannämnda grad, om 80 ° /o af eleverna anses 

b lifva sjöofficerare? · 

Lösning. Den nuvarande ~tamstyrkan.. ....... .. 175 

Intill 1915 afgå med pension...... .................. 53 

Extra afgång lågt beräknad........... . ..... . ......... 20 73 

Återstår stam 1915 102 

80 Ofo af K. S. S. nuvarande elevantal 68 intill 

1905 ·· · ··········· · ·· ······· ··· ······· ·············· 54 

att anskaffa 1905-1915 .. ... ..... .... . ........ .... .. . 144 

d. v. s. årligen 14,4. S:a 300 

x 100 
14,4 80 

= 18. 

18 elever böra alltså nu redan årligen antagas för att 1915 

uppå effektiveumman. H. S. B. 
Anm. 80' 0/o torde vara djerft högt tilltaget. 

S.ept. 1899 -ge. 
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Litteratm·. 

Svenska sjöhjeltar. l. Gustaf von Psilander Af A. ~Iunthe. 

Med skäl har en af våra dagars sjömilitära historieskrifvare 

såsom motto anviindt ett yttrande af den danske författaren Chr. 

Bruun, att "den svenske Sökrigshistorie er saa overmaadc ofulcl

shcndig bchandlet." Det ii r derföre en sann glädje för vännema 

till vår flottas minnen att se, hmusom i våra dagar, paralelit med 

tillvaratagandet af flottans materiella intressen, goda krafter iifven 

verka för fyllandet af luckoma och revideranclet af en del på 

ohistorisk grund hvilandc skildringar af våra förfäders bedrifter. 

l\Ied den tapprr karolinen Psilandcr inleder kommendörkap

ten Munthe*) en serie lefnadsbeskrifning:tr öfver våra sjöhjeltar 

och om fortsättningen håller, hvad början lofvar, skola vi snart 

ega en ypperlig på samvetsgrann forskning lwilandc samling 

biografier öfver "dc män, hvars bragder så ofta hånfört oss och 

gjort oss stolta att kallas svenskar." 
H vilken svensk hat· icke i sjökrigshistorien och ungdomsböcker 

läst om Psilandcrs vackra bedrift vid Orfordness '? H vem har icke 

beundrat den besegrades lysande tapperhet och segrarens iidclmocl, 

som ,;kulle hafva tagit sig uttryck i det under striden illa medfarna 

skeppet Ölands iordningsställande, dess chefs belönande med en 

till marken råckande gyllene kedja o. s. v. 
Den skildring författa ren gifver oss om denna märkliga strid 

visar att i förra afsecndet den hittills gällande uppfattningen varit 

nog; så rigtig, men bctråffandc brittcmas förcgifna ädelmod, in-

*) ~Iecl anledning af att i en förut synlig rosconsion antyclts, att 
flere författare shullo vara sysselsatte mod det ifrågavarande verket, vilja 
vi uppl ;y:;a , att ;;:om.-1\apt. ~luntho kommer att ntgifva samtliga häften . 
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hemtar man med häpnad af den i slutet af häftet intagna not

ve.xlingen emellan de begge Janelens regenter, att de vackra histo
rierna åro rent gripna ur luften. 

A f den för Psilander utfärdade instruktionen erfar man, 

att dc1mes hårdnackade Yiigran att underkasta sig den förödmju

kande honnören för engelska flaggan hade sin grund, icke i karo

linsk tjurskallighet utan i ren stiMvan att lyda dc eftertryckligaste 

order, en omständighet som hittills knappast varit känd. 

Eget är, att icke något enda af de historiska sällskap, som 

under århundradet bildats, företagit sig att klargöra denna händelse 

i England, hvilken dock enligt noten sid 31 synes kunnat få mycket 

allvarsamma följder. 

Efter h vad vi hafva oss bekant, ämnar förf., i den mån nödiga 

källor hinna anskaffas, först låta oss göra uärmare bekantskap med 

dc män, efter hvilka våra torpedkryssare äro benämnde, och torde 

skildringen af ,Jakob Bagge vara att förvänta redan innevarande år. 
Vi lyckönska författaren till den yaekra början å detta vidt

omfattande arbete och hoppas, att det måtte komma att röna den 

uppmuntran det förtjenar. Ah·cn vilja vi till innehafvarc af bref 

och handlingar, som stå i sammanhang med någon af våra sjö

hjeltar, rikta uppmaningen att låta förf. af dem få del, på det 

att skildringarne må blifva s?t kompletta som möjligt. 

