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Förslag till Krigsspel för flottan. *) 
(Af kaptenen m. m. A. Breckström.J 

Krigsspelet, som numera öfvas inom de flesta större 

staters armeer, är en frarn st~illning af krigshändelser 

till lanels på kartor i stor skala (hos oss 1: 5,000), 

fö rtydligad genom anv~tndande af tecken, föreställande 

större eller mindre afdelningar af de olika vapen

slagen. 
Det kan syssels~ttta sig med alla operationer i :f::-ilt, 

ifrån rörelser och manövrer med hela armeer, till ut

lägganclet af en förpostkeclja, eller orclnandet af be

vakningstjenst med de minsta patruller. Det är såle

des af cl!:m alclr·a största omfattning, och kan medgifva 

en ganska noggrann unclersökni11g af alla de ställnin

gar, uti h vilka man kan tänka sig en befiilbafvare för

satt, vare sig han har en trupp eller en armekår 

under sitt befäl. 
En tysk, krigsrådet v. Reisswitz , angifves såsom 

dess egentlige uppfinnare. Han uttänkte i början af 

detta århundrade ett slags krigsspel, hvars figurer 

rördes efter vissa bestitmcla reglor, och som af Meckel 

jemföres metl schackspelet. I denna form utvecklades 

spelet af v. R eisswitz son, och r edan 1824 erhöll det 

en rekommendation af då varande chefen för preussi

ska generalstaben, hr v. J]rfiif(li ng. Spelet synes lik
väl vid denna tid varit belastadt med en mängd r,eg

lor, som försvårade dess mera allmänna utbredande. 

*) Uppläst vid K. Örlogsmanna -sällskap!lts sammanträde den 30 

Januari 1878. 
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Här i Sverige br man öfvat krigsspelet redan i 
början af 1840-talet . 

Det iir emell ertid först under sista tiotal af år, 
som det erhttllit sin nuvarande allmänna utbredning, 
gintåt nti generalstaber , i vissa afseenelen iifven vid 
militiira. nndervisuingsverk, och slut ligen in trii.ngt på sjö
vapnets område uti de engelska och tyska flottorna. 

De författare, som genom sina arbeten gifvit spe
let dess nn vara]l(le form , iiro till lands, tvenne tyskar, 
.J.VIeclv:'l och v. Verd!J dn Verdois, samt för sjökrigs
spelet en l·ij tnant i engel::;ka flottan, mr vV . .F. l\I. 
Castle, som uti "United Service Institl1tion 11 föredra
git sitt förslag till krigsspel. 

De uppsatser om spelet, som sti\tt mig till buds 
for uppgörande :olf hosföljamle förslag, hafva va. rit: 
uAn leitnng znm KriegesspieF von Meckei, Berlin 1875. 
uBeitrag znm Kriegesspiel von v. Verdy dn Verclois, 
Berlin 1876. aUeber das Seetaktiksspiel" uti "lYiithei
lungen ans dem Gebiete des Seewesens<~ , Vol. VI 1877, 
pag. 238 och följande, hvilken uppsats, redogörande 
för mr Castl e's kr igsspel, blifvit f1tergifven uti 11Tid
skrift for S0wresena, l2: e Bind 6:e Hefte, med ett till
bgg, som efter "Non1c1entsche Allgem eine Zeitnng 11 

meddelar en kortfattacl notis om det i tyska flottan 
öfvade krigsspel, ntan uppgifvancle af sistn ~imnde spels 
detalj er. 

Nyligen har från generalstaben bEfvit utlemnadt 
ett krigsspel med kartor och allt tillbehör, tiU de re
gementen och kårer, som anmält sig önska erhålla 
detsamma, men den åtföljande brochyren ~il" ännu ej 
.anhind, hvarför den ej vm·it för mig tillgänglig. De 
bc'ida former för krigsspel et, som af Meckel och v. 
Verdy framst~illas , skilja sig icke så obetydligt från 
h varandra. 
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.1'Ieckel uppgifver neml. tabeller för beräknande 
af eldverkan. använder olika färgade tärningar för 
afgörancle af ett företags utgång, samt afdelar spelet 
mera best~imdt igenom drag. v. Venly öfved emnar 
deremot allt afgörande till den leda.mle, samt gör h varje 
häJ1(1elses utgång i hög grad bero enJe på hans omdö
me. Till fö lje häraf förefaller Meckels krigsspel mera 
kompliceradt, och utrustadt med en tyngre apparat. 
Emellertid äro, efter min tanke, några af hans bestäm
melser, såsom points-berälmingen för simulerande af 
eldverkan och bruket af de färgade tärningarne, af 
stor fördel uti ett krigsspel, som är gnmdadt på an
vändande af sjövapnets materiel. Den leelandes t em
ligen grannlaga stä l1 ning såsom opartisk domare blir 
härigenom betydligt underlättad, och om äfven slum
pen spelar en role vid tärningarnes användande, s~ 
kan denna inskränkas inom vissa gränser, och torde I 

alla fall ej blifva af större inflytande i spelet än den 
är i verkligheten . 

lYir Castle's krigsspel utgör bufvudsa.kligen en på 
rutaclt papper, och med hjelp af vissa skalor och far
tygstecken, företagen stuelie af olika taktiska evolutio
ners utförande, och angifver ej något sätt för bestäm
mande af vapnens verkan , samt utesluter derigenom 
ur spelet all möjlighet att undersöka de nya kombi
nationer, som blifva en fö ljd af lidna förluster; det 
erfordrar stor noggrannhet vid de ständigt återkom
mande mätningarne och handteramlet af skalorna m. 
m., samt blir derigenom något tröttande, ehuru det 
visserligen af cle spelande kan göras ganska omvex
lancle. De skalor , efter hvilka fartygens svängningar 
afsättas, kunna naturligtvis ej anses riktiga, dels eme
dan ett fartyg, som skall svänga, t . ex. 16 streck, i 
sjelfva verket både förflyttar sig ett olika vägstycke 
och använder en olika tid för fullbordande af l:a strec-
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kets svängning, än för det sista, en oegentlighet, som 

mr Castle för öfrigt sjelf anmärkt, - dels emedan de 

flesta fartyg hafva olika svängninskretsar , och den 

Bon takoffska principen, att ~enom vissa, för h vart far

tyg bestämda rorvinklar, gifva alla sam ma svängnings

cirkel , hvilket medför tidsförlu st vid evolutionernas 

utförande, ej nödvändigtvis behöfver tilHimpas på så 

små fartyg, som våra. Skalorna kunna ej användas 

för mindre med 2:ne skrufvar försedda fartyg, som 

bafva sina båda masl;:iner gående i olika riktningar 

för att göra större sviingningar, och hvilka således ofta 

vrida sig på stället, nästan utan att förflytta sig från 

den punkt af svängningen, der farten öfver stäf upp

hörde. Utan att vilja underskatta värdet af vissa 

taktiska formeringar, samt med erkännande af den stora 

vigt, som ligger på bibehållarrdet af anbefalcl ordning, 

tror jag dock, att de taktiska evolutionerna ej i vår 

flotta, med sina små och lätt manövrerade fartyg, böra 

spela elen framstående role de måste innehafva inom de 

stora marinerna, särdeles der, hvarest en hel eskader kan 

bestå affartyg, h vars kraftigaste vapen ~~r stäfvangreppet. 

Af hufvuclsaklig vigt för oss synes mig deremot 

vara unelersökningen af de fördelar, och äfven svårig

heter, som erbjudas försvararne igenom den egendom
liga formationen af våra kuster. 

Af dessa skäl har ej det engelska krigs:;;pelet kun

nat läggas till grund för de t här nedan föreslagna, 

ehuru, efter hvad som nedan synes, vissa af dess be

stämmelser blifvit intagne uti detta förslag i ändamål 

att ej nr spelet utesluta möjligheten af studiet af tak
tiska evolutioner. 

Frågar man sig nu hvad nytta krigsspelet kan 

medföra, så torde denna fråga ej bättre kunna besva

ras, än med anförande af följande yttrande om det 
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tyska sjökrigsspelet ur "Tidskrift for Sovresen", efter 

"Norddeutsche AllgemeiTJ e Zeitung". 

i/Krigsspelet har till ändamål att väcka o:ffi.cerar

"nes intresse för sjöstridens taktiska r eglor; att åstad

" komma en öfverblick öfver de manövrer, som foreta

"gas af tvenne fiencltliga flottor eller fartyg, i det man 

"gifvit hvarje parti en chef och flera underordnade 

"officerare; att studera medlen att upptäcka fien

"den, att formera olika ordningar vid träffningens bör

"jan, att hålla eskadrens eller elivisionens fartyg sam

"lade; a t t redogöra för artilleriets eller torpedons bruk 

"vid olika tillfällen, allt med det ~indamål att fram-

1' kalla ett fullstämligt utbyte af åsigter och meningar 

"i dessa intressanta frågor". 

För oss torde härtill böra läggas nyttan af nyss 

n~irrnda undersökning af kustformationens inflytande. 

Krigsspelet skulle således kunna anses såsom en 

undervisningsmateriel i sjötaktik, lämpad efter våra 

förhållanden; det torde på samma gång kunna få be

traktas såsom ett angenämt tidsfårdrif ibland kamra

ter, väl egnadt att förkorta en eller annan afton un

der loppet af vintren, numera den enda årstid då kam

rater i någorlunda tillräckligt antal finnas samlade vid 

någon af flottans båda stationer. 
Den bästa källa för taktiska studier torde emel

lertid vara krigshistorien, och krigsspelet kan endast 

i samma mån vara af nytta, som de igenom detsam

ma erhållna resultaten öfverensstämma med historiens 

lärdomar. 
För landkeigsspelet iir en sådan öfverensstämmelse, 

i betrak1tande af den stora mängd, uti de minsta de

taljer troget å.tergifna krigshändelser, som Dästan utan 

afbrott inträffat, vida mindre svår att uppnå än för 
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sjökrigsspelelet. Nya vapens, och nya stridssätts in
förande uti Lärarne har uti en nära oafbruten serie 
följts af deras pröfvantle i verkligheten, hvarigenom 
teorierna erhållit sin bekräftelse, eller sin döclsclom. Sam
ma förhållande eger deremot icke · rum uti clet som 
rör sjövapnet. En period förefinnes , som kan sägas 
börja med ångans allmänna införande såsom rörelse
kraft för krigsfartyg, och som ännu fortfar, uneler 
hvilken sjövapnets historia har att fört~ilja blott om 
sparsamt och uneler egendomliga förhållanden intr·äf
fade sjökrigshändelser, af hvilka allmängiltiga slutsat
ser i taktiskt afseende ej alltid kunna ch·agas. Men 
just nnder denna tid hafva krigsfartygens vapen uncler
gått de mest genomgripande förändringar , h vilka torde 
göra deras verkan i hög grad olika med de äldre, viil 
};ända vapnens. Denna nutidens krigsfartygs brist på 
historia gör det naturligtvis särdeles svårt att upp
ställa reglor f~r ett krigsspels användande på sjökri
gets område. Afven ofullständigheten uti detaljer hos 
de uppgifter, som kunna fås om de sjöstrider, hvillm 
egt rum under användande af materiel liknande nuti
dens, bidrager att öka dessa svårigheter. Så kan man 
t. ex. stundom flt veta antalet frltn ett fartyg umler 
en strid afskjutna projektiler, men afståncl, och det antal 
af dem, som träffat, nppgifves nästan aldrig. Ej heller 
känner man noga cle tider, som de gjorda, ofta mindre 
tydligt beskrifna, manövrerna upptagit, ja stumlom 
knappast dessas ändamål. 

Af dessa och andra orsaker kan ej sjökrigs-spelet 
tillfredsställa lika stora fordringar på fullständighet i 
detaljer, som annens krigsspel. 

Att närvarande förslag äfven har andra, ej ute
slutande af sahens natur, beroemle brister, är alltför 
sannolikt; men dessa torde väl, om spelet väcker i~-
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tresse hos kongl. flottans officerskår, kunna afhjelpas, 
efter vunnen större vana vid detsamma. 

På det man ej' må ställa större fordringar på spe
let, än hvacl det efter sin natnr kan tillfredsställa, bör 
det hanske framhållas, att krigsspelet ingalunda kan 
ersätta den praktiska öfningen, endast förberecla den
samma och göra den mera upplysande och fruktbäran
de, enär man ju lika litet kan på papperet lära sig 
att föra en division eller eskader, som att föra ett en
kelt fartyg. 

Slutligen torde iifven här böra nämnas, att spelet 
är så anorclnaL1t, att hvarje officer kan deruti öfverta
ga en röle utan kännedom om spelreglar o. el , utom 
"den ledande", som deremot erfordrar någon vana vid 
spelet, isynnerhet för att det. ej må blifva alltför lång
varigt. 

Efter dessa inledande rader torde jag nu böra öf
vergå till en beskrifning pit spelets utförande. 

De speJande. 

