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Försök till historisk öfverblick 
af striderna om Sveriges ~jöföt·svar, deras upplwmst 

och utveckling ullflet· innevm·mule ål'ltutHlrade 

jemte demt' föranieelda betraktelser. 

(Forts. fr. s. 272.) 

Under de 7 år flottan var delad egde ej n:'lgot lif

ligare meningsutbyte rum angående sjelfva grunderna 

för vårt sjöförsvar, hvilket dock torde hafva haft helt 

andra skäl än samstämmande åsigter och belåtenhet 

med tillståndet inom sj3vapnet. Desto lifligare pågick 

under år 1867 i N. Dagl. Alleh. en strid om den af 

J. Ericsson föres lagna materielen får skärgårdsflottan 

och i sammanhang dermed om skärgårdstaktiken. Vi 

skola längre fram lemna en kortfattad redogörelse för 

• denna strid, sedan vi först egnat någon uppmärksam· 

het åt tvenne författare, som ej funno den nyss skedda 

förändringen nog radikal och ej tyckte att skärgårds

försvaret blifvit tillräckligt gynnadt på bekostnad af 

det yttre sjöförsvaret. Skärgårdsflottans trogne rid

dare, Hagelstam, fejade än en gång upp sitt rostiga 

svärd och ristade dermed 1866 "Några tankar i frågan 

~m Sve1·iges sjöförsvar, rikets höglofliga ständer vörd· 

samt tillegnade af en sann fosterlanclsvän ", h varuti 

förf. yttrar sin missbelåtenhet med att de nya monito

rerna och kanonsluparna skulle tillhöra k. flottan och 

Carlskrona station, hvilken "tjenade till ingen nytta 

för landets försvar utan endast att taga bort en hop 

sjöofficerare och sjöfolk samt att försvaga landtarmen, 

hvilken vida förmånligare kunde användas på andra 

trakteri följaktligen vore det vinst får statskassan och 
19 

Hagelstam 
1866. 
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försvaret i allm~inhet, om heh den filningliga stationen 
indroO'eS då det numera endast är en kräfta för landet. a 

t> ' 

Målet för vårt sjöförsvar, "försvM·et af våra knsle1· mot 
en fiencltlig landstigning'' är för H. alldeles detsamma 
som för hans i öfrigt olika tänkande kamrater, men för 
honom är enda medlet att ernå detta mål "ett kraftfullt 
skärgårdsförsvar med allt hvad dertill hörer" - för
slagsvis "300 nya kanonjollar af förbättrad konstruk
tion, 6000 undervattensminor och 12 bogseringsfartyg, 
sålunda en kanonstyrka af 300 stycken minst 100-<tt.:ga 
kanoner", allt för en summa af "högst 3 mill. nlr rmt, 
inventarierna oberäknade!! " - jemte ett starkt landt
försvar med "en kraftfulllandstorm eller folkbeväpning ({ . 
Förf. har genom sina beräkningar kommit till insigt om , 
att Ryssland kan när som helst på Sveriges kuster 
landsätta minst 200000 man, h vartill dess "aktiva flotta 
lenmar tillräckliga transportmedel", och deraf eldas så 
hans intresse för försvaret till lands, att han förordar 
"en väl rustad och stridsfärdig landtarrue och national
beväpning af tillsammans 300000 man", tilläggande: 
"hvilka, äfven om ingen flotta derjemte fanns, nog skulle 
omöjliggöra h varje fiendtlig landstigning på vår kust. " 

H. har funnit, och åberopar i sin skrift, en själs
frände uti en förf. som med anledning af ryska pau
sarflottans besök i vårt land ger fria tyglar åt sin 
djerfva fantasi och låter den måla bilder, hvilka ingen 
utom han sjelf och H. äro nog naiva att taga för verk
lighet. Han antager, "att Rysslands hela pansarflotta 
lyckats bana sig väg till Stockholms ström" och frå
gar så: "hvad förmåt· elen väl egentligen att dervid ut
rätta?" svaret låter: "naturligtvis intet annat ii.n att, 
inom skottvidden för sitt artilleri, d. v. s. 2 a 3000 alnar 
nedskjuta några bygnader och beherrska den enstaka 
punkt der fartygen anln·at", "då någon landstignings-
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arme på transportfartyg icke medföljer densamma ({. 
Förf:s bekymmerslöshet för hufvudstadens ödeläggelse 
är emellertid blott skenbar, alldenstund han tror sig 
på god väg till en patenterad uppfinning att göra en 
pansarflotta helt och hållet oskadlig, såsom synes af 
följande strof: "Om vi nu derjemte erinra oss, att er
farenheten redan visat, det besättningen å ett pansar
fa-rtyg är, genom den qväfvande och osunda luft som 
den ständigt der måste inandas, utsatt för epidemier 
hvilka inom kort decimera densamma, och hvarför äf
ven uti England skeppsbesättningan1e oftast neh att 
tjenstgöra å sådana fartyg, så inses lätt, att detta va
pen är vida mindre fruktansvärdt än man föreställer 
sig, och blir fullkomligt vanmäktigt, om man skulle 
lyckas att, såsom här ofvan är antydt, till dess beskju
tande använda projektiler fylda med sprängsats af 
nitroglycerin.'' 

Som H: s egentliga styrka ligger inom det taktiska 
området, så känna vi oss skyldiga att följa honom dit 
och med några ord omnämna hans nyaste plan att an
vända de 300 kanonjollarna och de 6000 undervattens
minorna. Kanske har han ej så orätt uti att betrakta 
monitorerna "endast såsom positionsartilleri eller såsom 
rörliga fästen afseelda att i vissa pass hindra fiendens 
framträngande i vår skärgård och att, med tillhjelp af 
undervattensminor samt ändamålsenliga bomstängsel, 
förläggas å sådana punkter r.f vår skärgård, der ett 
fiendtligt anfall är att motse '(; och tvifvelsutan iir det 
sann t, att sådana positionsfartyg "mycket väl kunde 
utgöras af gntndgående väl bepansmde pråmar i far
tygsform {{ , "äfvensom att dessa pråmar kunde genom 
bogsering medelst ångfartyg lätt förflyttas mella~ de 
olika positionerna i skärgården, uer de voro af nöden", 
dock med någon rörelseförmåga för sjelfva striden. 
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Sjelfva planen bestod deruti att sunden på sidorna 

om {a~·leclcnw skulle spärras medelst minor och på nå
got afstånd bakom dessa och af dem skyddad skulle 
den rörliga materielen röra sig. Styrkan i denna an
ordning bestod uti det ömsesidiga biståml som fasta 
minor och rörligt artilleri sålunda borde skänka hvar
andra · fienden skulle löpa stor risk vid att undanrödja 

' . 
sålunda försvarade minsttingsel och svårligen våga s1g 
på att utom farleden förfölja de små skärgårdsfartygen. 
Betänker man likväl, att ändamålet med en positions 
besättande är att hindra fiemlen s fartyg att forcera 
densamma, så framstår genast svagheten i il:s rent 
defensiva operationsideer, ty hans minor skulle fienden 
ej fråga mycket efter, då de ej spiirrade hans farled och 
de med en grof och 3 mindre pjeser bestyckade kanon
jollarnas skottlinier skulle de fiendtliga fartygen snart 
mecl god fart passera och lemna hela positionsförsvare~ 
akterut. Den offensiva bristen i hans plan synes eJ 
alldeles hafva undgått H:s uppmiieksamhet att döma 
af hans föreskrifter, det elden egentligen borde riktas 
emot de medföljande transportfartygen. Frågar man 
åter, huru man skulle bete sig, itall pansarflottan kom
me utan transportfartyg, så har H. intet svar att ge, 
om ej att instämma med den af honom citerade förf. att 
"någon eröfring eller besittningstagande af landet" k.an 
icke af en sådan flotta verkställas, då någon landstig
ningsarme ej medföljer densamma och att pansarfartyg 
äro vanmäktiga mot projektiler laddade med nitrogly

cerm . 
• 1 k l' Sedan vi härmed tagit farväl af herr Hagelstam, 
" an e , "d 

1871. så torde det tillåtas oss ett litet språng i tidsfölJ en 
för att i sammanhang med det föregående kasta en 
afskedsblick på en utaf hans meningsfrände, kapten 
1\'Iankell, 1871 publicerad brochyr: '' Kan Sverige {ö t·-
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svara sin sjelfstänclighet ?" Denna "populära afhand
ling" inneh1iller visserligen föga nytt, om ej att förf. 
tyckes ännu radikalare uti sitt förnekande af behofvet 
af ett sjöförsvar för vårt land. Han förordar icke en 
gång såsom tillförene ett starkt skärgårdsförsvar, utan 
finner det förnuftigast att vi "egna de förnämsta an
strängningar på stärlcanclet af landt(ö1·svaret, så att det 
blir betryggande för landets sjelfständighet'', ty "Sve
rige och Norge &ro för fattiga länder att på samnut 

gång underhålla ett starkt landförsvar och ett starkt 

sjö(ö,rsvar" . Förf. anför en mängd siffror för att visa 
omöjligheten för oss att mäta oss med den ryska flot
tan, men då han naturligtvis ej vågar tänka på att 
höja vår armes styrka i jemnhöjcl med den ryska, så 
sänker han i stället den för ett anfallskrig disponibla 
armen till "100 a 150 tusen man under loppet af hela 
kriget". Erkännande att ingen numera talar om att 
möta fienoen i öppna sjön, anföt• J\11. en annan rådande 
"illusion som måste tillintetgöras", nämligen "att vi 
möjligen vid husten och i skärgården kunna hindra en 
landstigning". Detta förklaras omöjligt, då :'Sveriges 
kust är 275 geografiska mil lång" och "man svårligen 
på förhand kan veta hvar fienden skall landstiga samt 
således icke tidigt nog framkomma för att hindra det, 
äfven om krafterna härför vor o tillräckliga". Samma 
"ogenomträngliga slöja" som hafvet bildar till skydd 
för en fiendtlig invasionsarme betjenar sig lVI. af för 
att bortjaga hvarje tanke på ett kustförsvar till sjös 
och till lands samt förmå svenska folket att kasta sig 
i armarna på det räJJande centralförsvarssystemet 
Omöjligheten -att hålla stånd vid kusten blir så myc
ket mer i ögonen fallande, sedan "slöjan" je m te "flera 
ändamål'' föranled t en sådan splittring af våra strids
krafter att "knappa 50000 man" återstå att uppställa 
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mot fiendens hufvudstyrka. :Men nu, då frågan blir 

att bestämma platsen för den så hopsmälta svenska 

hufvudstyrkan, är tiden inne för förf. att tack vare 

"en noggrann undersökning och rigtig uppfattning af 

de strategiska förhållandena" genomtränga den "oge

nomträngliga slöjan" och att med tvärsäkerhet förklara: 