Lärobok i sjöartilleri. A f W. Dyrssen. 

Den publi];:ation, hvars titP-1 vi ofYan angifvit, är liksom den 

år 189'2 utkomna delen af samma lärobok afsedel att användas vid 

underyisniugen i Kongl. Sjökrigsskolan. Läroboken innefattar dels 

en allmiin del, dels en beskt·ifning å suenska flottrens lavettage1· 

jemte dertill hörande plansche1·, dels ock slutligen planscher till 

den år 1892 tryckta matcriclbeskrifningcn, Svenska jiottans kano

ner och snabbshjutande njeser. 

Innan vi redogöra för publikationen ifråga, få vi erinra der

om, att hela verket mspnmgligen var afsedt att utkomma i en 

följd under åren 1892- -93. De hinder härför, som beklagligtvis 

uppstodo, och hvilka ingalunda kunna tillsln·ifvas författaren, torde 
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-vara för tidskriftens liisare så väl bekanta, att de icke här behöfvit 

omnämnas. 
Att läroboken fyller ett länge kändt behof, derigenom att den 

i hög grad underlåttar de artillcristiska studiernas bedrif,·ande, i:r 

uppenbart. 
Den allmänna delen - · som icke borde saknas i någon sjö

officers bibliotek - iir ett synnerligen intressant och lättläst ar

bete. Den omfattar 6 kapitel, nemligen: den inre balistiken, krut 

läran, yttre balistile och skjutlära, (jemviil innefattande pansar

frågan och redogörelse för projektilverkan), kanoner och hman
tillverkning samt en afhandling om lctvetter, ammunitionen och 

slutligen, såsom tillägg, en redogörelse för Boforsmetoden för im·e 

balistislca beräknin,r;ar. 
Beträff~mde det kapitel, som afhandlar den inre balistiken, 

kan det ifrågasättas, om detsamma ej blifvit väl vidlyftigt. Det

samma synes oss gälla de delar af luutläran, som afhandla syart

och brunkrutet. Att i.cke de röksvaga krutslagens tillverknings

sätt blifvit mer detaljeradt framställda torde bero på den hemlig

hetsfullhet, h varmed fabrikanterna älska att omgifva ifrågavarande 

till verkning. Detta kapitel innehåller bland annat äfven ett stort 

antal synnerligen värdefulla tabeller, åskådliggörande olika krut

slags och sprängmedels sammansättning, stötsäkerhet och verkan. 

Det yttre balistiska problemet behandlas efter Siacci med 

hänvisning till det Holmbergska tabell verket; härigenom har denna 

de unge "artilleristernas" stötesten blifvit förd åt sidan, och för 

den, som i likhet med rescensenten minnes den Leth'ska halistikens 

långa formler, är det en ren vederkvickelse att nu helt behändigt 

uppslå de efterfrågade data i ett tabellverk, der argumenten äro 

så synnerligen lätt funna. Å sid. 114 har ett misstag insmugit 

sig; der uppgifves nemligen att distansen, D, skall korrigeras ge-

nom multiplikation med ~ , hvilket är oriktigt och i stället bör 

hiinföra sig till balistiska koefl'icienten C. 
Afhandlingen om korrektion af upp- och sidasättningar samt 

korrektioner för ,·ind och fart m. m. illustreras genom synnerligen 
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tydliga figurer. Redogörelsen för pansarfrågan är af stort intresse 

och innesluter äfven en fullständig samling af sådana pansarform

ler, som iiro mera allmänt använda. Önskligt hade dock varit, om 

begreppet "relativa värdet," ett begrepp, HOm numera knappast 

kan nndvaras, i detta sammanhang blifvit utredt. 

I kapitlet om "kanoner och kanontill verkning" redogöres först 

för kanonmaterialiers framställning och egenskaper; d<?n derpå föl

jande bandningsteorien är framstäld efter Virgile med de af Lloyd 

och Hadeock anviinda grafiska metoderna. Vi sakna dock den 

Barh·wska teorien, som synes oss synnerligen väl lämpad för un

dervisning på ett elementärt stadium, och som, om vi ej missminna 

oss, af författaren användes under hans i så hög grad fruktbä

rande lärareverksamhet för ett tiotal år sedan. Afdelningen ,kanon

systemer" innefattar jemväl en af goda figurer illustrerad redogö

relse för de vanligaste mekanismsystemcrna. 