Uti spelet kunna deltaga ett obestämdt antal spe
lande å hvarje sida, allt efter cle olika uppgifternas 
beskaffenhet, eller storleken af den styrka, hvarmecl 
de föreställas utförda. Det minsta antal, som erfor
dras, är 3:ne, hvaraf en kallas elen "leclancle"; denne 
som bör hafva uppstält elen uppgift, som skall under
sökas, och vara en 011artisk 1lomare i alla tvifvelakti
ga frågor, för tillika 2:ne protokoll, det ena enligt 
Formulär I, öfver ch·agen, det andra, en "förlustlista" 
enl. Form. II. Han bestämmer på neJanstående grun
der verkan af vapnen, samt, när de färgadel tärnin
garne ifrågakomma, hvilken af dem, som skall begag
nas. Han gör sig unelerrättad af hvarje spelande, 
hvad denne ämnar företaga, och bestämmer elen tid 
(enl. Tabellerna), som erfordras härför, samt underrät-



tar de spelande, om hvad de uneler spelets gång kun

na antagas få veta om fienden. Af de öfriga spelande 

äro tvenne att anse såsom " bef~llhafvare " för hvar sin 

styrka, 1·öd eller blå, cle öfrige såsom afclelnings-, far

tygs-, divisions- eller posterings-befälhafvare (i land) 

m. m., allt efter tillgång på spelande. En meclhjel

pare bör tillclelas den ledancle, om tillgång dertill fin

nes, för att hjelpa honom med anteckningarne uti de 

båda protokollen. Då den leclande utgör mellanlänk 

emellan båda partierna, gå äfven alla order och sig

naler genom honom. Om lokalen ej meclgifver att de 

spelande partierna hafva !war sitt rum, måste befäl

hafvarne skriftligen till honom uppgifva, hvacl de äm

na företaga, hvarefter han lemnar ordern eller signa

len till den af de spelande, den rör, med uppgift om 

den tid, som erfordras. 
Bäst synes likväl, att cle båda partierna hafva 

hvar sitt rum, då skriftvexling är öfverflödig, men här

till erfordras dubbla kort och dubbelt antal fartygs

t ecken. Den ledande bör göra de spelande uppmärk

samma på, att inga andra meddelanden böra göra:-; 

emellan dem, än sådana, som i verkligheten kunna ske. 

Före spelets början meddela deremot befälhafvarne 

de dem underlydande sin mening, om huru uppgiften 

skall utföras m. m. Detta är af så mycket större 

vigt, som spelet blir af större intresse ju mera det 

~rmar sig verkligheten. Uneler spelets gång bör in

gen diskussion företagas, men efter dess slut bör den 

ledande genomgå partiet, framställa sin uppfattning 

af de olika sätt, hvarpå de respektive uppgifterna 

kunnat lösas, och höra de deltagandes mening. Meckel 

framhåller i sitt ofvan citerade arbete, att denna dis

kussion ej så mycket bör hafva till ändamål att för 

lika olika åsigter, enär ju många vägar kunna föra 

till samma mål, som mera att framhålla alla olika 
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synpunkter för en frågas bedömande, samt att fi.·am

ställa alla de olika sätt, på h vilka man kunnat gå till 

väga. Den största frihet bör lenmas åt hva1~je befäl

hafvare, att uneler spelets gång företaga sig allt, hvacl 

som kan utföras med elen materiel, som står till hans 

disposition, och elen ledande bör hvarken genom råd, 

eller sådana upplysningar om fienden, som ej äro be

rättigade, söka inverka på någon af de spelande. Den 

ledande bestämmer äfven dragens längd, samt iaktta

ger sjelf eller genom sin medhjelpare, att motsvarande 

tider finnas hos båda befä1hafvarne, så att han alltid 

har reda på båda parternas ställning i samma ögon

blick. 

Spelbriide. 

Härtill användes sjökort uti elen största skala 

man kan erhftlla, utom vid längre förflyttningar, dit 

hvarl skala som helst kan användas. Fördelaktigast 

äro specialkort i skalan l: 100,000 eller l: 50,000, så 

länge man till följe af uppgiftens beskaffenhet ej be

höfver använda de större fartygsteclmen. H vardera 

styrkans läge markeras då blott på de respektive be

fälhafvarnes kort med en nål med färgalit hufvucl, som 

utmärker teten af styrkan, och tjenar att gifva elen 

leuamle öfversigt af ställningen. Så snart båda par

terna kommit inom synhåll af hvarantlra, måste man 

deremot taga till fartygstecknen, och m:h te dil. skaffa 

sig till spelbräde ett kort i skalan l: 20,000; eller än

då helch·e i skalan l: 10,000. 
Som elylika kort ej finnas att tillgå, måste man 

afbryta l)artiet , samt genom inrutning af några hop- l 
limmade ark hvitt ])Upper, öf\rerflytta i skala l: 20,000 

den terräng, som erfordras, ifrån ett kort i skalan l: 

100,000. Detta arbete behöfver naturligtvis ej utföras 

med någon hög grad af noggrannhet, utan kan göras 
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fo~t, blott man iakttager, att de hinder för fartygens 
fna rörelse, som förefinnas å kortet i skalan 1: 100,000, 
äfven något så ntLl' intiggas uti kopi[lll i skala 1: 20,000. 
Vid somliga uppgifter erforch-as iifven känned~m om 
terrängens beskaffenhet å land på de en farled omgif
vande stränderna, och det är en stor brist att sakna 
denna; i någon mån kan man hj elpa sig med kustbla
den uti de kartor i slcala l: 100,000, som utgifvits af 
generalstabens litografiska anstalt, men de kunna ej 
anses göra tillfyllest. Det vore derför önskligt, om 

"--- man kumle genom någon styrelsens åtgärd erhålla nå
gra kartblad till spelbriide för krigsspelet, hvilka ltclst 
borde vara i skala l: 10,000, eller ämlå st15rre , och 
upptaga M'ven stdimlernas terrängdetalj er. De behöfde 
naturligtvis ej vara så korrekta, att de kunde användas 
af en iiende, enii.r här mera är fråga om att hafva nå

gm detaljer, än att hafva just de rätta. 

Slialor och fartyg·stecl{en m. m. 

Distans-skalorna ( .. W. l och 2) upptaga i 1: 100,000 
och l: 20,000 kabellängder , minuter och tusental af 
fot; med hj elp af dessa, samt af den härtill hörande 
tabell r, kan man genast finna alla afstånd, samt elen 
väg ett fartyg under något visst tidsmått tillryggalagt. 

De månghörniga skalorna (.A%. 3 och 4) äro för 
mera beqvämlighet så inrättade, att man med dem i 
skalorna l: 20,000 genast kan uttaga längden af ett 
clrag om 4 ticlsminuter. 

De upptaga farterna 2 till 13 knop. 
Deras användande inses af påskriften. Sväng

ningsskalorna (.;l%. 5 och G) äro, efter mr Castles krigs
spel, konstruerade på den grund, att ett svängande 
fartyg uneler svängningen genomlöper en cirkel, hvars 
diameter är 3 '/~ gånger fartygets Hin gel, samt att det 
använder samma tid fÖr hvarje strecks gir. Ett större 
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fartyg, som endast svänger för sitt roder, förlorar un
der svängningen ungefärl igen 25 °/0 af sin ursprungli
ga högsta fart, så att t. ex. ett fartyg som gjorde 12 
knop nedgår uneler svängningen till 8 knops fart; ska
lorna afse derför endast farten under svängningen. 

Den till skalorna hörande tabell II visar huru 
lång tid, som fordras för hvarj e strecks gir. Sim
lorna afse, den större, ett fartyg af 300 fots längd; 
elen mindre ett af 175 fots. Den sistnämn<la torde kunna 
utan betydligt större fel, än hvad som reclan förefinnes 
på grund af de gjorda antagandena, äfven använuas för 
fartyg af 150 och 200 fots längder. 

Deras användande tillgår sålnncla, a tt skalans 
skarpa kant lägges invid fartygstecknets akter , pli den 
sicla derom, å t hvilken svängningen skall ske, samt 
med skalans grofva svarta streck parallelt med far
tygstecknets medellinie; derefter afräknas långs ska
lans båge det antal streck, som fartyget skall svänga 
och den sålunda erhållna punkten blir nu stället, dit 
fartygets akter nnder svängningen förflyttat sig. Ska
lorna äro endast afsedela för kort i skalan l: 10,000. 
Med hjelp af cle redan bcskrifna distans-ska lorna och 
dessa svängnings-skalor kan man nu afbilda taktiska 
evolutioner, eller enkla fartygs manövrer på vanligt 
h vitt papper, hvarest · clå antingen kanten antages för 
ett nordstreck, eller några dylika på papperet uppdra
gas för orientering och såsom utgångsstreck vid kurs

förändringar. 
Fartygstecknen äro af 2:ne olika typer. Den 

större, flata typen upptager, vid U" ,;:; ]ängd från spet
sen till aktem, eller från spets till spets, ett utrymme 
af 1/ 2 kabellängd i skalan l: lO,UOU och en hel kabel
längd i skalan l: 20,000. 

Den sistnämnda skalan är således den minsta der 
dessa tecken kunna användas, och då ej med fördel, 

5 
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om afstånden emellan fartygen är en kab ellängd eller 
mindre. För J enna Länuelse kan Jen minure, upprätt
stående ty pen användas, som ej upptager fullt 1

/ 2 ka
bellängd i skala 1: 20,000. Denna mindre typ borde 
för att kunna med någorlunda lätthet användas äfven 
på kort i skala 1: 100,000 ej upptaga mera utrymme 
än 0'",3 men så små pjeser kunna ej beqvämt handteras 
hvarför då är bättre skaffa sig kort i större skala. 

Då en så stor mängd fartygstyper finna:;, har det 
varit nödvändigt söka åstadkomma temligen stor om
vexling uti tecknen. 

Bland dem, som nu föreslås, kunna de spelande 
naturligtvis sjelfva välj a, och låta t ecknen föreställa 
hvilka öfverenskomna typer som helst; tecknens form 
och färg är emellertid sålunda anordnad, att (ö1·en 
(toppen och ena sidan på de upprättst ående) alltid har 
de resp. styrkornas färger , röd eller blå. På de tec
ken, som föreställa monitorer och tornfartyg äro fär
gerna anbragte i diagonal, på de öfrige tvärs på far
tygs-tecknen. Alla de enfärgade tecknen föreställa min
fartyg , och ångslupar med eller utan minor de, hvars 
ena hälft är ofärgad. De fyrkantiga tecknen hafva 
antagits föreställa trupper, utkikar, baLterier m. m. i 
land. De antagna tecknens bety delse synes för öfrigt 
af den åtföljande planchen. 

Öfriga instrumenter, som erfordras, äro, utom tär
ningarne, passare, transportör och parallel-linial, samt 
nålar med färgade hufvuden. 

De färgade tärniugarne. 

Då under en sjöstritl en m~in~d företag kunna tän
kas, om hvilkas lyckliga eller olyckliga utgång man 
ej kan på förhand vara förvissad, enär ju äfven i sjelf
va verkligheten en oberäknelig slump ofta synes så
som enda förklaringsgrund för utgången af ett företag, 
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så torde äfven inom krigsspelet dylika hiindelser böra 
på något sätt föreställ as . l\fan lmnr1e visserligen här 
hafva den utviigen att låta den le<ldnde ensam af
göra om utgången af hvillm företag som helst , i öf
verensstämm else med hvad, som göres uti Jet af v. 
V erdy föreslagna krigsspel. Men detta sätt torde er
fordra öfverlägsna egenskaper hos den leclamle, och 
skulle möjligen försvåra införandet af krigsspelet ibland 
jemnåriga kamrater. De spelande torde också finna 
det behagligare att underkasta sig slumpens afgörande 
genom tärningskastet, än en persons inclividuela om
döme, särdeles i frågor af tvifvelaktig beskaffenh et. 

Då dessutom i verkligheten händelsen kan göra, 
att ett företag får en annan utgång, än hvad man kun
nat förutse, t. ex. genom en af::;kjuten rorledning, be
fälhafvarens såramle på en pansarbåt, hvilken så helt 
och hållet är i sin chefs hand under en strid att den
nes blotta ombyte kunde hafva de mest oförutsedda 
följder såsom grundstötning eller ombonlliiggning m. m., 
&å syn~s giltiga skäl finnas för att äfven i spelet låta 
slumpen träda emellan. . 

De färgade t ärningarne, å hvilka ögonen e.J taga~ 
i betraktande, äro derför föreslagna till användande 1 

alla tvifvelaktiga fall. 
Tärningarne äro sålunda anordnade, att å den, 

som å den röda sidan är märkt med 
.,t'l. 1 finnes 3 röda och 3 blå sidor, 
" 2 " 2 , , 4 blå sidor, 

" 
3 " 1 röd , 3 blå samt 2 hvitsidor, 

, 4 " 1 , " 4 blå och l hvitsida, 

" 
5 " l " , 5 blå sidor. 

Härigenom uppstå, då den Inrita sidan ej tages i 
betraktande, eller man slår omigen, om den kommer 
upp, följande sannolikhetsfi.irhållande : 
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För tärningen .;W, l 
)) !! ,, 2 ...... . 
}) " " 

3 .... .. . 

" " " 
4 ...... . 

" )) " 5 ....... 

1: 1' 
1: 2, 
l: 3, 
1: 4, 
l: 5. 

De!l röda sidan föreställer enheten, den blå de öf
riga siffertalen. 

Om den ledande anser företaget hafva lika stora 
utsigter att lyckas, som att misslyckas, användes .,t?. 
~· Kommer rödt upp så visar det, att saken lyåats, 
1 motsatt fall har den misslyckats. På samma sätt 
användas de öfriga tärningarne, allt efter den grad 
af sannolikhet, som den ledande tillerkänner ett visst 
företag, under iakttagelse, att om sannolikheten för en 
dålig utgång är stcirre än den för en god, den 1·öcla 
siclan betyder lycklig utg:'lng, den blå olycklig. Om 
deremot sannolikheten för en gynsam utgång är större 
än för ogynsam, hafva f..irgerna motsatt betyrlelse. 

Slumpen är således här visserligen afgörancle, men 
likvisst inom rle rimliga g6inser, som af elen ledande 
genom valet af tärning bestämmes. 