"I stort sedt inslcYänkes således landstigningen till tvenne 

hu{vudsalcliga fall, nemligen norr eller söder om Stoclc

holm", någonstädes mellan Gefle och Norrköping, men 

sannolikt "närmare Stockholm iin dessa yttersta punk

ter". Troligen förefaller det flere än oss oförklarligt, 

att ej förf. fön· lyftat en flik af slöjan, då följden 

borde blifvit, att vår hufvudstyrka till lamls ej behöft 

reducera sig till 50000 man och att vår flotta hade 

fått kännedom om "ltVar" landstigningen vore att vänta 

och således "tidigt nog:' kunnat framkomma dit. :M. är· 

dock icke blott mästare uti att för sina ändamål hand· 

skas med Östersjön såsom "slöja" utan behandlar det 

lika obesväradt såsom transportväg. Han bestrider 

s~nnolikheten för Ryssland att anskaffa en transport

flotta "tillräckligt stor att på en gång ö{ve1·skeppa en 

arme, nog stark att öfverväldiga de stridskrafter som af 

oss lcuuna ttppställas till motvärn" d. v. s. 50000 man. 

Äfven om detta HLte sig göra, "så är dock inskeppnin

gen, öfverfarten och utskeppningen -- - - förenadt 

med så stora svårigheter att det måste förorsaka en 

betydlig tidsförlust. " "Den omständigheten, att hvarje 

fiende måste gå öfver hafvet för att kunna anfalla 

Sverige-Norge, är således af största vigt för dessa 

länders försvar. Ty den omöjliggör hvarje öfverrask

ning, hvarje öfverväldigande på en gång med stora 

massor samt medgifver oss - - att ordna försvaret 

och - - fullända våra rustning!l.r. 11 Så liittvindigt 

är det för :M. att tillintetgöra allmänt erkända satser 
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som falla sig besvärliga. Ty såsom sådana våga vi 

framställa: att transporter sjöledes, när vattnet ät· fritt 

för fi ender) med afseende på lätthet, hastighet och sä

kerhet mot afbräck af fiender äro vida öfverlägsna dem 

till lands, att transportförmåga härvidlag blott är en 

penningefråga, enär öfverflöd på transportmedel fins 

att erhålla för pengar samt att en sjöledes kommande 

invasionsarme just eger fria händer att öfverraska och 

öfvervmdiga försvararne af en lång kuststräcka utom 

på den punkt der deras hnfvudstyrka befinner sig. 

Sedan M., gentemot en rysk invasion på sådant 

sätt betjenat sig af //geografiska", /l klirnatislca", "topo· 

grafiska// och "vissa statistiska förhållanden ", att cen

tralförsvarssystemet måtte framstå såsom vår säkraste, 

för att ej säga vår enda, räddningsplanka, öfvergår han 

till att utveckla en lika naturlig centralförsvarsplan 

- mot vår södra grann e, för hvilken Göta elf anges så· 

som den bästa landstigningspunkten. .M:en här behöfver 

* förf. verkligen en flotta och han nöjer sig ej med den 

svensk-norska, hvilket ej heller är att undra på, seelan 

han så ih lircligt arbetat på att få den slopad. Så sä

ker är han på att detta lyckats, att han på ett stiLile 

i liksom triumferande ton konstaterar: "Sverige eger 

således i denna sttmd ingen sjögående flotta, och ringa 

utsigter finnes äfven att vi någonsin skulle erhålla nå

gon. // Då sålunda ej i framtiden förefinnes /lnägot be

ho{ af' Carlsiwona såsom tillflyktsort eller ttpplagsort// 

och '' inga strategiska skäl" för dess "bibehållande så

som sjöfästning/i, så tvekar han ej att föreslå äfven 

dess slopande. Då nu emellertid en flotta erfordras, 

så rälmar .NI. på att få disponera Danmarks, ty denna 

/(marin [ir, i följd af detta lilla lands rikedom, jemfö

relsevis ganska stor och utvecklas fortfarande och läg

ges dess pansarflotta till den svensk-norska, så torde 
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det ännu dröja länge nog innan den tyska blir till

räckligt stark för ett anfallskrig. Och skulle detta 

inträffa, så hafva vi dock "i Vettern o~h Carlsborg" 

en utväg att "vinna ett omedelbart skydd mot öfver

makten", och en annan uti att "draga oss tillbaka till 

Norge eller till Norrland". Efter att hafva meddelat 

dessa talrika citat, tro vi oss ej behöfva vidare syssel

sätta oss med kapten Manl,ells 11populära afhandling" 

1871. Han var vid denna tid lärare i sjökrigsskolan 

och hade kort förut utarbetat "Lärobok i slcärgåt'ds

krigskonst'1, utgifven 1872 efter att vid nämda skola 

hafva blifvit granskad. Det itl' oss ett nöje att erkänna 

denna läroboks många förtjenster. Dessa torde, ej min

dre än dess fel och brister, vara för flottans yngre offi

cerare tillräckligt väl bekanta, utan att vi här påpeka 

dem. Sedan sistnämda år hafva vi ej heller något ar

bete af kapten M:s penna som påkallar någon gransk

ning i denna uppsats. 

M ed anled- Mellan Flottan och skärgårdsartilleriet föreföllo, 

ni"fl af under deras skiljsmessa, dess bättre inga offentligt ut-
punsar· d 
u1ltarne . talade meningsstrider, men inom det sistnäm a vapnet 

uppstod med anledning af den nu föreslagna materielen 

och i sammanhang dermed angående skärgårdstaktiken 

åtskilliga meningssl,iljaktigheter. A t t så skedde finna 

vi ganska naturligt, i betraktande af att hos det nya 

skärgårdsvapnets officerspersonal fans för mycket sjö

blod, för att man slmlle känna sig belåten med den 

föreslagna, ingalunda sjödugliga materielen; och då 

gränsen för skärgårdsartilleriets verksamhet ej af re

geringen blifvit utstakad, kunde det tyckas vara en 

öppen fråga, huruvida man borde inskriinka sig till ett 

positionsforsvar eller antaga rolen af ett rörligt skär

gårdsförsvar eller slutligen utsträcka den till ett kust

försvar. Vi hafva trott oss uti de rapporter öfver 
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sommareskaderöfningar, hvillm vi varit i tillfälle taga 

del af, kunna spåra tillvaron af dessa olika åsigter, men 

ännu tydligare framträda de, synnerligast de tvenne 

förstnämnda uti en mängd artiklar, fömämligast under 

1867, i N. D. A., framkallade af den Et·icssonska hand

kraftsbåten, som af Adlersparre vid krigsvetenslmps

akademiens högtitlsdag med varma loford blifvit pre

senterad för allmänheten. Attacken mot denna inled

des af en insändare, sign. r ... , och försvaret upptogs 

af tvenne andra, af h vilka en tecknade sig d ... *) 

Argument fattas ej på någondera sidan, men man ut

gick från helt olika förutsättningar. och hade derföre 

svi\rt att komma till ett afgörande. Ins. r ... , som 

hyllade den rörliga skärgårdsstriden och fordrade att 

skärgårdsfartygen skulle kunna förflyttas längs Sveri

ges kuster ända till Kalix och Piteå, hade littt att 

finna en massa silrbara punkter hos den lilla pansar

båten, såsom dess obetydliga fart, dess olämplighet för 

reträtt och oförmåga att skjuta annat än rätt förut. 