Om lavettagebeskrifningen samt de båda planschhäftena viljå 

vi för tillfället blott säga, att vi hoppas det icke måtte dröja allt

för länge innan de blifva kompletterade med de11 nyare materie

len; vi vilja dock framhålla det önskvärda del·uti, attbokstafs-och 

sifferhänvisningar från texten till planscherna komma att införas. 

Slutligen torde böra påpekas, att det ganska höga pris, som 

af Marinförv. åsatts läroboken, nemligen 4 kr. för den allmänna delen 

och 7,75 kr för samtliga de nu utkomna delarne - om också m· 

teknisk synpunkt fullkomligt på sin plats - kan ko111Ina att verka 

hindrande för publikationens spridande i så Yida kretsar som dess 

rediga och klara framställning och dess stora inre värde förtj enar. 
F. G. 
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åtskillh;a maritirua och higsretenskapliga tid-

Kong·!. krigsreteu~kapsak:ulemiens hmullingar och tillskrift. 8:c häft. 
Årsf,crätte lsc i befästningskonst. De europeiska ländernas försvarsbudgeter 
under 1800 talet. 

!J:e o. 10 häft. Arsberättelse i befii.stningskonst. Vårt blifvandc infan
terige\'ärs kaliber. 

Il :e o. 12:c häft. stridssättets utveckling efter fransl;:-tyska kriget. 
Några ord om fältskjutning i trupp. 

13:c o. 14:e häft. 'l'aktiska spörsmål. Är det nällvändigt att en befäl-
hat\·are för krigsmakten till lands närmast unrler konungen tinnes? 

J 5:c o. !G häft. Från slaget vid Königgrätz . 
17:c häft. Från slaget vid Königgl'litz. 
18:e häft. Inflytandet på truppföringen af det tyska artilleriets nya 

indelning. 
Titlskt-ift i militär helsoYårtl. 1899. 2:a Mft. Utdrag ur bataljons

täkaren Karl Ruclbergs rapport från spansk-amerikanska kriget. Om anti
septik och aseptil< i krig. v. Bruns: [n humane Kriegsgeschossc. 

3:e häft. Utdrag ur bataljons! äkaren Karl Rudbergs rapport från 
spansk-amerikansJ;:a kriget. Ny improvisation föt' tran::port af ~årarlo under 
strid. 

-'orsk titlskrift for Sonesen. 5:e o. G:e hefte. Kystfot'svar mod tor
pedobaad~angreb. Om lufttorpeder og rleres betydning for forsvaret. En 
ny forcleling af kompassrosens magnctnaalc. Fortoiningsboic mecl automa. 
tisk bolgedaempnings arrangement Undervandsbaade. Undervandsbaadenes 
vaerdi og benytte.Jse i taktisl< hcnseenclc. Franske nndervandsbaade. Admi
ral Cet·veras mening om den spanslw marine i den sidsto krig. 

Tirl-;kl'ift for Srmusen (nansk). 1890. :\Iaj. Om personellcts l:cldannelse i 
vore övclscskibe. 'J'clcgTafcring nclcn 'J'raadforbindelsr. Den rianske .\larincs 
Panserskibc 

. Jnni. Om persouellets Uddannelsc. Et engelsk Foredrag om Teorien 
for Flod og Ebbe. Elswick Kryrbere. Torpc<lobaaclenes I<'orm. Den danske 
~Iarincs Panserskibo. 

Jnli. Eskadrefaegtningssl<ydning·. Söpoliti. 
Augnsti. Om Anvenclolse af passive Sominar i den kinesbk-japanesiske 

Krig 1804 og den spansk amerikanske Krig 1803. DGn danske :\Iarincs be
skytteclc Kryrlsere. 
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September. Undcrvands-Bredsicleapparater og pansrede Overvandsappa
rater till Uclskydning af Whiteheads 'J'orpedoer, samt Faren ved ndaekkede 
Overvanclsapparate.r. 

Oktober. Unclcrvandsbaarle. Kekrolog . .\leclclelelser fra Nord- og {Jster
sömarincrne. 

Journal of the Royal Unitetl Sen-iee Institution. 1800. 1\lay. The siege 
and capture of Bclle-Isle 1761. 