Det är tydligt att tärningarnes anvä11dande ut
gör en komplikation uti spelet, men då så liten krigs
erfarenhet ännu förefinnes merl afseende på anviimlan
det af såviil ram, som torpe:lo, kan man möjligen på. · 
detta siitt komma verkligheten lika n ~ira, so m på nå
got aunat. 

Bestämmande af vapnens ve1·kan. 

Det är redan förut nämnclt, att det engelska krigs
s~elet saknar alla bestiimmelser i detta afseende, men 
af ofvan anförde uppsats i ''Tidskrift for Sovmsen" sy
nes ~ramgå att de förefinnas uti uet krigsspel, som öf
vas mom tyska flottan. 
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Det heter nemligen om detta, att atill spelet v oro 
"bestämda reglor lämpade för att uppskatta verkan af 
''artilleriet, rammen och torpedon". En brist i sjö
krigsspelet skulle det tydligen var~, om man utesläte 
alla sådana bestämmelser, och derigenom nöjde sig 
med att undersöka endast sådana taldiska kombinatio
ner, som kmma föregå en strid, men ej dem, som bero 
af stJ,ridens utgång. Skälet för ett sådant uteslutande 
skulle naturligtvis vara det, att det ej kan vara sär
deles upplysande att se, huru tärningarne falla; men 
genom att göra uppgiften för spelet sådan, att parti
ets utgång beror hufvudsah:ligen af de iall:ttagna tak
tiska åtgärderna, och anse bestämmandet af vapnens 
verkan såsom en bisak, eller såsom en nödvändig olä
genhet, torde man kunna draga större nytta af spelet 
mecl detta bestämmande än utan detsamma. I så fall 
komma äfven förlust-bestämmelserna att intaga sin rät
ta, mera underordnade plats i spelet. För att emel
lertid göra bestämmandet af vapnens verkan dels min
dre svår, dels i någon mån sannolik, hafva följande 
grunder härför blifvit föreslagna: 

H varje fartyg, eller batteri i land om 2:ne kano
ner anses vid partiets början hafva 100 points strids
duglighet. För en' iland uppträdande styrka anses dessa 
points betycla procent af styrkans storlek, äfvenså för 
besättningarne under äntring. :Men enär fartygen haf
va en mycket olika förmåga att uthärda beskjutning, 
så finnas uti tabell IV upptagne 6 olika grader af eld
verkan, hvarefter förlusten i stridsduglighet bestäm
mes. Den ledande uppgifver inom hvilken grad, som 
eldens verkan anses falla, hvarefter den spelande, som 
licler förlusten, sjelf kastar med en tärning. Efter det 
antal ög'on, som uppkommer, uttages förlust-pointen 
ur tabellen och antecknas uti förlustlistan. De sålunda 
erhållna points-talen summeras ihopa, och när farty-
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get uppnått 50 points förlust, kan det, om omständig
heterna i öfrigt sådant medgifva, dragas ur elden, och 
efter ett antal drag, som af den ledande bestämmes, 
åter deltaga i spelet, likväl med en med15 a 20 points 
redrwerad stridsduglighet. Sknlle dess befälhafvare 
ej bestämma sig härför, så kan det fortsätta, och anses 
efter inalles 75 points förlust ännu kunna med full far:t 
undfly sin fiende, likvisst utan att kunna åter deltaga 
i partiet. Om förlusten uppgår till 100 points anses 
det hafva strukit. Af de ofvannämnda graderna ut
göra de 5 första de, som äro afsedda att i allmänhet 
användas. 

De 3 första af dessa grader användas ensamt, 
eller äfven undantagsvis den 4:e, för bestämmande af 
förluster i procent af styrkan vid äntring, eller strid 
i land. 

Den 6:e graden, som uti sig inbegriper alla de 
fem första gradema, an viincles endast vid de tillfällen, 
då omständigheterna äro :;,ådane att eldens verkanlika 
väl kan falla inom den l:a, som inom den sista af de 
5 öfriga graderna. 

Detta kan inträffa då t. ex. ett mindre opans
raclt fartyg, som gör betycllig fart, uneler kort tid 
beskjutes ifrån ett större fartyg med flera kanoner, 
eller då en fiende uppträder hastigt från något ställe 
i skärgården, hvarifrån han ej kunnat varseblifvas eller 
varit väntad. Som denna grad lemnar det största 
rum åt slumpen, bör den ej användas utan medgif
vande af den, hvars fartyg lider förlusten. Skulle 
han ej gå in på detta, så användes tärningen för att 
efter antalet uppkommande ögon, bestämma den grad, 
inom hvilken man skall söka eldverkan. Kommer här
vid 6 upp, slåE man omigen till dess annat antal ögon 
VIsar s1g. 
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Det för den ledande svåraste i hela spelet, är, 
att bestämma graden af eldverkan. Han kan hiirvid 
uppställa för sig följande frågor: l:o) är afståndet 
rätt bedömdt, och huru stort är det? Det förstnämn
da kan bestämmas genom en färgad tärning, vald ef
ter omständigheterna. 2:o) Genomtränges elen beskjut
nes pansar på detta afståncl '? (se tab. VI), eller om 
clet iLr ett opansradt fartyg, huru stor är dess träff
yta, och huru farliga kunna träffar deruti anses? 3:o) 
Huru milno-a tl'fiffar kunna anses hafva erhållits under ,-, 

den tid skjutningen varat? 
Under antagande att hvarj e kanon af 5'',63 eller 

större kaliber afskjuter ett skott hvar 4:e minut, samt 
lättare pjeser 3:ne under samma tid, erhålles det min
sta antal skott, som ansetts nödvändigt för erhållande 
af en träff uti mål af uppgifven höjd ur tabellen V. 

4:o) Är elen skjutande sje1f beskjuten, och hvilka 
förluster har han rellan lidit? 5:o) I hvacl riktning 
och med h vad fart röra sig de båda motst~ndarne? 
6:o) Kunna granater med fördel användas, eller sker 
skjutningen med massiv projektil? 

Svaren på alla dessa frågor måste läggas till grund 
för !len ledandes bestämmelse af graden för eldverkan. 

Då alla fartyg anses hafva 100 points stridsdug
lighet, lika för stora och små, pansrade och opans
rade, så måste deras olika förmåga att motstå 
eldverkan uttryckas derigenom, att cle erhålla olika 
grar1er. På samma sätt måste man söka att uttrycka 
den större verkan, som beror af å ena sidan befintligt 
större antal pi\ en gång verksamma pjeser. Då stor 
olikhet häruti finnes , lmn man bestämma eldverkan 
oftare för det svagare partiet än för det andra. Man 
bör härvid utgå ifrB.n den tanken, att 5:e graden före
ställer den högsta eldverkan , som i allmänhet och på 
:nära håll förekommer, samt att efter 2:a draget, se-
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dan elden börjat, dess verkan bestämmes för hvar 4:e 

minut (ett clr~g) , el å den oafbrutet fo rtsättes. Eld ver

kan bör bestämmas för hvarje far tyg, som beskjutes, 

äfven om flera ä.ro i alldel es samma omständigh eter, 

emedan annars a1ltfö1· ensirliga sbg, t. ex. en följd af 

låga, eller höga, dy lika li-ittare undvikes, då flera slag 

skola slås, än vid ett mindre antal dylika. 

Pointstalen uti de 5 för sta graderna af elrlverkan 

torde möjligen vara väl höga, fltminstone i händelse 

femmor och sexor ofta visa sig på tärningen; men som 

detta verkar lika för båda partierna, är en följcl deraf 

att partiet påsky nllas, hvarigenom intresset för det

samma ej så fort slappas. 

Något enklare faller sig bestämmandet af de öf

riga vapnens verkan, eniir dertill hufvudsakligen an

viindas de färgac.le birningar11e. Om en ramning skall 

fö retaga s, h vilket n atnr1igtvis måste bero af föregå

ende manövrer, sam t <leraf om den undvikes eller ej 

utaf den dermed hotade, bestämmes dess utgång ge

nom de färgade tärningarne, efter elen grad af sanno

likhet, som af omständigheterna kunna utletas. Ett 

fartyg, som blifvit sålnnda behand1adt, anses förloradt. 

På enahanda sätt bes tlimmes om en afskjuten, sjelfgå

emle, torpedo träffat eller ej , äfvensom ö frige torpedo
anfall. 

Då tärningarne angifva en gynsam utgång å rly

lika företag, anses äfven det träffade fartyget för
loradt. 

Sedan man genom användande af de färCYade tär-, o 

ningarne bestämt om utgången af en äntring, vid till-
fälle då sådan kan förekomma, afgöres den äntr·andes 

fö rlust genom att anse någon af de fyra förs ta gra

derna, uti tabellen för eldverkan, såsom utvisande för

hlsten uti procent af be.sättningsstyrkan, och använ-
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dande af tärning, såsom vid bestämmande . af eld

verkan. 

SJieletf'l utförande, uppgifterna och dragen. 

Sedan redan omnämnda sjökort och tillbehör blif

vit anskaffade utses af de spelande den, som skall vara 

den "ledande", samt en medhjelpare åt honom, om 

tillgång dertill finnes. De öfriga dela sig i tvenne 

partier; inom hvardera af dessa utses en att vara be

fiilhafvare. Den ledande npps~itter derefter på ett 

papper den uppgift, som tillkommer hvarje parti, samt 

öfverenskomm er med de spelande, om hv em som skall 

hafva den röda eller blå materielen. Uppgiften bör 

umler rubriken "allmänt" innefatta alla de upplysnin

gar, som tillkomma en befälhafvare, såväl om egna 

stridskrafter, som äfven hvad som kan anses vara 

kändt om fien dens; llessutom, ifall' uet för uppgiften 

erfordras, underrlittelse om kolnings-orter, telegrafsta

tioner , utkil<:ar, rendezvousplatser m. m. Derefter kom

mer uti uppgiften under rubrik "enskildt" de order 

han har att utföra, så kort och tydligt skrifna som 

möjligt, samt slutligen under rubriken "styrlca" alla de 

stridskrafter, fartyg, kustbatterier, minlinier m. m., 

som stå till befälhafvarens förfogan~le . . Härunder bör 

äfven upptagas fartygen s högsta fart, artilleri, pansar, 

kolförråd och förbrukning m. m., hvarom han måste 

antagas ega fullständig kunskap. Den ledande lem

nar på samma gå11g som uppgiften, eller vid spelets 

början, om uppgiften lemnats förut, hvardera befäl

haf-varen en ask innehållande de fartygstecken, nålar, 

skalor m. m. som erfordras. Befälhafvarne kunna der

efter tilldela sina meclhjelpare inom hvarje parti dem 

tillkommande roler. 
Tvenne från hvarandra skiljda rum utgöra den 

lämpligaste lokal för spelet. Hvardera partiet inrät-
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tar sig, med behöflige sjökort, uti ett af dem. och be

fiilhafvaren meddelar dem, som anses stå undee bans 

befäl, sina åsigter och order, samt hvad de hafva att 

iakttaga uneler vissa förutsättningar . Derefter place

rar han, en nål med sitt partis färg på det ställ e uti 

]~.ortet, hvarifrån han, enligt uppgiften anses utgå. Så 

lange hans styrka blott har att tillryggalägga någon 

viss väg i kortet, behöfver den enelast markeeas med 

en nål, som anses beteckna fören af det närmast mot 

målet :Varande fartyget; den ledande underrättar sig 

nu hos hvarclera af båda partiernas befälhafvare hvad 

d.e ämna företaga, samt ·bestämmer på grund häraf den 

t~d, under ~vilken dessa kunna obehindradt förflytta 

sma respektiva styrlwr. Så snart båda partierna an

ses vara i sigte af hvarandra, underrättar den ledande 

befälhafvarne om hvad de kunna se af fienden· här 

börjar spelets egentliga indelning i drag, .::~om lämligast 

synes böra omfatta en tid af 4 minuter. Den ledande 

antecknar under hela spelet de resp. befålhafvarnes åt

gärder, signaler, order, positioner, bestämmande af va

penver~an, samt användning af de färgade tärningarne, 

allt uh formuläret I, och förlustpoints uti formulli
ret II. 

Han bör noga följa spelet, så att han alltid har 

ö~versigt öfver de båda partiernas ömsesidiga ställning 

v1d slutet af hvarje drag. Vigten af att inga andra 

meddelande emellan de spelande göras, än som i verk

ligheten kunna ega rum, har redan blifvit framhållen. 

Spelet fortsättes tilldess uppgiften blifvit löst eller 

tilldess det ~ir tydligt, att den ej kan lösas ~f ena 
eller båda partierna. 

Efter spelets slut genomgås uppgifterna på kor

tet af den ledande, och de spelande säga sina menin

gar, och framlägga skälen för sina åtgärder. Det till

hör dervid den ledande att framställa de olika sätt 
' 
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på h vilka man, vid olika tidpunkter af partiet, kunnat 

gå till väga. Han behöfver ej mycket uppehålla sig 

vid begångna fel och misstag, ty dessa framstå van

ligen af sig sjelfva under spelet, isyn:qerhet som mot

partiet ej lär underlåta att begagna dem till sin fördel, 

då så kan ske. · 

Beträffande uppgifterna må det anmärkas att jn 

mindre omfattande dessa kunna vara, isynnerhet in

nan man blifvit något förtrogen med spelet, desto lät

tare blir det för den ledande att sköta sitt åliggande. 