Motståndame cler·emot, hvilka med J. Ericsson betrak

tade han~haftsbåten blott såsom positionsvapen, påpe

kade en del förträffliga egenskaper hos densamma, 

framför allt dess kraftiga artilleri _och stora prisbillig

het- 132 tusen rmt med artilleri och maskin - h vilka 

uppvägde de anmärkta, för ett positionsvapen oväsent

liga, bristerna. När hvar och en sålunda höll sig på 

sin egen terräng, var han så godt som oåtkomlig, men 

under stridens hetta Hit man förleda sig att uttala all

männa satser, hvilka motståndaren ej var sen att an

gripa och kasta öfver ända. Så framstäides af en ins. 

något oförsigtigt såsom allmängiltig regel: 11 För ett 

stridsfartyg iir artilleriet (skadeförmågan) hufvudsak, 

") En kortfatt.ad in tressant redogörelse för de nna strid förekom

mer i Tidskrift fM· byggnadskonst och iugeniörvetenskap 1867. 
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derefter h:ommer pansaret (motstånclsförmågan) och först 

i tredje rummet snabbheten, såsom hjelpegenskap för 

båda"; h vilket nog ~ir sant med afseende på positions

fartyg men ej för fartyg hufvudsakligen afsedda för 

rörlig strid. r ... å sin sida förfäktar att "rörelseha

stio-heten är af den största och mest afgörande vigt vid 
"' alla kri ()'sfö retag" hvilket o·er den förre anledning draga 

b ' ö 

elen att i slutsats, så fall "borde infanteriet utan dröjs-

mål föt·svinna och allt fotfolk sitta upp" och vidare att 

fråga, om vi skulle utdöma sjöfåstningarna, "derföre 

att de icke göra 14 knop eller kunna draga sig till

baka i h~indelse af nederlag eller fullfölja en seger och 

skörda dess frukter". Vi hafva sökt i tankarna reali

sera de fordringar r ... ställer på pansrad skärglirds· 

materiel och komma dervid till det resultat, att de 

måste leda till ett slags monitorer, genom det upp· 

stälda viikoret att kunna passera Stockholms och Sö

dertelje slussar, betydligt underlägsna de ursprungliga 

men likvisst så dyra att ett tillräckligt antal, för strid 

i skärgård, blefve oss omöjligt anskaffa. Huru ringa 

förtroende vi hittills hyst för J. Ericssons .och Adler

sparres str·ategiska och taktiska ideer , så måste vi er

känna att de i valet af materiel för skärgårdsartille

riet handlade principielt riktigt, då de med tanken 

fäst på att flottan med dess monitorer vore afsedela 

att bestrida det yttre kustförsvaret, fasthöllo vid po

sitionsfartyg och ej läto sig förledas till öfverdrifna 

fordringar på fart, sjöduglighet och allestädes närvaro. 

På denna väg fans en möjlighet att åstadkomma ett 

tillräckligt antal flytande kanonlavetter för de vigti

gaste positionernas försvar, h vilken möjlighet försvann, 

så snart pretentionerna växte och gaf upphof till pan

sarbåtar kostande nära 300 tusen rdr rmt stycket, in

beräknadt kanonen. 

L 

- 297 -

Snart erhöll r ... förstärkning af en ny insändare 

i samma tidning, hvilken tecknade sig *-'~ . Dennes 

väl skrifua artiklar voro riktade dels emot handkrafts

båten men hufvndsakligast emot det rörliga sjöförsvar 

som J. Ericsson i sina bref förordat. Att *-* upp

träder mot allt slags kustfö rsvar förvånar oss mindre 

än att i rnotiverna för hans åsigter upptäcka en lucka 

af högst betänklig art. Ett kustförsvar skulle för oss 

vara orimligt emedan, om krafterna spriddes på flera 

stationei·, "så är· likväl styrkan hos de anfallande allt

för öfvervägande för att kunna motstås af någm få 

kanonbåtar, helst någon förstärkning icke kan vara att 

påräkna från de n~trmas t bel ~igna sjöstationerna, hvilka 

dels icke få blottas på det för dem afsedela försvar, 

dels drager nog fienden försorg om att all förbindelse 

emellan dem varder afbruten, som icke blir svårt, då 

dessa förbindelsevägar icke kunna skyddas mot fien

dens angrepp och ett enda skott mot de bogserande 

ångfartygen hiimmar hvarje sådan rörelse och lemnar 

de bogserade handkraftsbåtarue så godt som i fiendens 

våld". Af det här citerade finner man, att förf. utgått 

från den skefva uppfattn ingen att man ämnade bygga 

ett knstförsvat· på sådan positionsmateriel som J . E:s 

handkraftsbåtar. Att splittra försvarskrafterna sk ulle 

naturligtvis vara oförlåtligt, ifall man ej , tack vare 

snabb rörelseförmåga hos materielen, hade i sin makt 

att hastigt på gifvet ställe koncentrera dem ; innan 

å~gan skapade en sådan materiel, så existerade ej hel

ler några kustförsvarsprinciper och skulle helt visst 

aldrig ha sett dagen, ifall man ej känt till annan sjö

krigsmateriel ~in handhaftsbåtar o. d. utan sjelfständig 

förmåga att förflytta sig i och utom skärgård. Efter 

detta skall det ej förvåna läsaren, att *- * anser vårt 

sjöförsvars rol, uneler det första stadiet af ett krig, då 



- 298 -

vi måste lita uteslutande på oss sjelfva, vara att för

svara inloppet till hufvudstaden (Vaxholm), Södertelje 

(Brandalssund) och Carlskrona. För detta ändamål 

tycker man kan ske att pansa rbåtarne borde funnit nåd 

för ins:s ögon, men nej, ty dessa positioner hafva flyg

lar, hvilka fienden kan, om än med svårighet, besätta 

och från dem besl•juta flank erna af de på sidorna svagt 

skyddade pansarbåtarna -- ett argument, som förut

sätter så goclt som absolut orörlighet hos nämcla båtar. 

Under krigets andra stadium skulle vårt sjöför

svars uppgift bli att med grundgående, snabba pansar

båtar understödja en allierad flottas offensiva företag 

på fiendens kuster. Ins. tyckes tro sig hafva funnit 

en sådan pansarbåt uti den af öfverste Ljungsted t kon

struerade, eller åtminstone att en sådan kan åstad

kommat:, en tro som emellertid få sjöofficerare och 

mariningeniörer sedan dess vågat dela. För öfrigt är 

*--* mycket försigtig uti sina planer och förslag. Han 

tir ej vän af delningen, emedan flottan och skärgårds

artilleriet måste så väl uti defensiva som off en si va fore

ta g, om än med något olika materiel, samverka, men 

huru och med hvilka medel lemnar han obesvaradt. 

Med alla si na farhågor for operationer i yttre skär

gården och i hafsbandet tror ins. likvisst ej på vår 

flottas användande till armens bistånd på våra inlands

farvatten. 
Till sjeliforsvar mot såväl r ... som *-* fann sig 

nu John Ericsson föranlåten att uppträda inför sina 

landsmän med en serie bref som offentliggjordes i tid

ningarna. I ett af dessa bref heter det: "att det är 

omöjligt att befästa Sveriges vidsträckta kuster till

börligen vare sig med fästningar, förskansningar, stäng

sel, minor eller h vilket annat sätt man kan tänka sig." 

Är det icke oemotsägligt, att då fienden koncentrerar 
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hela sin kraft på endera af de många befästade punk

terna, så kan han förstöra försvarsanstalterna der -

och hvartill tjenar då det öfriga försvaret , hvarpå na

tionens tillgångar blifvit förslösade? Följaktligen __ 

- - så bör man viimla heia sin uppmärksamhet till 

det rörliga försvar smedlct som kan förflyttas till den 

hotade positionen. " Och vidare forsäkrar han och åbe

ropar till stöd för denna fö rsäkran, ehuru något för

hastadt, engelsmännens åsigter: "fästningen kommer 

snart att lemna scenen". Sign. *-* deremot bestrider, 

att man i England tänker frångå att skydda kusterna 

med fästningar och vänder J. E:s argument mot be

fästningar mot hans eget system att med rörligt för

svar skydda kusterna·; då man ej kan stationera kanon

båtar och monitorer öfverallt. Såsom ofta är fallet 

torde man böra söka sanningen mellan båda dessa an

~ingcn fast eller rörligt positionsförsvar. Låt vara att 

peTmanenta positioner böra i regel skyddas af befäs t

ningar, så får man ej förbise, att det inom ett vid

sträckt skärgårdsområde gifvas många pass der det kan 

vara af största vigt att, om ock för endast några tim

mar, hindra fiemltliga krigsfartyg att framtränga till 

kusten för att försiikra sig om ett landstignin oosställe 

för en efterkommande transportflotta; uneler de;sa tim

mar kunna förstärkningar erhållas så väl från andra 

positioner inom samma skärgård som från i hafsbandet 

?tationerade ~ustfartyg och fiendens företag sålunda om

Intetgöms. Andamålet med sådana passagera positio

ner synes oss alldeles detsamma som besättandet af 

flera vigtiga och för försvar gynsamma defileer i en 
stridsställning i land. 

Sålänge J. E. höll sig till positionsförsvar, tro vi 

att . han, utan att bryta emot rigtiga strategiska och 

taktiska principer, kunde förorda sin pansarbåt, isyn-
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nerhet sedan han gått in på att förse den med auxiliär 

ångmaskin, men tyvärr åtnöjde sig ej vår aktade lands

man härmed utan begärde att hans monitorer och pan

sarbåtar skulle erkännas såsom den enda sjökrigsmate

riel \' i behöfde för våra kusters skydd. Han hemst~Ll

ler öppet 11att ej enda riksdaler må anslås till anskaf

fande af stän<Ysel minor eller andra dylika sinnrika 
b ' 

bjelpmedel - - - förrän kamrarne beviljat erforder-

liga medel till byggande och bestyckande af rörligt 

försvar. Med ett behörigt antal kanonbåtar, bestyc

lmde med 15 tums kanoner kunna vi förstöra fiendens 

fartyg och ofelbart försvara våra kuster. 11 Ä f ven med 

hänsyn till bestyckning fordrade han att betraktas så

som auktoritet och förklarade med'Största tvärsäkerhet, 

att slätborrade gjutjernskanoner i såväl träff.<sä kerhet 

som förstörelseförmåga mot pansarfartyg voro de reff

lade smidjernskanonerna vida öfverlägsna. Uti nästan 

alla förekommande stridspunkter sekunderades han 

skickligt och troget af en ins . .B'. i Nya Dagl. Alleh. 