June. The japancse crniscr Kasagi. 1\Jain features of the spanish-amo
rican war. 

July. Breech mechanism for the Vickers-1\Iaxim Cl-inch quickfiring gnn. 
Views of admiral Cervera regarding the spanish navy in the late war. 

August. New chinese crniser ·Hai-tien•. The red eross society at sea. 
'J'he Kaiser Alexander lli harbonr at TJiban. 

September. 'rlw importancc of sea po,ver in the growth of tbc roman 
empire. 'J'he yankee solclier. The highway of the nations. ' 

Le Yacht. 8 A vril. La nouvelle organisation des defcnses mobiles. 
15 Avril. Le voiyago <lo !.\L Lockroy. La marine Austro-Hongroise. Le 

vapeur brise-glace. »Ermack. • Gonvernail-propulscnr clcctrique, systeme ~lae
Lacblan. 

22 Avril. L<t Jui sur los acciclents dc travail et la navigation . 
20 Avril. Necessitc rl 'nne terminologie precise. 
6 1\iai. l/"r•uec coloniale. 
13 :\Iai. Les Yitesscs actnelles. 
2u :\Jai. 
3 Juin. 
JU Jnin. 
17 Juin. 
24 Juin. 

Les sons-marin s et Ja guerre contre L\ng:leterre. 
Les sons-marins & le dro it des gons . 
Le •naval annual> do lord Brassey. 
La Jeamtc d'Arc et. les croi~enrs Anglai~. 
La clefeneo rles rotes et l'armoe coloniale. lle l'intlnencc 

magnetiqne do certain es cotes. 
1 Jnillet. La tliminntion progressi\·e rln nombre des marin~ dc ('Olll· 

merce en Angletcrre. 
8 Juillet. Dupuy do Lomc. 
J 5 Ju i ilet. Les chandicrcs rlos torpilleurs. 'rraYcrsee rl'nn . tupilleur 

de Cherbonrg a Bizertc. 
22 Juillet. La compo~ition de nos escadres en 1900. 
20 Juillct. Rcnflonage du transatlantique ·Pa:·is• . 
5 Aout. Emploi des ccrfs-volants pour les naviJ·e~ on rlf!tresse. 1/e ntree 

de Portsmon t h . 
12 Aout. La crise de l'avanrement dan~ la marine. 
19 Aout. L'ccole 8nperienrc 1k marine. Les manoenYt'es naYales ang-

laisas en 1899 
26 Aout. Les patrons-pi lotcs des torpilleurs. 
2 Scptcmbre. Les epaves en d6l'i\'e . 
D Septembre. La suppression des lieutenants de Yaisseanx majors. 
1 (i Septembrc. Les ma noennes navale~ anglai~e3. 
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Unite(l Service Gazette. 15 April. Les desrentes on Anglotenc. Our 
latest cruisors. Secondary naval batteries. 

22 April. New t•quipment of heavy batterios. 'rhe admiralty and the 
water-tube boilers. 

29 April. ~;aval construction in France. Effect of gun fire at Manila. 
6 May. Porsia and British interost. 
13 May. The new royal yacht. 
20 ~lay. On the evo lution of maritime regiments. 
27 ~lay . Prospect of peace. Watortight doors and war vessob. 
3 ,June. Straight silooting and good focding. 
10 Juno. British seamon. The valne of Woi·hai-voi. 
17 Jnne. The peace congross. 
24 June. A naval tournament. 
l July. The naval mobilisation. 
S July. The chinese srramble. Projt>ctiles for quick·tiring guns. 
15 July. Shipbuilding in America. 
22 July. Popularity of the navy. Naval architects conferencc>. 
29 Ju ly. A chair of naval history and strategy. 
5 August. The peace confcrence. 
12 August. 'rhe naval manoouvres. 
19 August. Fishormen and coast defonce. 
26 August. The representation of the royal marines. Bad foad in the 

navy. Podantry in the n_avy. 
2 Sept. The pacific force of arms. 
9 Sept. Tactical fitnc>ss and the h.abit of command. 
16 Sept. 'rhings that concern onr peace. 
~Iarine Rundschau 1899. Mai. Selbstthätige Steucrung der 'rorpedos 

durrh den Geradlaufapparat. Die Etappenstrasse von England nach Indien 
u m das Kap der guten Hoffnung. Brauchen wir eine uautische Huchschule? 
S. !Il. Kanonenboet Albatross. Besprecbung der Aufsätze des Kapitäns Maban 
in den ·Times•. Schiffsfähnrich Kinderling. Die Ve.rmossung in Kiautschou. 
Thätigkcit der Mari no be i Niedorwerfung des Araber au f standes in Ostafrica 
1888- 90. 