Afskärande af någon mindre styrka, som anses vara 

skiljd från sin hufvndstyrka ; borttagandet och forstä

randet af telegraf-apparater och utkiksposter, samt 

dessas forsvar; forcerande af någon mindre vigtig far

led, som af en svag styrka försvaras; ingåendet i 

skärgården af ett litet antal fartyg för att uppsnappa 

lotsar eller recognoscera, samt dettas förhindrande, kan 

allt göras till föremål för krigsspelet, innan man efter 

någon öfning öfvergår till större uppgifter. 

Då det innebär en oegentlighet att båda partier

na följa samma taktik och evolutionsbok, kan det an

fallande stundom röra sig efter andra grunder, t. ex. 

de af amiralerna Bontakoff eller de Geydon (uti hans 

Tactique navale) framstälda, och som ej fordra eska

drarnes indelning i uivisioner. Åfven kan man i detta 

ändamål använda de rörelser, som finnas upptagne uti 

ofvan anforda häfte af "Tidskrift for Sovresenu, hvil

ket har den fördel, att här äfven upptagas de för rö

relsens utförande erforderliga tider. 

Efter någon öfning uti spelet, samt meu iaktta

gande af noggrannt skötande af fartygstecknen, kan 

den ledandes besvärliga protokollsförning inskränkas 

till anteckning af de vigtigaste tidsmomenten, och dra

gen kunna då sammanfalla, utom vid de tillfällen, då 

tvenne partier manövrera i hvarandras närhet och ver-
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kan af vapen skall bestämmas. Vid dessa tillfällen 
bidrager uppdelningen uti bestämda drag i hög grad 
till reda i spelet. 

Om under genomförande af en uppgift någon hän
delse bör anses inträffa, som ej IJå annat sätt inver
kar, iin att den vållar tidsförlust fö r den ena af de 
spelande, så kan man förbigå dess detaljer, och endast 
bestämma den erforderliga ticlen fö r händelsen, samt 
derefter fortsätta med hufvnduppgiften till Ugomr~ärke. 

Till sist må det tillå tas mig att uttrycka elen för 
hoppningen , att krigsspelet måtte, med öfverseencle för 
dess brister, mottagas af förmän ooh kamrater, samt 
ytterligare så utvecklas och förbättras, att det må 
uppfylla sitt ändamål, att 1·ara "Ej blot til Lyst". 

Bilagor till ~jökrigsspelet. 

Uppgift å tidm· och j'arter 
som antagits för normala omständigheter , samt vac
kert väder och ringa sjö. 

Ett fartyg till ankars, maskin en ej uppel
dall behöfver för att 

D:o d: n 

D:o d:o 

vara under gång . . . 
med uppbankade el-
dar och trycket så 
lågt att maskinen ej 
kan röras, behöfvee 
för att vara under 
gång .. .. . .... . ... . 
mod ånga af fullt 
tryck uppe, behöfver 
fiir att. vara under 
gång ....... .... .. . 

Att elda upp en ångslup ........... . _ .. . . . 
Oförberedda anses nedannämda fartyg 

fö lja111le tiucr för att vara klara till strid: 
Bredside pansarfartyg, tornfartyg, monito

rer, opansrade fregatter och större kor-
vetter .. ...... . .. . .. .... . ... . .. . ...... . 

Mindre korvetter, pansarbåtar och 1:a Idas-
sens kanonbåtar .. , ..... . ............. . 

Ett minfartyg (till första minans affyrande) 
Emellan 1:a och 2:a minan .............. . 

, 2:a, 3:e o. s. v . ............ .... . . 
Skola ankaren äfven lättas tiltigges den of

van upptagna kortaste tid häl'för, eller .. 

2t 

40m 

12m 
1t 15m 

erfordra 

16m 

12m 
12m 
20m 
30m 

12m 
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BA.tars bemannande för land:otigning, båtarne 
insatte , kunna sätta af efter ..... · · · · · · 24m 

D:o då ångslup meclföljer, skall utsättas och 
taga upp ånga ........ . .. . . · · · · · · · · · · · · 1t 30m 

Båtars bemannande då båtarne i förväg äro 
utsatte, och ångsluparne hafva ån~a uppe 

För landstigningstruppens debarkermg och 
ordnande i land anses ett komp. erfordra 

3 a 4 komp . . ... . .... .. ... . .. ........ ... . 
För embarkering i båtarue efter landstigning 

anses samma tider behöfiige, som för de-
barkeringen. 

För båtars afrustande vid ankomsten ombord 
För båtars insättancle (å kobryggan) · · · · · · 

12m 

12m 
16m 

12m 
16m 

En snabbroende båt anses på kortare distan
ser (inom 2') kunna göra en fart af.· · · · 

En lastad, eller till landstigning bevärad båt 

3,5 knop. 

anses kunna göra . .. ...... · · . · · · · · · · · · · 2,5 

En ångslup, olastad . . ....... · .. · · · · · · · · · · 7 
bogserande 4 lastade fartygs-

" 4 båta1· ... . ..... .. ..... ... . ·. · · · · · · · · · · · 
En särskildt för ändamålet byggtl mindre min-

9 1\ngslup anses kunna göra .. . · · · · · · · · · · · · 
En "despatch"-ångslup (Thornycroft) · · · · · · 11 

Evolutionstidm·. 

" 
" 

" 

" 
" 

Om vid utförandet af en evolution det fartyg, som 
ha,r kortaste vägen att tillryggalägga, minskar. farten 
till 2 knop, samt det, som sist bör inträffa på s1~ plats 
uti den nya formeringen, gör den här nedan benam~.de 
"h" ta farten " så skulle evolutionen vara fullstan-ogs ' b 'k "h" digt utförd efter de i tabellerna emot r~. n en og-
sta fart" angifna tider. De båda ofvannamnda farty-

- "'19-

gen böra äfven då samtidigt uppnå sina resp. poster. 
'fiLlerna äro sålUflLla de kortaste, på h vilka evolutionen 
kan fullständigt utföras, och tiJ för girarne är ej till
lagd. Tabellernas tider böra derför ökas med v.p. l 
minut, då Llet fartyg, som har längsta vägen att till
ryggalägga, skall göra större gir än 3 streck. Då 
taktikboken i allmänhet lemnar till resp. chefernas be
Jömande huru mycket farten skall "ökas" eller "min
skas", såväl som storl eken af girarne, så kan i verk
ligheten den för en evolution erforderliga tiden blifva 
ganska varierande, och kommer sannolikt att i allmän
het öfverstiga den tid, som i tabellerna uppgifves. 

Utförandet af de sammansatta rörelserna torde i 
verkligheten visa sig erfordra ganska varierande tider 
till följe af de ofta återkommande direktions-fö rändrin
garne, som kunna göras på ganska olika tider. 

Då rörelser, som ej i tabellerna äro angifna, före
komma i spelet, kan man med hjelp af svängnings
och afståndsskalor, samt med antagande af lämplige 
farter och girar, finna såväl hvarje fartygs plats, som 
äfven den kortaste tid, som är nödvändig för evolutio
nens fullständiga utföranJe. l\Ian kan äfven under an
tagande af en "största fart" för det ytterst på den 
svängande flygeln varande fartyget konstruera en 
svängningskala för en hel division på samma grunder 
som redan uppgifvits. 

Rubriken "antal fartyg" i tabellerna uppgifver 
den tid, som erfordras för 3, 6 och r fartyg, samt kan 
äfven använuas för att finna när dessa fartyg (n:ris 
3, 6, 9) uppnått sina nya platser. Evolutionerna äro 
angifna efter pagina i evolutionsboken. 
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Evolutionen~a å pagina 34 och 35. 

Antal fartyg. 
Högsta 

fart. 3 l G l 9 

Tid i minuter och sek un ckr. l 

knop. 
() 3m 50;; 9m J4s 14m 4Gs 

8 3m G s 6m 20s J Om 37s 

10 Lm 56s 4m 47s 7m 39s l 

l 12 lm Os 4m Os 
l 

Gm 1Gs l 
E vohttionerna å 1?et,q. 3G. -

Antal fartyg. 
l 

Högsta 6 l 9 
fart. 

Tid i min. och sek. 

knop. l 
G 8m 2s I 2m 30s 

8 5m 23s 8m 4s 

l lO 4m 8s Gm 22s l 
12 3m J9s 51n G s i l 

Anm. För 9 fartyg anses kolonnen formerad på .if?. 5. 

n G 
" " " 

Evohdionerna å p ag . 37. 

l 
Tid i min. 

Hngsta fart. och sek. 

knop. 
6 3m 20s 

8 2rn 28s 
10 } m 40s 
12 ]m J9s 

" •. il1. 3 
eller 4. 

r 
l 
l 
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Anm. Fartyget i t eten girar 5 streck , återtager ur
sprungliga kursen och minskar farten till min
st a möjliga (2 knop). Det i queue'n inträffar 
då pB. sin post, med någon af ofvanstående far
ter efter motsvarande tid, och samtidigt med 
det i t eten; båda böra äfven då pejla divisions
chefen på riktig plats. 

l 
l 

Om fartygen före evolutionen hade sin hög
sta fart, måste äfvcn divisionschefen minska 
farten, emedan hans fartyg har kortare väg 
t ill sin nya plats, än det i queue'n. 

Evol~ttionenut å p ag. 38 och 39. 
-

Antal fartyg. 
Högsta 

fart. 3 l G l 9 

Tid i minuter och sekunder. 

knop. 
G lm 12s 3m lOs 4m 40s 
8 Om 50s 2m B s 3m 22s 

10 Om 36s ]m 42s 2m 36s 
12 Om 31s lm 16s 2m lOs 

Evohdionen~a å pag. 40 och 41. 

Antal fartyg. 
Högsta 3 l 6 l 9 fart. 

Tid i minnter och sekunder. 

knop . 
6 5rn 44s 14m 20s 22m 44s 
8 3m 43s 9m 37s 15m 22s 

10 2m 55 s 7m 13s 11 m 14s 
12 2m 19s 5m 45s 9m 2s 

6 
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Evolutionenw å pag. 44 och 45 . 

Antal fartyg. 

Högsta 3 l 6 l 9 
fart . 

Tid i minut er och seku nder 
l 

knop . 
6 2m 50s 5m 40s sill 50s 

8 2m JOs 4m 20s 6m 20s 

10 lm 40s 3m 20s öm lOs 

12 ]m 25s 2m 50s. 4m 20s 

Anm. 'riderna endast ungefärligen riktiga, emedan 

evolutionen beror dels af när den ledande efter 

att hafva ökat, åter minskar farten, dels af 

clet yttersta flygelfartygets gir. 

Evolutionen å p ag. 46 erfordrar från 1 m,iJ till 0m,5 

kortare tid än motsvarande å pag. 37. 

Evolutionerna å pag. 47. 

Fal'tyg af 150-200 fots längd . 

l 
Tid i lllin. 

H;;gsla fart och sek. 

knop. 
6 2m Os 
8 · m 32s 

10 ]m :20s 

12 }m JOs 

Anm. Mellersta fartyget ökar farten ; efter tillrygga

lagda 810 fot minskar rlet åter, och då cle båda 

andra pejlas på riktig plats återtages e'i'oln

tionsfarten. De båda flygelfartygen gira. 4 

streck inåt och återtaga ursprungliga kursen, 

samt äro clå, efter ofvanståemle tider, på sina 

resp. poster. 
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Evolutionerna å pag. 50 och !l1 erfordra något 

kortare tider än de å pag. 44 och 45. 

E volutione·rna å pag. 53. 

~-l Tid i miu. l--:--ar · och se k. 

1 knop. l 
l 6 

I
l l ~ 

12 

2m 50s 
l rn 42s 
Jm 24s 
] m 8s 

Evolutt.onerna å p ag. 31, 32 , 33, 42, 43, 54 och 

56 kunna till sina resp. ticler bestämmas med hjelp af 

sv~ingningsskaloma och dertill hörande tabeller. 
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Formulär I. 

Den ledandes Jn•otokoll. 

~ ' z~ 1-.i 
. • ()Q -· 
? ('D p.. 

c 
m 

Blå. 

Ii 
l; 
il l 

l 
Ii 
Il 
Il 

Il 

l 
Il 
j l 
.l 

ll 

il 
'l 
~~ 
:i 
" ii 

'l 

l 
il 
Ii 
il 

\i 

Röd . 

l> 

l 
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F ormulär II. 

Förlustlista. 

Blå. 

l Il 

Il 

l 

l 

Röd. 
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Utdrag ur chefens för flottans militärper
sonal underdåniga rapport 

öfver 

utförda öfningat· m. m. med flottan s militärpersonal 

från Oktober 1876 till Oktober 77. *) 

Öfningar med skolfartyg hafva utförts: 

a f kongl. sj ökrigsskolans kaeletter och elever om

borcl å skolans exercisfartyg, korvetten Norr·köping, uti 

främmande och hemlands farvatten uneler 4 månader 

och 14 dagar; 
af exercisskolornas manskap, hufvuclsaldigast re

kr·yter, ombord å skolornas öfningsfartyg, korvetterna 

af Chapman och Eugenie i hemlands farvatten under 

4 månader och 10 rlagar ; samt 

af skeppsgossekåren ombord å dess öfningsfartyg, 

briggame Falken , Snapp opp, Skirner och af' lYirsen 

i hemlan ds farvatten under 4 månader och en dag. 

Öfningar med fartyg icke t illhörande skolorna , 

hafva utförts: 

dels om bord å till vinterexpedition utrustade far 

tyg : kanonbåten M otalrt å rikets vest.kust under 6 må

nader och 8 dagar, samt korvetterna B aleler och Gefle 

i aflägsnare farvatten (den förra under 9 månader 19 

dagar; den senare under 11 månader 12 dagar) ; 

'') Redaktionen beniiget meddeludt. 