För vär flotta, som står i stor tacksamhetsskuld till 

John Ericsson för det varma intresse, det outtröttliga 

arbete han så frikostigt skänkt, har det. varit en stor 

olycka att ej få skörda frukterna af hans öfverlägsna 

mekaniska snille, obemängda med hans militäriska fun

deringar och fingervisningar. Hade han ej ansett det 

under sin värdighet att spörja fackmännen, lntnt de 

ville försvara Sveriges kuster, så hade han sannolikt 

skapat verksammare meclel dertill än dem flottan nu 

eger af hans rika uppfinningsförmåga. Ingen skulle 

bättre än han kunnat afhjelpa de anmärkta bristfällig

heterna hos våra monitorer eller ersätta dem med för 

vårt kustförsvar ändamålsenligare pansarfartyg. Vi 

hafva dessutom svårt att frigöra oss från den tanken, 

att J. E. genom att förfäkta en del alldeles ohållbara 
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satser beträffande vårt föt·svar förlorade många fack

mäns förtro ende och kommo dem att omfatta hans mot

ståndares, enligt vår tanke, lika ohållbara system utaf 

rörligt skärg:'\rdsförsvar och att instämma uti deras 

klander öfver hans pansarbåt, emedan den blott var 

duglig till p o si tionsförsvar. .B' å s,iöoffi cerare torde emel

lertid nu erkänna att de, för tillfredsställandet af höoTe 

. taldiska fordringar, sedermera förbättrad e och fördy

rade pansarbåtarna, äro användbara till annat än posi

tionsförsvar. Oaktadt våra behof af dylik materiel ej 

kan anses vara fyldt, höjes likväl ingen röst, och detta 

på grnnd af goda ekonomiska skäl, för fortsatt byg

gande af sådana båtar, lika litet som af monitorer. 

Det nästan absoluta stillaståendet i pansarfartygsbyg

naden på senaste år och det så godt som enhälliga er

kännandet, hvarmed den af 1880 års certkomite före

slagna pansarbåten A omfattades, torde tillräckligt be

visa, att vi i början af 1870-talet råkade in på villo

vägar med afseende på pansarfartygsmateriel för såväl 

det yttre som det inre sjöförsvaret. 

(Forts.) 
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Om Skeppsgosseinrättningen. 
(Forts. fr. s. 253.) 

IL 

Sedan vi i det föregående föt'sökt att framställa 

skeppsgosseinrrittningens progressiva utveckling alltifrån 

dess första dagar, vilja vi nu i uppsatsens andra af

delning lemna en kort beskrifning af inrättningen i dess 

närvarande skick och börja med 

Pet·sonaleu och Ot·ganisationen. 

Skeppsgossarne utgöra en k:'tr virl Carlskrona sta

tion. Faststäida antalet är 300,*) lika fördelade på 2:ne 

kompanier. H varje kompani är fördelad t i korporalskap 

af 20 gossar. Alla äro förlagda i kasern. 

Befälet öfver kåren föres af en kommendörkapten, 

som vid chefskapet vanligen bibehålles 3 a 2 år. 

Kårchefen är ansvarig för inrättningens behöriga 

skötande och gossarnes vård och utbildning i alla af

seenden. 
Vid kåren tjenstgöra följande befäl och underbefäl: 

2 kompanichefer, kaptener; 

2 kompaniofficerare, löjtnanter; 

l uppbördsman, underofficer; 

2 kompaniunderofficerare; 

l adjutant hos kårcbefen, underofficerskorporal ; 

16 logementsbefälhafvare och instruktörer, under

officerskorporaler eller i brist deraf l:a klassens sjömän, 

korporal er. 

*) Hiiri lir inräknad t ett mindre antal skeppsgossar som tillsvidare 

får tillhöra Stockholms station , för att der utbildas till signalisler vid 

stationen. 
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Blanrl de ~Udre och pålitli gas te gossarne utses för \ 

hvatje .~'.Ol'poral sh:~.P l korporal och l vice korporaL ' 

Utotv:r fas ~st~lel stat hafva under senare åren från \ 

Oktober till Ma.] vtd inrättningen y tterligare tjenstgjort 

2 subaltemoffi cerare och 2 und erofficerare. · 

Kompanich eferne ombytas vanligen efter 3 o , 

t . t .. · l ats 
.Jens gol'mg, wmpaniofficerarne efter 1 å 2 & • t' t 
.. . . nl S ~en s -

g~rmg, kompanmnde~offic: ral'ne eftet· 1 års och upp-

borelsmannen efter 3 ars tJ enstgöring. Logementsbefäl

hafvarn es tjenstgöl'ing räcker fl'ån September t'll M · 
V"ct . 1 aJ. 

.. t om~!te af ~efäl och underbefäl bör, enli~t . 

gallande bestammelse takttagas att icke baoda k · 1 
, , ompam- j 

che~erne, Icke heller båda kompaniofficerarneeller kom-

pamunderofficerarne samtidigt ombytas. t l 

Utom den ~gentliga kompanichefstjensten har den \ 

ene af kompamcheferne åliggandet att vara kasernbe

fälhafvare, uneler det den andre är instruktionRim t 
· h ' lk · P en, · 
1 Vt ·en egens~ap han leder och ansvarar för skepps- i 
gossarnes prakt1ska öfningar i land. J 

Båda kompaniofficerarne äro tillika instruktions- f: 
officerare vid de praktiska öfningarn e och iakttages att (' 