Juni. Die Etappenstrasse von England nach Indien um das Kap der 
guten Hoffnung. Besprechung der Aufsätze des Kapitäns Mallan in den 
,'rimes•. Die tiirkische Marine von ihren Anfängen an. Calciumcarbid und 
Acetylen. Ein Orderbueh von der deutFchen Flotte. Der Orkan vom 27 
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St. Petersburg. Das englische Marinel<:zareth in Portsmouth. Die fran
zösischen Militätlazarethe in Oran, Alger und Tunis. Liibecks neuer Gross· 
Schiffabrtsweg. Thätigkeit der Marine uei Niederwerfung dos Araberauf
standPs in Ostafrica 1888-90. Das Seesoldaten- Dctaschcment in Peking. 
Die Vermessung in Kiautschou. 

Ju·li. Kurze Bernerkungen iiber das ·Photographiren an Bord. Boots
aussetzvorriehtungen. •Luvboote nach Lee•. Kocl1en mitteist elei{tri~cher 
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Enc>rg-ic>. Thätigkeit der :\larino bei Niederwerfung d· s Araboraufstandes 
in O:'tafrica !888-90. Zur neuesten Nelson-Litteratur. Neues ans der ln
dustrio. Ueber die Boreituug kohlensäurehaltiger Wässcr an Bord S. ~I. 
Shiffe. Die Etappenstrasse von England nach Indien. Befehlsiibermittelung 
durch elektrische Telegraphen. 

Augusti-September. Die Nordamc>rikanische Instruktion fi.ir Blockado
schifl'e und Kreuzer. Umsteuerungon boi Elektromotoron, Präzisionsmeszin
struruonto. Kohlonversorgung im Seekriege. Das Werkstattschiff • Vu! can• 
dm· \'erein. Staatcn-Flotte. Ueber rlie Babeock & Wilcox-Kessel und 
deren Venvendung in der Marine. Die Witterungs-Verhältnisse im Kiaut· 
schou-Gebiet während der Wintermonato Oktober 1898 bis März 1899. Die 
VPrmossung in Kiautschou. Die Etappenstrasse von England nach Indien. 

Jlittheilungen aus dem Gebiete des SeewPsens. N:o VI. Die Fischerei 
im Adriatis•·hen Meere. Manövrieren der Schift'sdamptmaschinen. Das eng
lische Marine-Budget fiir das Verwaltnngsjahr 1899-1900. Der italienische 
Budget· V oranschlag fiir das Verwaltungsjahr 1899. Der russisch e Eisbrecher 
• Ermack ". 

N:o VII. Die Fischerei im Adriatischen Meero. Das niederländ!schc 
:\larine-Budget !'iir das Jahr 1899. Explosion eines Goschiitzes auf dem 
Schieffsplatze zu Sanely Hook. 

~:o VIll. Die Fi~cherei im Adriatischen Meere . Entspricht die Pariser· 
Declaration 1856 der Praxis dos Soerecbtes. Stape!lauf des französischen 
Panzerkreuzers •Joan no d' Are•. Db er Torpedobootzerstörer. Das interna
tional o Signalbuch. Der Dampfer Moskwa der kais. russichen freiwilligen 
Flotte. 

~:o IX. Die Fisehoroi im Adriatischon :'tleere. Entsprischt die Pariser
Doclaration 1856 der Praxis des Seercchtos. Die Seekrankheit und eiJ,ige 
ä ltoro und nenero 'rhoorion i.ibcr dor. n Znstandekommen. 

N:o X. Die Fischerei im Adriatischen Meere. Compensierung der qua
dmntelen dcv,atlon mit H,lfo des Deftectors. Uober don EmftuBs der Ver· 
wondung holler Explosivstoffe. Uebor Kohlentransportdampfer. 

Proeecdings of the Royal A.t·tilleri Institution. May. The rust:ng of 
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,July. Art,!lery features of the Naval battle of S11.ntiago de Cuba. 
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