~ 

l 
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dels ombord å under hösten 1876 t ill Gottlands

h:usten förlagde kanonbåten Ingegerd nnder 2 månader 

10 dagar, samt under våren innevarande år till Gott

lands och Ölanus kust er förlagde kanonbåtarue Gun

hilil och IngegM·cl (elen fö rra uneler 1 månad 28 dagar, 

den senare under 2 månader 15 dagar); 

dels ombord å under ännu fortgliende expedition 

till afiägsnare farvatten (sedan elen 30 sistlidne April) 

varande kanonLitten Blenda; 

clels m~·n ö('ningar uti Stock holms skärgård under 

l månad 2({ dagar ; 

dels rel~ognosce ringsö(ningar yti Stockholm s skär

gård uneler ~4 dagar; samt 

slutligen ombord å, i och för artilleri- och min

öfningar under 3 månader och 2 dagar på Carlskrona 

redd förlagda eskader bestående af fregatten Vanadis, 

monitorn Loke samt 2 kanonbåtar. 
Hosföljande tabell utvisar antalet officerare, un

clero:frkerare och manskap, so m under året erhållit sjö

öfning. 
Unelervisningen vid skolorna har fortgått under 

läse- och öfningsåret med unelantag af de korta uppe

håll , som uti reglementet för de olika skolorna be

stämmas. 
I skeppsgosseskolan har meddelats unelervisning 

åt 280 gossar, hvilka vid läseårets början voro förde

lade på nedanstående s~ttt : 

Uti l:a klassen . . .. .... . .. .... ..... . . . .. 151 gossar. 

!J 

" 

2:a 
3:e 

:• 

!J 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 !J 

.. . . . ... . .... . ... . _._·_·_·_· _·_·~=53~---~'~'--
Summa 280 gossar. 

Vid läseårets slut flyttades efter unelergångna 

exa m ma: 
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till 2:a klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 gossar. 

, 3:e , ...... . .... ............. . 27 , 

Summa flyttade t ill högre klass 73 gossar. 

Undervisningen åt extra skeppsgossar i Stockholm, 

hvilken meddelat s uti folkskolans lokal å Skeppshol

men, begagnades uneler de olika vintermånaderna af 

det antal gossar hitr nedan säges, nemligen: 

Under Oktober månad 1876 af. . . . . . . . . . . 7 gossar. 

)) November och D ecember .. .. ..... . 11 
" 

" 
Januari månad 1877 .............. 15 )) 

)) Februari, :Mars och April . . . . . . . . . . 18 
" 

af hvilka vid läseårets slut t illhörde: 

1:a klassen . . . , .... .......... . .. .. . .. . . . 4 gossar. 

. ...... .......... . . . .. . ... .. . 14 " 
--=-----~~~~-

Summa 18 gossar. 
2:a klassen 



rt_";a hell 

utvisande officerares, underofficerares och numskaps öfning till sjöf 
-

Il 
Officerare. U ndero:fficerare. 

Flaggmil n. 
R egemeu ts - l 

Kaptener. Subalterr•-
Kong\. flottans Maskinist- Handlverks- l Matro>kilren officerare. offi cerare c-: statens. st'ltens. rr. c-: ---- ...., 

e ? ::> c-: o c : c-: u; c:;· O : c-: c-: ::; o c 
8 ::> Ö' Ö' ? ? 8 ~ "' 8' Ö' ()'l 8' ~ m 5' c:; · 5' :;· 8 p.. 

" :; · c;· p.. ;· "" ~ ~q ()'l 
~ "' ~ ~ ""' "' , 

()'l 
U> 

"' rn ()'l 
m t:! ~q .., p.. p.. 

"'" p.. 
o ~ c.. p.. p.. p.. "' p.. p. "' ~ :J , .... 

l 
p.. ~ ., 

~ (O .... 
> 

., ~q p. oo > o-o > ~Q :ii ~- ()'l p. ()'l > ~Q .... 
~- ()'l 

: 
;:;. , 

"' ~ "' ~ ;:;. ., 
() ;:;. ~ o ~ ~ " 

o 
"' 

., .... [ .... 
~ 

.... et> 8 
l' 

... 
~ 

.... .... 5l 8 ~ 
.... ;:.. ~- -· -- E. -· ..., 

'" 
E. -- ~-

E. 
~ - "' et> -· ., 

p.. 
Sl p.. 8 8 8 8 ~ ~ Il 8 8 B ., 

~ 8 et> ~ et> "' ~ ct> "' '" .... et> 
p.. p.. p.. 

11 

p.. p.. p.. ~ ~ 
p.. ~ [ [ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ;- .... ::.. 

::.. ~ l 

l 161 1231 341 1041 62 1 147 1 1121 
Il 

1291 1221 32 1 1231 61 1S5 1 1671 125 11 421 1 1591 
- l - 130!! 

l Il 
Rullorna upjJtogo den BO sistl. September: ( ueruti eJ inräknaile offl eerare vid h:6ngl. flottans reserv, undero:fficera1 
41 - l l l l l 

601 _l l - Il 1901 -l 36 1 - l s/ - l 2341 
Ii 

399 1 l 
25 ! -

l 44 J -- l 133 1 - Il --l l i l 
h vadan medeltal af öfningsdagar för hvarje individ af ofvan i rullorna upptagne personal utgör: 
l - l l 

l 

"" 
l 

tS J 
l 

l so\ l l l l l l l Ii l l 



utvisande officerares, underofficerares och iuauskaps öfning till sjöl under öfniugsåret 1877. 

Officerare. 

ts-
e. 

Kaptener. 

l 
Subaltern
officerare 

--1----,---- -- -----
o : 
5' 
:;· 

()Q 

"' 0.. , 
crq 

"' ... 

uo 
" 8 
8 
"' 

Kong!. flottans 

U ndero:fficerare. 

Maskinist- Handlverks-
st.&tens. ~tfltens. Matroskåren Eldare. 

Manskap. 

-Handtverkare· Båtsmans
hållet. 

skeppsgosse
kåren. 

11---~---1--~--1---~--1--~---- ------

UJ 

"' 8 
8 
~ 

UJ 

"' 8 
8 
?' 

o: 
<' 
~ 
0.. 

231 3411o4! 621147 j 112 \ 13o\\ 129 \ 122 \ 32 j 123 j s/ 185 / 1s7 j l25 11 421 / 159/156/ 133 / 37 / 15311119\ 1441 2601136\19931146 \1 22721143 
'> den 30 sistl. September: ( deruti ej inräknade officerare vid kongl. flottans reserv, undero:fficera e å varfsstat, manskap i varfsklass samt vakante manskapsnummer.) 
- / 44 \ -- f so j --\ 1331 - Il H)o \ -- \ 361 - \ s\ -- l 234\ -- 1\ 399 \ -- j 12o j -- l 191 -133051 - \ 298 \ - 14141\ - 11 45os \ -
af öfningsdagar för hvarj e individ af ofvan i rullorna upptagne personal utgör: 

781 - l so\ - i 1521 - 11o9 [! - i s3 \ - 11o91 -\ 1391 - l 89\\ 70 ~ -l 



Uti exercisskolorna ha öfvats 518 man af matros-, eldare· och handtverks- sam t båts

manskompanierna, nemligen : 

Vid Carlekrona station. Vid Stockholm s stat i ou. 

i> ...., 
3 ö s ~ ., .... 

o 
'{' 

Uti rekrytklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

, 3:e sjömansklassen . .. . . . ..... . · · · · · · \ 2 

'' 2:a " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

, l:a , ..... . . . . ... . . .... / 21 

Summa öfvade 82 

Deraf af gångne: 

a) Såsom afskedade, öfver·flyttade å vat'(stat, 
rymde, döde etc. ( 

Ifrån rekrytklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

3:e sjömansklassen .. . .... . ... . . .. . 
" 
" 

2:a , .. . . .. . . . . . .... . l 

~!:':; i> 
i> ...., 

"" m ...., 
~t:!~ r.c:r 
oo..o.. o ~' " ~s 
9 '"'" "' 9 iii s 

s "' .. .... 
"O 8 9 ., "' ro >o '"'" .., .... "' ?' ,.,.o ~ 

"' " " c" "' 

-1132 159 8 24 1160 192 351 l 
15 40 57 5 - 22 27 84 

4 6 l 42 45 l - 11 l 16 l 58 
- - 21 - - 4 25 

19 !17s 279 Il 22 24 193 l 239 [ 51s 

l l 

l 
6 
6 
6 

3 

l 
- 23 26 l 32 

" 
l: a s! - -l 

6 

7 

7 

8 
~ = ~ ~ l ~ 
s ! -1 - 3ll n 

Summa 9 l l 18 28 Il 

~f ~~k:~~~~:::::~ . ~ ~1~~~1:k~s-t~d~ . ~~ . ku~~) _ _ l 2 2 ~~ 
7 - l 25 32 11 60 

_ _ i 22 22 Il 24 

n 3:e sjömansklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 - 7 1 9 - -

: ~: :, . : . . . Il ~ l __l ::: l _t; l ::_ l ::: 
6 l 

~ l ~ 
6 15 

12 

Summa Il 6 l l l 9 l 16 Il - l - l 35 l 35 Il 51 

Summa ,a fgå n_'jne ~ch ej approberade) 
1

1 15 l 21 27 44 Il 7 - j 60 67 j 111 

Appt·oberade ~ skolorna : , l l j[ l l 

~f ~,:,~~~:=:~~a""" 1 27 l ~~ 1:: 1 1!~ 1 ! l 24 1~~ 1 1~ ~ 2~~ 1 

" l:a n .. · · · · .. · · · .. · · · · · . J ~~ l 
3 = l ;~ ~ l -- ~ l ~ l ~: 

Summa approberade \\ 67 l 17 / 151 l 235 Il 15 / 24 /133 1172 /1 407 
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I underbefälsskolorna har meddelats undervisning 

åt 43 man tillhörande matros- samt eldare och handt

verkskompanierna, nernligeJJ: 

Vid Carlskronn ji Vid Stockholms w 
s tat ion . Il station . ~ 3 

----:----:---,-- ' ~ 3 
>;:r ~ l > ?."~ ~ ::;·"' 

1 

.. - ;:;- ~ (fl Ii.,.. ..., ;:;- ~ f(' " ;'!. 
o tl :' 0.. " o tl :" 0.. c.. ~ 0.. 

~ q ~ ~ ~ -~~ ~ ~ ~ l ~ ~ g 
· ~so ~ ~- ~ao ?' o.. 

· ~ g.. l ~ ~~ ~ 

Uti förberedande skolan .. l Il l Il 

17 1 18 (! 11 8 / 19 11 37 
3 - l 311 2 ·- . 2 !! 5 

" 
styrmansklassen ... . . 

konstapels 1 - 1 · 3 - 3 -

1 

4 

skeppare : : : : : :l 2 l - 2!/-1 - - 2 
)J 

" 
" ekonom_1_·_ -..::.."-·-· _ .. _.f-Il _4-;/-...;-:.17:._[,_1 ---;./-+----;...-4 

Summa unelervisade 27 1 28_

1

1

1

/ Hi s J 24 

1

152 
Dentf afgångne eller ej 

approbM·acle: 

Uti förberedande skolan .. i 4 - 4 ' 2 - 2 6 

" 
)J 

styrmansklassen. . . . . - - - - - - -

konstapels , . . . . . - - - - - - -

, skeppare , . . . . . - - - - - - 1 -

, ekonomi , . . . . . 1 - J 1 -J - - Il 1 

S:a afgångne och ej a11proherade !l 5 - 51 2 - 2JI 7 

Appt·oberacle: il 
Uti r;,beredandeekolan. l t; l ~ 14 1 91 8 17 31 

:: ~;:~7aapne;~las1~en ~ ~ ~ ~ :Il 1 _ ~ /! : = ~ / : 
, skeppare .., 2 -

3
21/l = = l = 1,1 2

3 , ekonom1 , ..... l 3 -
----~----~-+--+-~--~~~--! 

Summa approberadel 22 1 23 114 tl 22
1 45 
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Om föredrags hållande 

l 

l'issa till yrl.:et hörande ämneu för flottans officerare 

vid 

Carlslaona. station. *) 

Uti ett inom K Örlogsmanna-sällskapet å dess 

sednaste högtidsdag uppläst anförande i artilleri, af 

föredraganden i 2:a vetenskapsklassen, kommendörkap

tenen och ridd. Engström, förekomma vid slutet af det

samma några, som clet mig synes, behjertansvärcla ytt

randen angående "personalens och synnedigen of'(icet·s

kånms ställnin.rJ vis å, vis alla cle uppfinningar och (ram

steg SOJn den sedncwe ticlen ha(t att ufnda på". 

Sammanfattande i ahlra största korthet föredra

ganelens åsigter i berördet hänseende, så synas de fram

ställa en sanning, som jag tror aldra minst inom detta 

sällskap skall jäfvas, att nemligen :ojöofficerarne i all

mänhet iir o, niir jag unelantager sjömanshapet och exer

cisen, hvilka alltid stått högt inom svenska marinen, 

betydligt efter sin tid vis å vis amll'a kunskaper, hvil

lm, i fö ljd af telmikens framsteg och tilHimpning på 

sjökrigföringen, allt mer och mer trädt i fö rgrunden, 

och intagit en lika framstående plats bland fordrin-

'') Aufiirande vid K. Örlogslllanur.-siillskapeLs 8ammantrlide den 

27 Febmari 187 8 r.f siillskapets sekreleran', kop tenen och riud. G . 

af Trolte. 
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garne på en sjöofficers vetande, som det gamla heder

liga 11jömanskapet med all sin erfarenhet. 