en af dem genomgått kursen i k. gymnastiska central

institutet, hvarj emte desse officerare bytas vid att vara 

veckohafvande officer i .kasem en. l 
Lärarepersonalen v1d skolan utgöres af: ( 

~~~ l 
3 lärare och 

behöfligt antal monitörer, hvilka utses bland dem l 
af matroskåren, som åtminstone genomgått underbefäls-

skolans föt·beredande klass. För undervisning i sång ! 

horn- och flöjtblåsning ii t· en musiklärare anstäld. ' 

Helsovården bestrides af en dertill beordrad af 

~tationens läkare, som dagligen på bestämd tid besöker 

lllrättningen. 
20 
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För ekonomien äro vid inrättningen ansHUda: 

2 kockar, båtsmän, 

1 sjukvårdare, d:o, 

6 bytesska:ffare, d:o. 

3 undervisare i skomakeri, d:o. 

1 d:o i skrädderi, d:o. 

2 eldare och maskinister vid värme- och ventile-

ringsinrättningen, 

1 eldare vid tvätt- och badinrättningen, 

1 tvättförestånderska. 

För bevakningen användas: 

1 postering af 3 nattvakare (för yttre bevakningen), 

1 portvakt. 
Under sommarmånaderna, då endast någm få gos

sar äro qvar vid stationen, indragas undervisarne i sko

makm·i och skrädderi, den ene kocken, de fleste bytes

skaffarue och 2 af eldarne. 

J,okalema, inventarierna och dessas anordning. 

De byggnader med tillhörande gård, som användas 

för skeppsgosseinrättningen, upptaga ett helt q varter 

beläget i stadens söd ra ända emellan södra amiralitets

torget, varfsgatan, konstapelsgatan (gröna gången) och 

timmermansgatan. 
Sjelfva hufvudbygnaden eller kasernen, afsed.d för 

400 skeppsgossar, är uppförd af tegel på fot af huggen 

granit och täckt med galvaniserad jernplåt samt inne

håller fyra våningar utom källarvåningen. Grunden 

lades 1878 och byggnaden fullbordades 1881 samt upp

läts för inrättningen den 6 April s. å. Ritningen är 

gjord af arkitekten Kumlien och arbetet utom grund

läggningen är utfordt på entreprenad af byggmästaren 

Hallström. 
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Bygnaden 1it' i dess en kl a rena stil till sitt ytb·e 

synnerligen vacker och mea sina mrrnga inre ändamills

enliga anordningar är denna knsern :>äkerligen den full

ständigaste i vå rt land. 

Hnfvudfa yaden ligger mot öster och upptager 280 

fot af . tomtlinien åt denna sida, som med en öppen 

plantertng griinsar intill amiralitetstorget. 

Gafvelfac;a<lerna och m icltel partiet af byggnaden 

äro utbygda; de föna äro 70 fot breda, midtelpaetiet 

är 64 fot beedt, under det mellandelarnes bredd ät· 

50 fot. 

Vestra fa r;a<len utgör ena gränslinien till im·ätt

ninge~Is gåed, livars fria ornri\de upptaget' en yta af 

omkrmg 6000 qv.-meter och vid hvars norra sida mot 

varfsgatan ekonomibyggnaderna äro beHigna. 

Det hela är inh1lgnadt med ett spjelstaket af trä 

på huggen stenfot. 

Bygnaden har fyra ingångar, nemligen en midt på 

h vardera af östra och vestra fa <;aderna och en på h var

dera gafvelfac;aden. Genom östm porten, som är huf

vudingången, inkommer man till undra våningens stora 

~idtelförstuga, hvilken genom några trappsteg på hvarje 

s1da står i förbindelse med den vestra ingångsporten 

och derinnantör varande mindre för3tuga. Från stora 

förstugan leda breda, dubbla trappor af huggen sten 

upp igenom husets midtelparti till alla våningarna. 

Från ingångarna på gaflarne leda enkla stentmp· 

por upp till alla våningarue och såväl från vesh·a som 

norra och södra förstugorna i undra våningen leda sten

trappor ned till källarvåningen. 

Denna är 12 fot hög och innehåller, förutom upp

värmnings- och ventileringsinrättningen, förrådsrum for 

kol och ved, förvaringsrum för proviant, torkrum för 

tvättade kläder med centrifugalmaskin för klädernas 
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hastigare torkande, manglingsrum och rum för utlem
ning af det tviittaue, en afJelning af rnstkamrarne samt 
skomakare- och skr~iduareverkstäder. Golfven i denna 
våning äro delvis stensatta, delvis belagda med asfalt. 

I ~tndra våningen, hvars höjd är' 14 fot, ligger på 

norra sidan af stora förstugan först jour- och ordon

nansrummet, hvarest alla föruelningar, föreskrifter, orJ

niugsreglor m. m. iiro på taflor anslagna och der alla 
nycklal' till de s1irskilda lokalerna upphängas Jå loka
lerna äro stängda. Der utmynnat' äfven elektrisk ring
ledning från åtskilliga tjensterum i bygnaden. 

I bredd med detta rum är en lägenhet af 1 rum 
och kök för portvakten. 

Genom jourrummet inkommer man i kompaniunder
officersrummet äfvensom till kompani- och kasembefcil
hafvareexpeditionen, hvilkerr åter står i förbindelse med 
kompaniernas rustkammare. Den del af våningen, som 
upptages af dessa, iir, för vinnande af plats, itudelad 
på höjden och de sålunda bildade etagerna komrnuni
cera med hvaranura äfvensom med den i källarvånin
gen liggande afdelning af rustkamrarna genom spiral

trappor. 
I rustkamrarne förvaras på vridbara ldäuhäng

ningsinrättningar (en särskild för h varje nummer) de 
af gassames beklädnadspersedlar som icke äro utlem
nade under deras egen ständiga vård. 

Från rustkarnrarne är kommunikation med norra 
förstugan medelst en genomgång, genom hvilken all 
trafiken vid kläders ut- och inlemning går. 

Vid denna genomgång ligger uppbördsmannens ex
peclitionsrum och i norra ändan af våningen finnes vi
dare bostad för uppbördsmannen (2 rum och kök), sjuk
sal för tillfälligt sjuke med plats för 12 sängar, ett 
litet rum för läkaren samt fyra arrestceller med korri-
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dor. Arrestcellerna kunna göras ljusa eller mörka och 
äro försedda med jernsängar så inrättade att de om 
dagen uppslås och låsas emot väggen. 

På södra siclan om stora förstugan i undra vånin
gen är först en tambur omkring 12 fot bred och sträc
kande sig tvrirs igenom huset från öster till vester. 
Derinnanför ligga 2:ne i husets längd paralellt med 
hvarandra löpande logement med tillhörande tvättrum 
m. m., h vilka lägenheter likväl icke äro för deras egent
liga ändamål behöfliga, sälänge skeppsgossarnes antal 
understiger 320, utan användas dessa logement tills· 
vidare såsom samlings- och leksalar för gossarne uneler 
fristunderna om vinteraftnarne. 

Våningarne 1 och 2 tr. ttpp äro 14 fot höga och 
upptagas hufvudsakligen af logement. På hvarje sida 
om och närmast de rymliga rnidtelförstugorna ligga 
tambnrer af samrna form och storlek, som den söder 
om förstugan i undra våningen belägna och innanför 
hvarje sådan tambur äro i husets längdriktning para
lelit med och intill hvarandra 2:ne logement, det ena 
med fönsterna åt öster och det andra med fönstren åt 
vester. I.ogementens längd är 79 fot och bredelen 20 
fot. Logementen hafva ingen direkt kommunikation 
merl hvarandra utan endast genom den för båda ge
mensamma tamburen. Från hvarje logement leder en 
mindre genomgång till detsamma tillhörande tvättrum, 
som är 21 fot långt och 16 fot bredt. Från denna 

genomgång, invid hvilken ligga ett mindre rum för 
logementsbefälhafvaren och ett kontor för logementets 
nattkärl och renhållningsrnateriel, utkommer man i en 
mindre förstuga som är i direkt förbindelse med trap
pan i husets gafvelparti. 

I logementstamburerna äro anbringade klädhängare 
för mössor och kavajer samt fack för skodonen, äfven-
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som i hvarje sådan skoborstningspallar med tillhörande 

smörjkoppar och borstar hafva sin plats. 
Hvarje logement är afsecl t för 40 gossar (2 kor

poralskap). Sängarne, af jern med i ek målad trH.

ldädsel samt inrättade att fällas ihop, ~iro placerade i 

2:ne rader i logementets längd med sit stort mellanrum 

emellan raderna som rumm ets bredd medo·ifver. Midt o 

i ena raden står logementsbefälhafvarens säng och i 

~varje ända af logementet har en korporal sin sofplats. 

A logementP-ts båda långviiggar äro vtiggfaeta, ekmå

lade och med lås försedda skåp, innehållande hylla, 

hängplats för kläder och låda för linne, kamdon och 

småsaker. H varje gosse tilldelas ett sådant skåp, till 

hvilket han sjeif bevarar nyck eln. Utanpå skåpsdörren 

är en krok för ldäciernas upphängning vid atklädseln 

om aftonen. 
I tvättrummen ät·o långsåt två väggar fästade sam

manhängande bord af ölandssten, med i hvarj e rum 

plats för 20 tvättfat, på tappar fritt rödiga i häl som 

äro uppsimrna i stenborden. Tvättfaten äro af emal

jeradt jern; till hvar.ie fat ~il' vatten led t och det be

gagnade vattnet afföres genom en under borelen till 

afioppsrör ledande ränna af galvaniserad jernplåt. I 

tvättrummen finnes dessutom upphängningsplats för 

handdukar, hvaraf hvarje gosse tilldelas sin särskilda 

med hans nummer stämplade och som ombytes hvarje 

lördag. 
Kontoren för nattkärlen stå i förbindelse med i 

hvardera ändan af huset inrättade, genom alla vånin

garue ledande, hisstrummor, genom hvilka kärlen ned

firas till rengöring och åter upphissas. Golfven i 
dessa kontor äro cementbelagda och Uickas dessutom 

med mattor af oljemålad segelduk, hvilka dagligen 

tvättas. 
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Golfven i logementen äro oljedr:änkta. Alla fönster 

äro · försedda med rullgardiner af linneväf. 