För att något så ni.ir afhjelpa detta missförhål

lande framställer slutligen föredraganden: "att det vo1-e 

högst önskligt det föredr-ag ~~ti alla de ämnen, som nu 

mera bön~ tilläggas en office,-s lwnslcapsnultt, åstad

kommes på stationenia och i (1·ämsta rmnmct i Carls

lcrona, kvarest en hel mängel med svårigheter finnes fö1· 

officerare att kitt i U s inhemta ktmslcapM·, hvillcet ej i:ir 

händelsen i en hufvudstad". 

F:ämst bland dessa föredrag sätter föredraganden 

dem 1 Fysik, Kemi och Högre matematik, samt hvad 

Mekanik och Ångmaskinlära beträffar, anser han dem 

så nödvändiga, "att om ej o{(icera1·e inhemta kunskaper 

häruti, man snar-t måste välja mellan alternativen att 

sjöofficeren blir ä(ven till en viss yntcl maskinist, eller 

att 'ingeniören och maskinisten bli(va äfven båcle artil

lerist och sjöof(icet·". 

Den här fi:amstälda sakens vigt och betydelse och 
. ' 

som Jag för min del djupt erkänner ehuru 1·a(r eJ· cle-
' • o 

lar de af föredraganelen exemplifierade skälen för hans 

framställning, har manat mig att åter inom säll

skapet npptaga frågan: Om (öredrags hållande i vissa 

till yrket hörande ämnen (ö1· flottans officent1'e vid 

Ccwlskrona station". 

En obestridlig sanning är, att nästan allt som kan 

räknas till det sjökrigsvetenskapliga området har un

der cle sista decennierna varit underkastaclt genomgå

ende reformer. Sålunda hafva ej blott krigsfartygens 

konstruktion, sammansättning:och medlen för deras fram

drifvande och manövrerande undergått betydliga för

ändringar, utan äfven förstörelsemedlen hafva uppnått 

en ej hittills anad fullkomning. Och tvenne mycket 
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gamla och öfvergifna förstörelsevapen hafva, i följd af 
teknikens utveckling och en fullkomligare l\icinnedom 
om naturkrafterna och deras användning, blifvit i me
ra kraftigt utvecklade gestalter åter upptagne i för
störelsemedlens syskonring - jag menar n11nen och mi
nem, hvilkas praktiska användning i sjölu·igföringen 
förutsätt er en hel del annat vetande och erfarenhet, 
än hvad som förut ansågs tillräcldigt för sjöofficers
tj ensten. 

F ordringarne på sjöofficeren äro således, i följd 
af denna sjökrigsmaterielens utveckling, i närvarande 
t id betydligt mera omfattande, så att afiagd sjöoffi
cersexamen ej vidare kan för honom anses som ett 
tillfyllestgörande mått af vetande. Tillfälle måste fin
nas fö r sj öofficenon att för värfva högre insigter i de 
för hans yrke vigtigaste vetenskaperna, på det han ej 
blott må kunna llppfylla tj enstens fordringar på 
bästa sätt, utan lifven må sättas i tillfälle att genom 
förvärfvade hög re kunskaper kunna bidraga till tjen
st ens och sjökrigsmaterielens fullkomnande. 

Sjöförsvarets närvarande utvecklade ståndpunld 
synes mig fordra , att hvarj e sjöofficer, förutom den 
bildning och y rkeserfarenhet han förv ärfvat vid kadett

skolan, skall 
1 :o) ha f va vana och säkerhet vid användandet af 

undervatten sminor. 
Sjöofficer en synes mig nemligen väl böra känna 

allt hvad som hörer såväl till det rörliga som det 
fasta minväsendet , då antagligen ej någon särskild 
personal för sjömineväsendet torde hos oss kunna ifrå
gakomma, i anseende till de dermed förenade. stora om
kostnader , och han synes mig äfven lämphgen vara 
den som bör sköta sjömineväsendet, enär han redan 
besitter det äfven här behö:fl.iga sjömanskapet. 

• 
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2:o) va m väl hemmastadd med lcrigfö·ringen vi el 
våra kustet· och skä1·gånla1·. 

För vinnande af detta för landets försvar så y t
t erst vigtiga mål fonhas en mera omfattande kun
skap i sj ökrigsl,:onst och s.fökTigslu:storia, med lmfvucl
sakligt afseende på skärgårdshigföringen och våra 
s k~irgårdars natur. Först mecl en ril<tig kunskap i 
dessa ämn en och fö1·v~irfvad praktisk erfarenhet om 
deras till ämpning under ofta för ekommande öfningar i 
våra skärgårdar , är det som sjöofllcer en förvärfvar va
na och säkerh et at t riktigt uppfat ta situationerna, 
som i ett s~ clant krig kunna förekom ma, och att ha
stigt och og mmladt bestämma sitt handlingssätt der
efter. Och man kan säga, att lika vigtigt som det är 
för generalst absofficer en inom en arme att väl känna 
b·igskonstens r eglor och ln·igshistoriens Hirdomar , är 
det äfven för sjöofficeren att känna skärgårdskriget 
och dess hist oria. 

3: o) nwa väl hemm.astacld med ångmaslcinläran, 
hufvudsaldigen uti allt hvad hörer till ångfartygs ma
niivreram1e und er olika fall oeh omständigheter , väl 
känna hvad en fartygsbefälhafvare har att iakttaga i 
afseende å vården och skötseln af maskineri och pan
nor, bränslebesparing m. m. 

4:o) ku nna obehindrarlt uttrycka sig på engelska 
och ('nmslw spntken, hvilka tvenne språk ännu äro de 
vigtigaste för sj öofficeren. 

Dessa nu uppräknade ämnen äro clem, jag anser 
att sjöofficeren särdeles bör beflita sig om att förvärf
va högre insigt er uti - till båtnad för vapnet och sin 
egen ställning inom detsamma. 

Förutom denna högre allmänna sjömilitära bild
mng, som jag anser hvarje sjöofficer bör förväfva , for
urar sjöfö rsvaret, dels för vissa plat sers beklädande 
mom detsamma och dels på det att sjöoffl,ceren, i sin 
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egenskap af bih1acl S.Joman, må kunna gagna elen all
männa sjöfarten, att vissa sjöofficerare, som dertill 
hafva håg och förmåga, sättas i tillfälle att genomgå 
dels en högt·e nrmtislc kurs, hvilken torde böra omfatta 

Högre matematik, 

B eskt·i f vande geometri, 

Mekanik, 

Astronomi, 

Meteorologi , 
Hydt·ografi; dels en högt·c kurs i cwtille·ri, hvilken 

tonle böra omfatta 
Högre matematik, 

Beskrifvande geomet-ri, 

JJtlekanilc, 
Fysik och Kemi, med hufvudsakligt afseende å 

artilleriet, 
Artilleri m ecl t·dninpar samt 
B efästning skonst, med hufvudsakligt afseende å 

sjöfästningars beskaffenhet och försvar. 
H vad jag här sökt framställa är i korthet de luc

kor i sjöofficerskårens kunskaper, hvilka böra fyl
las på det att kåren må kunna i sin helhet uppfylla 

de fordringar, som den närvarande tiden ställer på 
densamma. lVIen huru skola dessa brister i officers
kårens yrkesbildning kunna undanrödjas. 

Det naturligaste svaret härpå är, att officerarne 
böra inhemta dessa högre kunskaper vid en sjökrigs

högskola, h varföre ock en sådan borde hos oss inrättas. 
sjökrigshögskolor veta vi äro inrättade inom en del 
andra mariner, och borde efter mitt förmenande ej 
längre saknas hos oss, - kanske företrädesvis ej hos 

oss, der sjöförsvaret ovilkorligen kommer att antaga 
en mera, om jag så får säga, scientifik röle än hos 

andra. 
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1\Ien en sådan anstalt iit· ett önskningsmål, som vi 
skola hoppas, I\Iine herrar, ej allt fö r hinge skall låta 
vänta på sin fullbordan. 

Men innan detta önskningsmål blir uppfyldt, bör 
väl något göras under tiden , på det vi ej allcleles må 
blifva, om jag så må uttrycka mig, seglade akterut. 
Och äfven om en sjökrigshögskola kommer till stånd, 
så kan en sådan ej genomgås af i allmänhet andra än 
unge sjöofficerare, hvars st~illning och :'\lder just här
för är den lämpligaste; och flera år torde förgå innan 
cle för landet och tjensten goda Verkningarne af en 
sådan inrättning skulle kunna göra sig gällande. Vis
sedigen kunna äldre officerare bevista föredrag en i en 
del ~imnen vid en sådan högskola, men om en sådan 
kom mer till stånd, blir den antagligen förlagd i huf
vudstaden, och llå kunna i allm~inhet ej anclra äldre 
sjöofficerare än de vicl Stockholms station draga nytta 
af denna högre bildningsanstalt. 

Huru iin saken mell en sjökrigshögskola kommer 
att ordnas, är det <lock vår sky lLlighet, li'Iine herrar, 
att, metl det aldrig hos oss ntsloelmade intresset för 
vårt vapeus angelägenheter, söka att, hvad på oss 
beror, sätta oss så mycket som möjligt i "jembrecld" 
med t idens fo rdringar . Det är en pligt mot discipli

nen och os::; sjelfva, att vi ej låta oss i en snar fram
tiLl öfverflyglas af ungdomen, vi måste tvertom visa, 
att der god ordning ?'åder, är det dock alltid den mogne, 

erfarne mannen , som ä1· elen ö{verlägsnc, och elen hvars 

ord väger mest i vågsl:ålen ; men härför fordras, jag 
upprepar det ånyo, att vi så långt förmåga och kraf
ter förslå följa med vår tid uti allt hvad yrket fordrar. 

J ag tror derföre att väl anordnade föredrag böra 
under den lämpligaste årstiden, hållas å Carlskrona 
station i de ämnen, som kunna vara cle vigtigaste och 
lämpligaste, för att i någon mån fylla cle luckor i vårt 
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militära vetande, hvilka, jag tillstår, icke vi sjelfve, 
utan den rastlösa tid i hvilken vi lefva förorsakat, 
och det synes mig vara en värdig uppgift för K. Ör
logsmanna-stillskapet att taga förevarande fråga under 
alvarlig behandling, för att seelan den inom vårt säll
skap blifvit utredd, underställas K. Jlil:ts nådiga pröf
ning och understöd. 

J ag har här enelast framstält behofvet af sådan e 
föredrags hållande vid c1enna station, ty vicl Stock
holms station, fastän nyttiga, äro de dock ej så myc
ket af behofvet påkallade, enär hufvudstaclen erbjuder 
för elen, som vill cleraf begagna sig, många tillfällen 
till inhemtanclet af kunskaper, om ej i alla så dock i 
större delen af ofvan anförda ämnen, och om en sjö
krigshögskola der blir förlagd få nog officerarne der
städes tillfällen att kunna bevista en del föreläsnin
gar, oberoende af den obligatoriska kurs som der kan 
blifva anordnad. 

Af de ofvan uppräknade ämnena, som torde 
blifva föremål för föredrags hållande, anser jag före
trädesvis böra förekomma: 

1J!Jinväsendet, äfven inn~fattande de delar af Ke
mien och Fysiken, som ligga till grund för och tilläm
pas i minväsendet; 

Sjölwigskonst (i sig innefattande Strategi och Tak
tik) samt Sjökri,qshistoria; 

Ångmaskinlära äfven innefattande ångfartygsma-

növern; 
Franska; 
Engelska; 
Högre matematik; 
Astronomi och Nam'gation jemte Meteorologi och 

Hydrografi,; samt 
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Artilleri med de delar af Fysiker~ och Kemien som 
tillämpas i artilleriet. 

För föredrags hållanrle i dessa ämnen torde högst 
11 föredraganden behöfvas, nemligen: 

Minväsendet . . . . . . . . . . . . . . . .................. 1 
i Kemi .. . ...... . .. . ........ . ..... .. ........... l 
i Fysik .................... . ................... 1 
i Sjökrigskonst och Sjökr·igsh?:storia . . . . ..... .. .... 1 
i Ångmaskinlära . . . . . . . . . . .. .................... 1 
i Ång{Mtygsmanövcr· . . . . . . . . . . . . . ......... . ..... 1 
i F ·rans!ca ............................. . . . . ...... 1 
i Engelska .. . ......... .. ............. . .......... 1 

Högre matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 
Navigation, Astronomi jemte Meteorologi och Hy-

dr·ogmfi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 1 

Ar·tilleri . ... .. ... ... ......... . . ................ l. 
Summa 11. 

Föredragen i minväsende, i sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria, i ångmaskinlära, i ångfartygsmanöver, 
i navigation och astronomi jemte meteorologi och hy
drografi, samt i artilleri kunna antagligen väl uppe
hållas af sällskapets egna krafter. Dock får jag i 
sammanhang härmed framställa behofvet af, att § 35 
i sällskapets stadgar underkastas en tidsenligare om
redigering i afseende å indelningen i vetenskapsklas
ser, dels i så fall, att ej så många ämnen hänföras un
der en och samma vetenskapsklass, dels ock att de af 
ofvannämnda ämnen, som i § saknas, der blifva upp
tagne. 

De ämnen, som således skulle behöfva sina sär-
skilda aflönade föredragande utom sällskapets egne, vore 

Fysik 
Kemi 
Högr~ matematik 
Fratiska och 



Engelslfa. 
Medel för att kunna etsätta de personer, som åto

go sig föredragen och öfningarne i sistnltrnmla ämnen 
behöfde således anskaffas. Föredraganelena i Fysik 
och Kemi synas mig metl föredragamleskapet äfven 
böra förena skyldigheten att undervisa <le af underbe
fålet, som hafva att tillse och vårda de instrurnenter 
och elektriska batterier m. m. , hvilka tillhiira n:invä
sendets och artilleriets materiel. 

Undervisningen i Franska och Engelska språken 
borde naturligtvis ej ställas på föredrag, utan besH 
af språkseancer, der man uppfriskade och unelerhöll 
sina deri förvärfvacle kunskaper. 

Föredragen och öfningarne borde hållas vinterti
den, då de flesta officerarne äro sam lade på sta tionon 
och borde obligatoriskt bevistas af alla på stationen 
varande subalternofficerare, samt för öfrige grader 
borde öfvervarandet af föredragen vara frivilligt - och 
säkert är, att frivillig~1eten för de ~tldre ej derigenom 
kommer att mimka antalet af dem som bevista före
dragen . 

. hg anser mig ej böra vidare ingå i de tal je rna af 
ämnet; min mening har i första rnmmet varit att inom 
vårt sällskap få frågan diskuterad. 

För dess närmare utretlning och kostnadsförslags 
uppgörande, får jag vönlsamt föreslå, att en komite 
af 4 personer inom sällskapet måtte utväljas. 

Jag slutar med att återföra i sällskapets h:1g
komst, att för omkring 30 år sedan hällos föredrag vid 
stationen i vissa yrkesämnen till och med i Pysik och 
Kemi - ämnen som då hade, relativt till nilrvarancle 
tiden, knappast gjordt sitt inträde inom det sjömili
tära området. 

Huru mycket nöclv~imligare är det ej nn att dy· 
lika föredrag, systematiskt och tidsenligt ordnade, hål-
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las, på det vi med våra små maritima resurser, just 
genom verklig kunskap och högt uppdrifven skicklig
het i vårt yrke, må kunna i farans stund verkligt bi
draga till skyddandet af en älskad fosterjord. 
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Torpeder i rysk-turkiska kriget. 
(Efter JYiitth eilungen ans dem Gebiete des Seewesens). 

(Forts. från tid skriftens föregi\ende häfte.) 

G.) Rysha f01jJedbåtm-s ang1·cpp m ot turki ska p an

sarfcwtyget A ssar-i-SchefkA på Su chum Kale redd w1-

dc1· nattetid den 23 Aupusti 1877. Den vid kaukasiska 
kusten på kryss varande ångaren Constantin, chef löjt
nant ]Ji[olcarow, erhöll i uppdrag ntt afieda tle mellan 
Sotschi och Nitzumla varande turkiska krigsfa.rtygens 

uppmärksamhet , emedan cle voro mycket hinderliga för 
lle ryska truppernas operationer på denna kust, och 
att på så siitt lista de sistnämnda. Detta lyckades 
honom fullkomligt, i <let att det turl~:i ska pansarfarty

get lät förleda sig till att följa Constantin till sjös, i 
f ilj il hvaraf ae ryska t r npperna på kusten kunde verk
ställa Mvergtmgen fd,n Sotschi till N itzunda. 

Constantin anlöpte N oworossyisk och anhöll om 

tillstånd att få utför~ ett angrepp med sina torped
barkasser mot det tnrkiska pans:ufartyget. Sedan 
han erhållit uetta tillstånd utlöpte han i'lnyo, ocll kom 

den n utanför Suchum Kale, hvares t hans motst ån
dare låg till ankars. Efter skymningens inträdande 

närmade han sig redden på G mils afsHnJ, och utsatte 

kl. lO på aftonen sina 4 ångbarkasser. ExpeJitionens 
befiilhafvare var löjtnant Zatzarenny. Den bestod af 

barkassen Sin op, löjtnant Pissa1"ewslcy, gardemarin 
Pocljapolsky ocb 6 man; 1'schesme, löjtnant Z atzarenny 

och 6 man; 1J1ineur, gardemarin N elson Ifi.rst , minoffi

ceren löjtnant Korolew och 5 mani Navarin, löjtnant 
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Wischneu:sky och 5 man. Barkasserna inlöpte på red

den kl. 13f ~ ' sedan full månförmörkelse inträffat, och 
funna uer pansarfartyget Asscw-i-Schef'ket (1,583 tons, 

350 hfistkrafter, bestyckadt med fl st. 9 tums Arm
strongs kanoner, i 40 mans besättning) samt ett stort 

antal kustfararefartyg och små handelsfartyg. 
Genom det på stranden brinnande hospitalet och 

talrika lägereldar var hamnen temligen väl upplyst; 
men icke desto mindre lyckades det för gardemarin 

Nelson H irst att r ekognoscera uet fiendtliga fartyget 
och förskaffa sig visshet om, att det hvarken genom 

harikader eller nät var skyclcladt. Löjtnant Zatz arenny 

befalde nu tre barkasser till anfall mot pansarfarty

gets styrbords sida, under det han med barkassen 

'l'schesme q varlåg som r eserv. Barkasserna gin go i 
hvarandras kölvatten och hade sina släptorpeder fär

diga till anfall. I t eten gick Sinop, derefter Navarin 

och så elen tredje barkassen Mineur; alla förde efter 
hvarandra sina minor under det anfallna fartyget och 

antände desamma. P å något afstånd följeles de af 
Tschesme, som inkommit i det genom explosionen starkt 

upprörda vattnet och betäcktes af träsplint, så att den 
hade svårt att komma fri och rädda sig från att sjun
ka. Efter exploderandet af Sinops mina höjde sig en 

svart vattenpelare, hvarföre det är antagligt att den

samma hade träffat uneler kolförrådet; fallrepstrappan 
slungades äfven i luften; Navarins mina exploderade 

på ett djup af 30 fot och satte fartyget i h~iftig rö
relse, minan från M ineur var likalecles djupt riktad. 

Efter alla för handen varande tecken hade explo

sionen gjort verkan, och fartyget började lägga sig 
styrbord öfver, och då det skulle varit gagnlöst att 

ännu Hingre utsätta barkasserna för kartesch och hanu
gevärselJen, gaf löjtnant Z atzarenny befallning att 

återvända ombord. F em minuter der efter voro barkas-
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serna ur sigte från hamnen, och kl 1 / ~5 på morgonen 

ombord på Constantin. 

Barkasserna hade omedelbart före angreppet blif

vit bemärkta och anropade. Postens allarmskott var 

samtidigt med första minans explosion, efter hvilken, 

såväl från fartyget som från stranden, riktades mot 

båtarue en liflig kartesch- och handgevärseld, utan att 

densamma tillfogade elen ringaste skada. Barkassen 

Sinop sammanträffade med en vid sidan af Assar-i

Schefket liggande turkisk Mt, och besättrångame rå

kade med hvarandra i handgemäng. Turkarne slogos 

med årorna, hvarunder löjtnant Pissarewsky erhöll ett 

slag i hufvudet, och med en båtshake dragen öfver

bord, men blef dock räddad af sitt manskap. Han var 

den ende sårade under hela affären. Constantin, efter 

att hafva anlöpt J alta, ankom till Sebastopol den 25 

Augusti. H vad pansarfartyget angick så berättas från 

ett telegrafiskt meddelande från öfverste Schelkowhikow, 

att det ej sjönk utan blef efter tre dagars arbete så 

till vida iordningstälclt, att det på ~jerde dagen kunde 

för vidare reparation bogseras till Batum. Om några 

förluster bland besättningen förljudes ingenting be

stämdt. Ryssarne tro sig efter minornas explosion 

hafva märkt en stark rörelse ombord och sett hurusom 

manskap kastade sig öfverbord. 

7) Pör·störandet af ett turkiskt batter·ifartyg genom 

en kontalctmina. Generallöjtnant TVe1"ewkin kommen

derade den 8 Oktober en fartygsafdelning, bestående 

af små fartyg och 6 ängbarkasser mot Sulina, för att 

ofvan för den redan förut utlagda torpedlinien utlägga 

en andra torpedlinie och att beskjuta Sulina, hvarest 

befann sig en turkisk fartygsafdelning bestående af 4 

pansarfartyg och flere ångare. 

Befälet fördes af kaptenlöjtnant Dikow, befålhaf

vare för torpedafdelningen på Donau. Dilcow, som be-
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fann sig ombord på skonerten Worona, afskickade, se

dan han närmat sig Sulina p<"t 12 sjömils afstånd, om 

natten den 9 Oktober de G barkasserna med löjtnan

terna Krnskow, Losinslcy, Frieclrichs, Skrjagin och gar

demarin erna Retdl'tzlcy och grefve Stroganow, för att 

uthigga elen nya torpeJlinien. Företaget lyckades äfven 

fulllwmligt trots den h ~iftiga kartesch- och handgevärs

elcl en, som från stranden öppnades mot barkasserna, 

och den nya sp1irrningen blef utlagd 300 klafter of

vanför den gamla linien. 

Ombord på barkassema blef ingen dödad eller så

rad; från en Hat bottnad båt, ombord å hvilken befann 

sig folk jemte 2 torpeder, blef bogserändan afskjuten, 

men manskapet räddade sig dock 

Klockan 'J på morgonen den 9 Oktober framgick 

Dikow mot Sulina, främst skonerten Opyt med en rad 

torpeder. Då den ryska flottilj en hade närmat sig 

Sulina på G mils afståncl, märkte den att hamnångaren 

K artel och ett tremastadt batterifartyg kom dem till 

mötes clerifrån; pansarfartygen syntes ligga orörliga. 

Det medtagna infante11iet blef genast landsatt på 

stranden, hvarest det med de turkiska trupperna hade 

en kort och lycklig fäktning; sjelfva fartygen drogo 

sig till baka. Kco·tel, som enelast låg 3 fot djupt pas

serade lyckligt torpecllinien, men blef dock genom ka

non- och mörsare-elden från ryska flottiljen tvungen 

till återtåg. Umler ticlen hade det större fartyget 

uppnått torpedlinien och öppnade striden. Straxt der

efter blef plötsligt en vattenpelare synlig - en under 

natten utlagd torped hade exploderat under fartyget 

och förorsakade dess sjunkande. En del af manska

pet drunknade, en annan del räddade sig pä stranden 

och i vassen. 
Flottiljen tog nu åter truppema ombord och gick 

mot Sulina, mot hvilken, äfvensom mot de dervarande 
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fartygen skjutningen började kl. 9 på morgonen och 
fortsattes hela dagen. Kl. lO inträffade såsom det syn
tes en ångpanneexplosion på ett af de turkiska pan
sarfartygen. 

Hela förlusten för expeditionen, hvilken mot af
tonen drog sig tillbaka bakom torpedlinien, utgjorde 2 
man döde och 4 man sårade. Det sjunkna turkiska 
fartygets flagga nedhalades af expeditionens befäl. 
hafvare. 
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knster. Skjutfursuken vid Spezia. Italienska nmrinen . Am erikanskt 

omdö11r c orn engelska urlog~flottnn. Tyska flottans utveckli11g och 

dess budget fi;r i'rrcn 1878-7 9. Om stora far tygs aflupni 11g. Engel

ska pa.nsa rfar tyge t. Inflexiblc's styfhetsfunm'rga. Ett nyt t natt signa

leringssystem. En io ternationcl pola.rexpedition. Anarnitiska kusten 

mella n Tourauc Q ( ·.h Hu~ . 

l f-evu e (l' A1·ti lleJ•ie, Oktober 1877. Om konstrnktioncn af 

tyska nrtJllcriels beJ:.igringsbatterier. Anteckn ingar r iJ mnde den di

r el; ta ril<tningen niir rikt- och afdriftsgmdori ngarne firo otillriickliga. 

Berclmr 's t <.\lem ctrr . Tyska artilleriet under strid erna den 20, 30 och 

31 1\ngnsti 1870. Italiensl\a artill eriets sl\j nttnbeller, E ngelska ar
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ltiittheilungcn att.~ llem Gebicte de.~ Seewcsen~, Vol. 
V, N:o 11. Grefvc Wilczek's och Weyprecht.s utkast ti ll arbetspro
gram fi;r en in tern ational pohrexp edit ion. Torpeder i Hysk-turkiska 
lmget. Ernst Maycr's strömrni itnre . Behandlingen in om engelska 
och itali enska parlamenten n1rande dessa liinders mar i nbudget-fcirsl ll.
gcr fiir finan så ret 1877-7 R. Temeraire 's proflnr. Engelska fiircskrif
ter fii r afi> rofvand et af ångpa nnor. Spanska m r~rin c n s s,i iirnstningar 
fih· :h 18'18. Eddyslon e's fyrtom. Hyd r·auliska- och i\ ngnppamter 
för betjenancle a f groft arti lleri . Snabba sjoiresM. Ulslii llningen af 
Yetenskaplign. appnmter i Son th Kcnsinglon-mnsce t i London. Bi
rlrr.g till belysning af ryska i'.ngf:wtyget Vesta's st rirl. Temeraire 's 
skjntfiirsiik. Den sWrsta :1nghammare i \'(•rldcn. Från engelska ma
nnen. Hafsy ta ns sli nkning i mecl elhafvct . F'. d. turkiska moni to 
rerna Ischkodra och Podgori zza Upplmndl ing fii r ryska marinen af 
ångfa rtyget Rossia. Cleopatrns nål: dess afl ri pni ng frfm stn.peln. TiJ(_ 
iimnad c fcirsijk !ll ecl p:wsarplåtm· a( st>cl. Den turki ska flot.tans ro l 
unrler nn pågåe nd e krig. Fursiik metl sti\ltr l\dstrossnr. Torpedvä
se nd et i Ryssland. Det ti ll ii mnade upptagandet af Vaugnarcl. P lan 
fur itali enska fl ottans utveckling. Lightnings proftur. F0rsv ar mot 
torp edbåtllr genom clr•ktrisk belysning Refii st ningarne vid Spithen,d 
Orn franska sjöofficerares arbeten i sjiivet~nsktpliga iimnen. .Huas
cars alfiir· sedd från sjöriitl slig sti\ndpnnkt. Försvnnn et fyrt orn. För
sök med Whi tehoadska torpeder i tyska i.irlogsflottan . 