Utom logementen med tillhörande lägenheter inne

håller våningen l tr. upp ett rymligt expeditionsrum 

för kårchefen och ett mindre rum för adjutanten samt 

våningen 2 tr. upp ett större rum, disponeradt såsom 

ordersal och samligsrum f~r tj enstgörande befälet. 
V ån ingen 3 tr. upp, som är 13 fot hög, upptages 

hufvudsakligen af skollokalerna. 
Till höger och venster i denna vånings vestibul 

inkommer man i tamburer och från dessa i skolsalarne, 

som äro 4, deraf 2 efter hvarandra il hvarje sida och 

upptagande husets hela bredd. De närmast tamburerna 

liggande båda skolsalarne iiro 43 fot i husets längd

riktning och de båda öfriga 34 fot. Dessa senare stöta 

intill förstugorna i husets gafvelpartier. 
En af skolsalarne disponeras för hvarje skolklass 

och skiljov~iggen emellan de två å ena sidan utgöres 

endast af stolpar och dörrar, så att när dörrarna äro 

fullt uppslagna de båda rummen bilda ett enda rum, 

tillräcldigt stort att inrymma alla gossarne vid bön 

och andra tillfällen då de böra vara samlade. 
För att erhålla mera dagsljus äro skolsalarue för

sedda med fönster äfven i taket. 
skolmöblerna bestå af ett pulpetformad t bord med 

klaffs],ifva att öppna samt tillhörande stol för hvarje 

gosse. Två bord med tillhörande två stolar äro fästade 

efter hvarandra till samma underreda. Det hela är af 

furuträ och målallt i eldärg. 
JVIidtför uppgången till denna våning ligger mot 

öster en sal upptagande 52 fot af husets längd och 

22 fot bred. Denna sal, afsedel att framdeles använ

das såsom en femte skolsal, men såsom sådan icke be

höflig, så länge kåren icke ökas utöfver närvarande num-
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merstyrka, är tillsvidare upplåten för gossarnes stilla
sittande sysselsättningar under fristunder, såsom läs
ning, skrifning, ritning m. m. och innesluter för sådant 
ändamål skeppsgossarnas enskilda boksamling, äfvensom 
gossarna der få förvara sina sjöskrin. 

Å ena kortväggen i denna sal ser man ett synner
ligen godt porträtt af H. M:t Konungen (bröstbild i 
fotografi af Florman) och å öfriga väggar äro dels upp
hängda kartor och diverse taflor, dels anslagna gällande 
rutin, ordningsreglar oci1 föresluifter. Rummet är i 
öfrigt möbleradt med ett stort antal bord och bänkar. 

I våningen 3 k upp finnes dessutom ett enskildt 
rum för rektor, ett d:o för lärarne, musiköfningsrum 
samt sofrurn för kompaniofficerarna. 

För att i händelse af eldsolycka inom huset, ge
nast kunna vidtaga släckning, äro i hllsets båda änd
partier och i hvarje våning anordnade brandskåp, i 
hvilka vattenledning utmynnar och hvarest slang med 
påskrufvadt munstycke hänger tillreds och i midtel
partiet af husBt förvaras i dylika skåp skarfslangar. 

Fullständig vattenledning finnes till husets alla 
lokaler och på vinden hålles st~indigt ett reservförråd 
af vatten i der uppstäida stora jernr;isterner. 

Alla lokalerna i byggnaden uppvärmas med varm
luft och upplysas med gas. 

Utom nu beskrifna hufvudbyggnad finnes inom in
rättningen en tvåvåningsbygnad, uppförd af tegel och 
täckt med galvaniserad plåt Denna bygnad är 120 fot 
lång och 45 fot bred på sidoma samt har åt gårds
sidan ett utbygdt midtelparti, innehållande trappor och 
förstugor. 

Undra våningen, som är lO fot hög, innehåller kök, 
badrum, tvättstuga och ett större rum, som disponeras 
för frivillig slöjd af gossarne på lediga stunder. 

( 
l 

' 
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Sjelfva kokinrättningen utgöres f. n. af två inmu
rade kokpannor och deremellan en jernspis. Denna 
föga tidsenliga kokinrättning är afsedel att framdeles 
utbytas emot ångkök. 

I köket äro inrättade hissar for matens upphis
sande till den i öfra våningen liggande matsalen. 

Badrummet är inrättalit för ångbad till omkring 
25 gossar på en gång och inne,;lnter ett större ång
ningsrum, en cementerad basin af 3 ,5 f. djup, 2 badkar 
och 2 duschapparater. 

'rvättstugan är försedd med ångpanna, som äfven 
användes för baden, samt med 4 kar for klädernas ång
kokning, 2:ne kar för klädernas lutläggning och l myc
ket stort sköljkar. 

I slöjdrummet äro anordnade hyfvel- och snickare
bänkar, s varistolar med tillbehör af modernaste kon
struktion, filbänkar samt en rikbaltig samling af verk
tyg för snickeri, svarfning och träskiirning. 

Öfra våningen af elwnomibygnaden, som är 12 fot, 
1-iög, upptages helt och hållet af matsalen, som är ett 
stort rum i 3 afdelningar och kan lemna sittplats vid 
bord för 400 gossar. Matbonlen äro omålade furubord 
på kryssfötter och stående i jernskor; bänkarne äro 
fastskrufvade i golfvet in vi u borden. S~irskilda större 
zinkklädda lådbord finnas för servi8ens rengöring. Ser
visen är af tjockt hvitt por::; lin och består af en skål 
för soppmaten och en tallrik för den fasta födan. 
Knifvar och gafflar iiro af helt jern och skedarue af 
tenn. På vinden i denna bygning är logement för de 
vid inrättningens ekonomi anstälda båtsmän, bostads
lägenhet med kök för tvättförestånderskan, äfvensom 
förvaringsrum för en del ma terialier. 

Matsal och slöjdrum uppvärmas med gurneyslm 
jernugnar, men lägenheterna på vinden med kakelugnar. 



- 3!2-

Äfven i denna bygnad finnes full ständig vattenledning 

och gasbelysning. 
Såsom vi redan i uppsatsens första afdelning om

niimnt, är flottans äldre, på varfvet vid artillerigården 
bel ägna, exercishus upplåtet uteslutande till disposition 
föt· sl,eppsgossarnes praktiska öfningar i land. 

Detta hus är ett ~iltlr·e timmerhus, 125 fot långt 
och L10 fot bredt samt innehåller 2:ne våningar. 

I undra våningen, som är 7,5 fot hög, är, till en 
längd af ~/3 af huset, genom en särskild upptimring 
anorduad en afbildning af en fartygssida, med 6 kanon
portar. Dessa äro bestyckade med 24-f/.:ga slätborrade 
mynningsladdningskanoner af 100 k:s vigt och äro öf
riga anordningar innanför upptimringen gjorda i un
gef:idig öfverensstämmelse med dem som finnas å ett 
täckt bredsidebatteri. 

Den återstående tredjedelen af undra våningen nt
O'Ör ett rum för sig och användes till öfningar i sjö
"' mansarbeten samt är för sådant ändamål inrättadt. 

Öfra våningen utgör en enda sal af omkring 10 
fots böjd, och användes till gymnastik och öfningar i 
vapnens bruk samt är för sådant ändamål försedd med 
nödig gymnastik- och undervisningsmateriel. 

Lokalen lir försedd med gasbelysning samt upp
värmes med 8 st. tegelugnar. 

GiUiande besUtmmclser för slwppsgosseinrättningen, 
föresl\rifter föt· tjenstgöringen, ordningen 

och öfningen m. m. 

De bestämmelser, som ligga till grund för skepps
gosseinrättningens administration och för skeppsgossar
nes utbildning och vård, innehållas uti reglementet för 
flottan, riksstaten för 5:te hufvudtiteln och en af che-
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fen för flottans militärpersonal faststäld instruktion för 
lrårchefen af den 29 April 1876 med tillägg och än
dringar af den 1 November 1878 samt, hvad slirs1dldt 
rör skolundervisningen, i nådiga stadgan för skepps
gosseskolan af den 15 Augusti 1879. 

lVIed stöd och ledning af dessa bestlimmelser ut
arbetades vid tidpnnkten clå nnvarande kasembygnad 
nalkad es sin fullbordan, såväl sä rskiltJa detaljerade in
struktioner för allt vitl inrlittningen tjenstgörande be

1 
\ 

l 
! 

nil och underbeflil , som ock nya 01·dningsregler till 
iakttagande inom de särskilda lokalema och för de 
olika göromi\len, lifvensom rutinerna, s~irskildt för vin- , 
tern och sommaren, omarbetades. i/ 

Sedan llessa instruktioner, ordningsregler och ru- . l 
tiner undet· n1\gon tid blifvit på försök tillämpade, fast- ~ 
stäides de af militärchefen och trycktes. _/ 

Enligt dessa äro, ntom lwmpanichefern e och upp
bördsmannen, följ cm tl e af det vid inrättningen anstälda 
befäl och nnderbefäl fönlelade att i den dagliga kasern
t.jensten samtidigt deltaga, nemligen: veckahufvande 
officer, veclw hafvande underofficer , 4 jourhafvande lo
gementsbeflil hafvare, kasemkorpoml, rapportkorporal 
och piketkorporal , af hvilka lwar och en har sina be
stämda åliggandt>n. 

Dagen vid imättningen börjar kl. 6 f.m. , då revelj 
blåses, och upptages uerefter enligt rutin och ordnings
regler sålunda: SeJan gossarne lenmat sina sängar, 
utgå de i tvättrummen att tvlitta s ig ; under det halfva 
antalet tvlitta sig borsta de öfrige i tamburerna sina 
kläder och skodon. Kl. ()t.. 30m. f.m. skola alla vara 
klädda och uppstäida framför sina sängar, då loge
mentsbefälh afvaren mönstrar såväl gassame som sän
garne och ordningen i skåpen samt anteckna de an
märkningar, som dervid förekomma. Derefter stängas 



- 314-

tvättrummen, gossarne ordna och hopslå sängarne och 
låsa skåpen samt uppställa sig åter för att afvakta 
veckohafvande officerens ankomst för inspektion. Då 
nämnde officer genemgår logemonten rapportera loge
mentsbefälhafvarne de anmärkningar, som vid förmön
stt·ingen förekommit. Efter slutad inspektion utgå gos · 
same i tamburerna, der de påtaga mössorna och utbyta 
de i logementen begagnade dukskor emot läderskorna 
samt uppstiilla sig utanför kasernen och inmarschera 
till gymnastiköfning. Enligt uppgjord fördelning qvar