D: o, cl: o, Vol. V. N:o 12. Uppf1nui ngen af kompnssen samt 
upptHeklen och fnl lkomnaudet af teorien för nålens lokala afvikning; 
en historisk fra n•s tiillning. Bidrag till teori och praxis för kompas
sens deviation i j emfartyg, c· n förenkling af el en stril ngt riktiga de 
viationsformeln. P erkin's högtrycksprum a och maski n. Preuss me· 
tod f'i>r lalitndshesUi mniug genom cirkumm eridianhöjcler. Torpeder i 
ry ~k-tnrkiska kriget. tlkjutning med rdflad e mörsare mot pau;orade 
diick. Tmn sporlen af Cleopntms nttl. Bacchantes mnskinp rof. Bra
siliansb tornfartyget Ind epeudencia. Silberska topplanternan. Svenska 
flottans se ru1ste tillökning Svousk-non;im och cl:mska sjöminekom
misswnen. Amerikanska torpedbåten Lightning. App:nn.t för upp
fisbmcJ et af minor. Holliiu dska pu.ns:ulmnonbiiten ! sala. Ryska klip
perfa rtyge t Razbojnok . Maski nprof med ryska bröstvllrnsmonitoreu 
P eter den store. Balansdocka för BataY ia. Snabb resa. Venti la
tion af maskinrummen under strid . Styruing af prope llerfarlJ~· Det 
nya Lloydfördraget. Engelska revolverkau onen. Skjutförsök med 
Kruppska pau sark anonen. Whiteheadska torpeder. Amerikansim skruf_ 
korvetlen Ilurou's förlisuing. Från e11gelskn. marinen. Litteratur. 
Bibliografi. 
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J): o, d:o, Vol. VI N:o t 1878. Om en, vid många tillflillen iin
damålsenlig, anordning af rorpinn en genom dess sU ttand e i förbindelse 
med en gradindelning. Kriingningsfe let hos kompass<'n . Föreslagen 
engelsk-belgisk nordpolsexpedition Torpeder und er rysk-turkiska kriget . 
Tememire. Nya torpedbåtar . Froude 's loggappamt Nya japanesiska 
krigsfartyg. El ektri skt ljus och nödsignaler ombord i far tyg. Det. snab
baste «te-skeppet •. S uabbfiodångare. lnflexible-komi teens utlåtande. 
Very's nattsigualer. Verid ens handelsflo t tor. Profturer med ångfar
tyg i England. Krigsfartygs maskiner. Northarnpton 's proftur. Skjut
ning mot sammansatta (comnounel) pansarplåtar. 

D:o, d:o , Vol. VI N:o 2 & 3. Historisk frarnstlillning af fursta 
meridianens bestiimmanele och longituelens beräknande. Elektri ska 
ljuset Om fartygs förh ållnncl e uneler sj iigång. Bomullskrn t. BesWm· 
mande af ett. fartygs stlille enligt el en s- k. Sumnerska ~-netoclen . Far
tygsbyggnader fö r K. tyska marinen 1878-7 9. Whithead & Uomp. 
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Ryska örlogoskonerten Aleut 's skeppsbrott. Torp edbåtar för anviin
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rial till laboratorii -veddyg. Itysim örlogssta tionen Wlaclivostok . Trans
atlantiska ångbåtslinier. Ci tadell fa1 tyget l talia. Ny metod at t utslå 
deviationskurf\-an. Iris maskinprof. J. Ericsson's senaste förbittirin
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Nödsignalers urskiijbarhet. Mae E voy's stångtorped. Fartygsbygg
nader på ClydP-floden. Li ttera tm. 

Mittheilttngen iibeJ• Gcgenstiintle d es Artilleri- nnd 
Genie- TVesens, 11 :e häftet 1877. Stndier öfv er demonterand et 
af jernbryggor. Om de på fiiltartill~riet still da hnfvnclnppgifterna under 
1870 års fiiltt i\g. Öppnandet. af Kmppska skjn tpl a.tsen vid Mepp en. 
Elektrisk belywing. Brefclufvor i tysk::~ fästningar. En analys af 
spri:ngämnet «Diorrexin ». Om magnanbrons-

D:o d:o, 12:e häftet. Artilleriets anviindande unel er slutmanii
vern år 1876 mellan Donau och Thaya. Om motstånelsfurmågan 
hos jord, murverk och trä. 

Die Panzm·sehijj'e rler• ne<testen ZeU. von P. Dislere, 
Ans dem Franzi.isischen Uberze :zt von Const anlin Pott K. K. Linien
schiffs-Fähmich. Carl Gerald 's sohn in Wien. 

Almanach fö1• clie J[. J[. K1•iegs-Mcwine 18?'8. III 
J ahrgang Herausgegeben von der Red. der ~Mit theilungen ans dem 
Gebiete des Seewesens• Commissions-Verlag von W. Schmidt, Pola, 
und Gerold & Comp, Wien. 



Tab. I. 

l Distanser svarande mot hvarje knops fwrt från 1 till f3· 
'r i a i m i n u t e r. l Fart i knop. 

l l l 
l l 

l l 
l 

l 
l 

l 

l l l 
l l 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 12 l~ 20 30 45 60 l l l l l l 
l 

208 1 416 1 624 1 832 1 1040 l 15~0 1 fol l 104 312 520 728 936 1248 2080 3119 4679 6239 1 kn. l l l l 021) l q vartmil 0,02 0,03 0,05 '0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 0 ,15 0,17 0,20 0,33 0,50 0,75 l 
f o 208 416 624 ' 832 1040 1248 1455 1664 1872 2079 2495 31 9 4159 6239 9358 12477 2 kn. 

q vartmil 0,03 0,07 0,10 0,13 0,17 0,20 0,23 0,27 0,30 0,33 0,40 050 0,67 1,oo 1,50 2 
fo t. 312 624 936 1248 1559 1872 2183 2495 2807 3119 3743 44> '9 6239 9358 14037 18716 

3 kn. 
q vartmil 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 O,öO 0,60 075 1,oo 1,50 2,25 3 

fot 416 832 1248 1664 2079 2495 2911 3327 3743 4159 4991 62 j9 8318 12477 18716 24954 
4kn. 

q vartmil 0,07 0,13 0,20 0,27 0,33 0,-!0 0,47 0,53 0,60 0,67 0,80 l ,oo 1,33 2,c.o 3,oo 4 
fot 520 1040 1559 2079 2599 3119 3639 4159 4678 5198 6239 t 10398 15596 23394 31193 

5 kn. 
q vartmil 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 1,oo 1 25 1,67 2,50 3,75 5 

fot 624 1248 1872 2495 3119 37t!3 4366 4991 5614 6239 7486 93t8 12477 18716 28073 37431 
6 kn. 

q vartmil 0,1v 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,oo 1,20 -1 o 2,00 3,00 4,50 6 
fot 728 1455 2183 2911 3639 4366 5094 5823 6550 7277 8734 109l 7 14557 21835 32752 43670 

7 kn. 
q vartmil 0,1 2 0,23 0,% 0,47 0,58 0,70 0,72 0,93 1,05 1,17 1,40 1f 5 2,33 3,50 5,25 7 

fot 832 1664 2495 3327 4159 4991 5823 6654 7486 8318 9982 124r 16636 24954 37431 49908 
8 kn. 

q vartmil 0,13 0,27 0,40 0 ,53 0,67 0,80 0,93 1,07 1,20 1,33 1,60 2, o 2,67 4,00 6,00 8 
fot 936 1872 2807 3743 4678 5614 6550 7486 8321 9356 11229 140~6 18716 28073 42110 56147 

9 kn. l 
qvartm il 0,15 0,30 0,45 O,öO 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,80 2,!15 3,00 4,50 6,75 9 

fo t 1040 2079 3119 4159 5198 6239 7277 8318 9356 10396 12477 
15t 

20795 31193 46789 62385 
1 O kn. qvart mi l 0,17 0,~3 0,50 0,67 0,83 1,0il 1,17 1,33 1,50 1,67 2,00 2, o 3,33 5,00 7,50 lO 

fot 1144 2287 3431 4574 5718 6861 8005 9148 10292 11436 13724 171 9 22875 343 12 51468 68624 
11 kn. qvart mil 0,18 0,37 0/>5 0,73 0,94 1,10 1,28 1,47 l ,6ö 1,88 2,20 2 b 3,67 5,50 8,26 11 

fot l 1248 2405 3743 4991 6239 7486 8734 9982 11229 12477 14972 187i6 24954 37431 56147 74862 
l 12 kn. qva r t mi l 0,20 0,40 0,60 0,80 l ,oo 1,20 1,40 1,60 l ,so 2,00 2,40 sr 4,00 6,00 9,00 12 

fot 1351 1 2703 4054 1 5406 1 G757 8109 9460 Il 0812 12163 13515 16218 1202 5 27034 140550 60825 811 01 

13 1 13 kn qvart mi l l ' 0,221 0,43 0 ,65 i 0,87 1 1,08 1,30 1 52 1 1 73 1,95 2,17 2,60 3,25 4,33 6,50 9,75 1 , , 



Tab. II. 
Svängningstider och dista:nse'r. 

Fartyg af 300 fots längd; 8 knops fart. 

Stre0k af Bågens svängnin- Tid. längd. Anmärkning. 
gen. 

fot. 
1 7s 5 103 Tiderna, enl. upp-,, 
2 J5s 206 gift grundade på 

försök med engelska 
3 23s 309 kanalflottan, iiro 
4 30s 412 hemtalie ur "Mitt-

5 38s 515 
heilungen ans dem 
Gebiete des Seewe-

6 46s 61 8 sens", vol. 5 och 6 

7 53 s 721 !877 pag. 244. 

8 lm 17s 824 
16 2m 3s,r, 1648 
32 4m 7s 3297 

Ta b. III. 
Fartyg af 1 75 fots längd. 

U1 

!J w~ Tider med en fart af l 
c-t-

"' Anmärkning. et> aq crq 
5 knop.16 knop. 18 knop. Q l p.. et> F l . [;; 

Il fot. l l 
l 60 7s 6s 4s Tabellen uppgjord 
2 120 14s J2s 9s under antagande: 

3 180 2J s 17~ I3s 
attsvängningsfigu-
ren är en cirkel, 

4 241 28s 23s 18s hvars diameter = 
5 301 35s 29s 22s 3 •; ~ fartygsläng-

der; att hvarje 
6 361 42s 35s 26s streck fordrar sam-
7 421 48s 40s 30s ma tid, och lika 

8 481 55 s 46s 35s 
båglängd. 

16 961 lm51s l m32s lm 9s 

l 32 1922 3m42s 3m 5s j 2m J9s 



Ta.b. IV. 

Tabell öfver eldverkan . 

•• •• • • 
Tärningens ögon. 

l 
• 

l 
• •• 

l • •• l 
Anmärkning . • l • l •• •• • • 

l:a graden l 2 3 4 6 8 Eldverkan bestämmes får h varje drag 

2:a 2 3 5 8 9 10 (4m), så framt något skott sannolikt~ 

" kunnat träffa. 
3:e " 

4 6 8 10 12 14 

4:e " 
7 10 12 15 

l 
18 20 l 

"" 16 19 22 l 5:e 
" 

11 14 24 

. 
6:e " l 1 l 3 l 8 l 14 l 20 l 24 l 

Tab. V. 

Antalet skott, som sannolikt behöfver skjutas med S",os kanonen för att erhålla en träff i mål af 
nedanstående höjder och större bredd än 12 fot. 

l l 16' l l 
l 

l 
l 

Afstånd. l 18' 14' 12' 10' s· 6' 3' Anmärkning. 
l l l 

2000 fot l l l l l 2 2 2 l 3 Tabellen, grundad på inskjutning 

4000 fot 2 l 2 2 2 3 3 4 l 7 af 8",08 kanonen med granat, är 
uppsatt under antagande att i verk-

6000 fot 3 3 3 3 4 5 6 12 lighet en erhållas blott 50 Dfo träffar 

l 8000 ffrt l 3 4 4 5 5 7 9 17 
af hvad som skulle fås enligt in-

10000 fot\ 4 5 5 7 l 7 9 12 25 
skjutning. 

1 

Tab. VI. 

Genomträngning af en pansarsida på 80 c.m. backning. 

. Afstånd. l l 
l l l 

5000' l 6000' l 7000' l 

l 

l 1000' 2000' 
l 

3000' 
l 

4000• 
l 

8000' 
l 

9000' 10000' 

l l 

8'',os kan. 23em 2Icm,s 20cm,6 19cm,5 18cm,4 17cm,5 16cm ,7 16 m 15crn ,5 J5cm 

1 9",24 kan. 34cm,5 - - - - 33Crn - ·- - - 32cm 



SKALOR OCH TILLBEHOR TILL 

Far ly g s tecken . /-------~ 
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~Rod. ~Blå. 
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~ al'dclnzit,rJs·Chef'. 
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~ Tropp i ,-h:ytldime. 
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l~ 
~ 
~ 
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