stanna i tur för veckan varande gossar, för att under 
jourbe-tfvan de logementsbefälets tillsyn och ledning städa 
logementen med tillhörande lägenheter, trappor och för
stugor. Kl. 8 f. m. skall denna städning vara afslntad, 
då logementen stängas och nycklam e inhiingas i jour
rummet, och eger derefter ingen gosse tillträde till 
logementen under dagen utan med särskild tillåtelse 
och under tillsyn. Samtidigt återkomma gossarne från 
gymnastiköfningarne och frukostmålet intages. Kl. 
gt. aom. inspekteras gossarne kompanivis på kasern
gården. Vid denna inspektion rapporteras dels till ka
sernbefälhafvaren om under natten förrättade runder 
och om dervid varit något att anmärka, i sammanhang 
hvarmed kontrolluret för runderna inom kasernen un
dersökes, dels göras de anmälanelen i öfrigt, hvar~ill 
anledning kan finnas. l sammanhang med denna n_l
spektion besöker äfven läkaren inrättningen, ~,varvlLl 
sjuke gossar anmäla sig. Efter slutad kompanunspek
tion uppställas gossarne efter fördelning i skolklasser 
och uppmarchera till den skolsal, i hvilken bönen hål
les så att de der äro aflemnade kl. 9 f.m. 

' :M:ed sådant kortare uppehåll, som skolstadgan be
stämmer, fot·tgår nu skolundervisningen till kl. llt. 45m . 
f.m., vid bvilken tid gossarne uppställas enligt fördel-
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ning i exercisafde1ningar och inmarchera till exercis
huset för praktiska öfningar. Dessa fortgå under l 
timme, hvarefter kl. l e.m. middagsmålet intages. Se
dan uerefter föreko mmande order b1ifvit upplästa, ega 
gossarne rättighet att till kompanicheferne göra fram
ställningar i ekonomiskt afseende. Gossar, som äro 
ålagda förbud att lerona kasernen, uppropas och sättas 
till anbefa1dt arbete, öfrige ega frihet att vistas utom 
kasernens område, eller på gården, i samlings- eller 
biblioteksrummen, onsdagar och lördagar (då ingen 
skolundervisning på eftermicldagarne eger rum) till kl. 
4t· 15m e.m., men öfriga söcken<lagar till kl. 2t. 50m . e. m. 

De dagar undervisning meddelas i skolan på efter
middagarne, uppställas gossarne vid sistnämnde tid och 
uppmarchera i skolsalarne, så att de der äro samlade 
kl. 3 e.m. Kl. 4t . 30m. e.m. afslutas skolundervisningen 
för dagen, hvarefter gossarne i matsalen erhålla en 
skifva bröd. .För veckan afdelte gossar städa derefter 
skoisalame under monitörernes uppsigt ; öfrige upp
ställas i exercisafdelningar och hafva praktiska öfnin
gar från kl. 5 till 6 e.m. Under sistnämnde tid för
siggå jemväl musik- och sångöfningar afdelningsvis för 
de gossar, som i sådana öfningar deltaga. 

Kl. 6t 30m. e.m. gifves qvällsmålet och omedelbart 
derefter göres korum, portarne emellan kaserntomt och 
gata stängas, hvarefter gossar, som äro derom tillsag
da, sysselsättas med sko- och klä<llagning, de som an
mält sig vilja slöjda, få dermed syssel::;ätta sig i slöjd
rummet, öfrige ega frihet att leka i samlingsrummen 
eller idka stillasittande sysselsättningar i dertill anvi-

- sade rum. 
Kl. St. 15m. e.m. öppnas och belysas logementen 

och tillhörande tamburer; verkstäder, slöjdrum, läsrum 
och samlingssalar städ<ts och stängas och kl. 8t. 30m. 
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uppställas gossarne . och inmarche•·a under logements
befälhafvarnes leJning i logementen, uppropas och l ägg;~, 
sig. Kl. 9 e. m. skall h varje gosse vara i sling; gas
lågor, som icke skola brinna under natten, sliick as och 
eldrund gö res, hva rcfter alla kasernportam e stängas. 

Under natten göras af dertill afdelt underbefäl 
runder hvarj e timme inom kase rn en och bäres dervid 
vaktur, hvarå med på siirskilda stä llen fästade urnyck
lar besöken å anbefalda t ider och ställen verificeras . 

F öe sön- och helgedagar gäller naturligtvis en olika 
rutin. Dessa dagar bevista gossarn e kompani vis i tur 
högmessogudstjensten och äro i öfrigt efter verkstiilLl 
kompaniinspektion och med undantag af slmffnings
tiderna, fria att vist as i eller utom kasernen till kl. 

7t. 30m. e.m. 
All städning och r enhållning inom stora kasem -

bygnaden, med undantag af skurning i de lokaler der 
såtlan eger rum , äfvensom gårdsplanens sopning verk
ställes af de1·till i tur fördelta gossar under uppsig t af 
underbefäl. BröJhemtning, kni fskuming och potatis
skalning verkställes äfven af gossarne i tur, men städ
ning inom ekonomibygnaden, matkärlens rengöeing och 
ordnande p il borden samt matens upphissanJe, upp
lägO'ning och fördelning besörj es a f de föL' sådant än
da;ål anstälde båtsmän under tillsyn af underbefäl. 

Ingen slags fäLla får af skeppsgosse medtagas från 

matsalen. 
P ermission att vistas utom kasernens område s e-

dan mörker inträdt eller permission från under visning 
och öfningar lemnas i allmänhet icke skeppsgosse, men 
gossar, hvars föräldrar eller målsmän bo i .Car:~krona 
omnejd, erhålla, efter begäran och om de sLg val upp
fört, l a 2 gånger i månaden permission att besöka 
sina hem från löruags middag till söndags afton . 
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Vid jul erhålla skeppsgossar , hvars målsmän der
om skriftligen anhåll a och der viLl insrinda för r esa er
forderliga penningar, omkring 3 veckors permission att 
vist as i sin hemort. Sålnn<la permitterade gossae få 
under fä rd på jernväg fram och å ter resa för a fg ift 
såsom för truppbiljett. 

Genom hvad vi i uppsatsens första a fuelning an
fort i afseende å den progressiva utvecklingen af skepps
gassames skolundervisning och praktiska utbildning för 
yrket , är det hnfvudsaldiga äfven i afsem1de å nuva
rande anordningar härutinnan antydt. Vi vilja här 
endast omnämna y tterligare några detaljer , som kunna 
gifva läsaren närmare inblick i dessa förhållanden. 

skolundervisningen är fördelad på två t erminer, 
en hösttermin, som börjar den l September och slutar 
den 19 December, och en vårtermin från den 15 Ja
nuari till slutet af April. Undervisningen upptager 
4 1

/ 2 timmar d e fy ra dagarne i veckan, men onsdagar 
och löruagar endast 3 timmar. I skolstadgan omnämd 
11ndervisning i musik och sång inbegripes dock icke i 
dessa timmar, utan är en särskild timme hvarj e lördag 
anslagen till allmän koralsång och l timma dagligen 
9friga söckendagar till hornblåsning och fl erstämmig 
sång för de gossar, som i dylika öfningar deltaga. 

Skolundervisningen omfattar krist endomskunskap, 
svenska språket, räknekonst , geometri, historia, geo
grafi, naturkunskap, välskeifning och teckning. 

Kurserna i historia , geog rafi och naturvetenskap 
.äl'O i mindre sammandrag. I r äknekonst och geometri, 
hvilka ä mnen anses vigtigast for skeppsgossarnes vi
gare utbildning till unJerbefäl vid flotta n, ä r under
yisningen af större omfång och afläggas i skeppsgosse-
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skolan i allmänhet vackra prof på säkerhet i ue ssa ~im
nen. Ä f ven i så väl rättskrifning som välsluifning lem
nar skolan framstående vackra resultat. 

Hvarje år i slutet af April anställes offentlig exa
men, hvarefter flyttnigarue till högre klass bestämmas. 

Såso m ett uttryck för Llet r elativa kunskapsmåttet 
inom skeppsgossekåren, nämna vr, att vid innevarande 
hösttermins början antal et gossar i de särskilda skol
klasserna voro: 

i 1:a (lägsta) .... .... .. . .. . .. . 39. 
i 2:a .... . .. ... .. . . ... . .... 67. 
i 3:e . . . . . . . . . . . . . . .... . .... 79. 
i 4:e .. ... .. . . ....... .. . .. . .. 60. 

De praktiska öfningarne afse, såsom redan är 
nämndt, att hvarje skeppsgosse vid karlshifningen 
skall hafva vunnit den färdighet i de olika öfningarne, 
att han lmn insättas i 3:e sjömansklassen. 

För öfnincrarne vid exercisskolan i land äro gos-
o . 

sarne, med hänsyn till olika uppnådd kroppsutveckhng 
och vunnen färdighet, delade i 3 afclelningar. Uti ka
nonexercis gevärsexercis och vapenfäring deltaga gos-' . sarne icke under första året efter inträdet och 1 all-
mänhet icke förr än de fyllt 16 år. 

H varje år i slutet af April sker uppvisning i dessa 
öfningar inför militärchefen, hvarvid de gossar, som i 
desamma uppnått färdighet för 3:e sjömansklassen, ap-

proberas. . 
Så snart examen i skeppsgosseskolan och uppvrs-

ning i exercisskolan försiggått, börja skeppsgassames 
öfningar å öfningsfartygen, hvilka under ledning och 
instruktion af skeppsgossekårens befäl och instruktörer 
upptaklas. Omkring den 6 Maj embarkera gos~arne 
och öfningsfartygen lemna varfvet, hvarefter seghngs· 
öfningarne börja. U n der de två första månaderna 
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lemna de tre mindre briggarne Carlskrona redcl hvarje 
måndagsmorgon och utgå i skärgården samt återvända 
hvarje fredagseftermidclag. Den större briggen ''Gladan" 
detacheras och utsändes till sjös på 2 till 3 veckor i 
sender. Omkring den 10 Juli utgå alla fyra briggarne 
tillsammans på kryss i Östersjön, derunder besökande 
hamnar på Sveriges kuster och återvända till Carls
krona i midten af Augusti. I slntet af nämnde månad 
inspekteras briggarne, lwarvid de gossar, som ombord 
förvärfvat erforderlig färdighet, godkännas för inflytt
ning i 3:e sjömansklassen. Derefter afrustas och af
mönstras briggarne. 

I sammanhang med afmönstringen sker årsmön
string med skeppsgossekåren, hvarvid af de gossar, 
som såväl i land som ombord blifvit godkände för karl
skrifning, så stort antal af gå från skeppsgossekåren och 
inskrifvas på sjömanskompanierna, som befintliga va
kanser å dessa kompanier medgifva. 

Dagarne efter årsmönstringen företages antagning 
af gossar till fyllande af de genom karlskrifningen och 
annorledes under året uppkomna vakanserna och den 
l September är sålunda kåren åter fulltalig och ett 
nytt utbildningsår börjar. 

Dii vi härmed afsluta vår hastiga teckning af 
skeppsgosseinrättningens nuvarande skick och gången 
af skeppsgossarnes utbildning, bifoga vi följande tablå, 
upptagande för de tio senaste åren antalet inkomne 
ansökningar för inträde vid inrättningen, antalet an
tagne samt afgångne ur kåren. 

21 
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A f g å n g n e. 

År. 

1874 97 l 60 l 12 l 16 l l 

2 

l 

3 

7 

5 

9 

7 

9 

6 

1875 114 97 

1876 97 47 

1877 157 59 

1878 186 83 

1879 280 73 

1880 291 70 

1881 228 87 

1882 157 

1883 1151 

98 

40 

16 

34 

37 

69 

54 

67 

60 

73 

44 

l 

10 

22 

11 

5 

lO 

7 

14 

11 

8 

-- 1 29 

l 

3 

l 

2 

l 

29 

57 

51 

84 

70 

83 

81 

95 

59 
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Om Stridstaktil<en 
och om rlitta anYiind:mtlet af nutidens anfalls

och försvwrsmeclel. 

Af Capitaine dc frcgate L. R ivet. 
(Öfversiittning från Revue Marit ime et Colonin\8.) 

I. 
Om sjökrigskonsten och sjötaliti1{en. 

Om det finn es något studium, som på ett tvingande 
sätt fordrar officerares uppmärksamhet och eftertanke; 
är detta väl taktiken för pansarklädda krigsflottor. 

En felaktig manöver, ett ögonblicks misstag under 
loppet af en evolution kunna medföra olycksbringande 
följder, ofta ohjelplig olycka. 

Kännedomen af taktikens regler och dessas full
komligt rätta uppfattning afv~irja denna fara uti gan
ska stor mån, men denna kännedom och uppfattning 
måste vara re::mltatet af teoretiska studier och oafbru
ten öfning. Dess omdömesfulla användande i prakti
ken fordrar, utom förmågan att tillämpa kunskaper i 
manöver, artilleri och krigskonst, som hvarje sjöofficer 
bör ega, egenskaper af högre ordning, nemligen kall
blodighet, beslutsamhet, skarp och hastig blick och 
härdade nerver. 

Uti företalet till sit t arbete med titel "Recherches · 
des principes primordiaux et fondamentaux de toute 
tactique navale " uttrycker sig vice amiral de Gueydon 
sålund<1 : Man kan icke uppställa någon absolut taktik 
och intet system ingifver de yttersta bestämmelser, som 
vinna batalj erna. Men om taktiken icke kan ersätta 
en chefs skarpsinne och hastiga ingifvelser, är den icke 
destomindre det undervisande och nödvändiga redskap, 



- 322 -

som ban under lång tid användt till sm nytta och 
hvarpå han bör lita. Det är denna. som för honom 

utgör det praktiska medlet att efter ögonblickets for
dringar använda de krafter han har i sin hand; det är 

denna isynnerhet, som ger honom denna böjliga och 

lättskötta kraft, hvilken egnar sig för det snillrika ut

förandet af hans vilja. Hans tanke, frigjord från elen 

farliga oron öfver att se sig endast ofullkomligt för

ståeld eller åtlydd, kan i hela sin frihet göra upp pla
ner för striden och, hvad som är hufvndsakligast, kon

centrera sig på fiendens r örelser och manöver, för att 
omintetgöra hans planer eller oförmodaLlt anfall a ho
nom vid första tillfälle som erbjuder sig. 

Det är omöjligt att bättre uttrycka sig, att på ett 

mera riktigt och anslående sätt fra mställa ändamålet 

med sjötaktiken. 
När man börjar stuelera denna vetenskap, är det 

fullt tydligt att man först måste skärskåda fartygens 

enskilda manövrering. Det är elen, som ligger till 

grund för allt, som vidare skall göl'as; man måste så
lunda känna den i grund, undersöka elen från alla syn

punkter. Serlan detta viil skett, bör man göra en all
män tillämpning af de iakttagna förhållandena och man 
skall sålunda gradvis komma till de nödväneliga kom

binationerna för en flottas organisation och manöver. 
Hvilket nu antalet fartyg än må vara, som bildar 

en eskader eller en flotta, bör ordningen, i hvilken 

denna skall vara stäld, på en gång tillåta artilleriet 

att ntöfva sin största effekt och erbjuda största lätthet 
att använda rammen. Dessa betingl:'lser skola tydligt

vis vara afviigda med hänsyn till vigten af att sjelf 

erhålla minsta möjliga skada genom motståndarens eld 
och att und vika ramning af ha u s fartyg. 

Den använda formeringen bör dessntom vara så-
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dan, att fartygen inom samma flotta kunna gifva hvar
andra ömsesidigt understöd eller, för att tydligare ut

trycka vår mening, sådan att de ömsesidigt flankera 
hvarandra mot fiendens rammar. 

Alla manövrer, som äro möjliga under olika om
ständigheter och uneler den ena eller andra formerin
gen, skola st1indigt klart uppfattas af den pröfvaele 

taktikern; en slags ingifvelse låter honom förutse elen 
rörelse, som hans motståndare är i begrepp att göra 

och han håller sig färdig att ögonblickligt utföra den 

passande motrörelsen ; slutligen om motståndaren gör 
en felaktig manöver, låter hans öfvade blick honom 

straxt uppfatta detta och han begagnar ögonblickligen 
fördelen deraf. 

Långt före striden har han undersökt och i sina 
tankar ordnat alla de möjliga sammanställningar, äf
venso m alla dem som icke ~i ro möjliga, uneler de s~ir

skilda formeringarue som kunna göras. 
En lång praktik och en oupphörlig öfning hafva 

hj elpt honom förvärfva elen värdefulla förmågan att 
med säkerhet bedöma afstånden och tack vare denna 
sk~irpa i blichen är han i tillfälle att hastigt kunna 
afväga förhållandet emellan tid och rum, hvilket en

samt kan vägleda honom vid valet af elen ena eller· 
andra rörelsen. Han eger dessutom en säker och full

ständio· kännedom om sina fartygs goda och dåliga 
h . 

egenskaper, vet hvilka bland dem som kunna vara ha-
stio·ast framski ckade och h vilka som han deremot måste 

b 

spara och han har i förväg utsett dem som böra leda 

anfall et och dem hvars rol skall vara att unelerstödja 

det. 
Alla dessa detaljer ~il'o af högsta vigt och man 

kan icke förvärfva kännedom om dem utan genom ett 
oupphörligt studium förenaclt med upprepade öfningar. 
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sjökrigskonsten behandlar frågan från en högre 
synpunkt, men elen omfattar så många och äfven de 
alclra minsta detaljer, hvarigenom den i praktiken sam
manfaller med sjelfva de taktiska förhållandena. Dess 
föremål är miingfaldigt; först att noga bestämma kri
gets natur och sättet hvarpå det skall föras, iifvensom 

det mål som bör vinnas ; för det andra att med omdö
me fördela de stridskrafter till sjös, man förfogar öfver 
i olika trakter i verlden; med ett ord att uppgöra den 
allmänna planen för kriget. 

Det faller likaledes inom strategiens område att 
bestämma och utmärka de punkter, der man skall be
möda sig att tvinga fienden till afgörancle slag, att 
välja de hamnar, i hvilka fartyg som lidit skada skola 
ingå för att reparera, äfvensom platser för fyllande af 
kol, lifsmedel, ammunition m. m. Detta arbete bör 
vara gjordt långt i förväg och detaljema måste hafva 
studerats och blifvit grundligt undersökta i ministeren. 

Oaktadt dessa strategiska förUllanden äro afgjorclt 
skiljda från sjötaktiken i egentlig mening, så, emedan 
de uti vissa fall utöfva ett stort inflytande på en hög
ste befälhafvares bestämmelser, är det oundgängligt, att 
de äro honom bekanta, att den allmänna planen för 
kriget har blifvit honom meddelad vid fiendtligheternas 
öppnande. Han måst e nemligen veta på hvilket uncler
stöd han kan räkna i händelse af behof eller om der
emot han icke bör boppas på någon hjelp, han måste 
känna de punkter som äro bestämda och de mått och 
steg som äro vidtagna för förrådens komplettering och 
för reparationer af den flotta ban kommenderar, 

Sålunda besörjer strategien det fullstämliga ord
nandet af landets maritima bjelpkällor , då sjötaktiken 
deremot leder formeringen af de olika marche- och 
stridsordningarne, evolutionernas utforande samt flot 
tornas och fartygens manöver under striden. 
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IL 
·Det nära för·hållande som måste ega rum mellan 

teori och praktik. 

Några författare inom sjövetenskapen, hvilka icke 
äro utan kompetens, hafva påstått, att i afseende å sjö
taktilren teorien borde vara oberoende af praktiken. 
Deras åsigt salmar icke skäl: l teorien, säga de, är 
det icke möjligt att på ett tillräckligt noggrannt sätt 
beräkna de särskilda ofulllromligheter, som fartygen 
och deras utrustning kunna förete; man kan icke hel
ler med tillräcklig noggrannbet uppskatta yrkesduglig
beten, ögonmåttet och kallblodigheten hos de officerare, 
som föra befål. Uti praktiken deremot intaga just 
dessa förhålland en första rummet; de beslut, som en 
högste befålhafvare fattar, bero af dem åtminstone lika 
mycket som af dem, h vilka uteslutande falla inom teo
riens område. Af detta raisonnement skulle följa, att 
det t eoretiska studiet skulle vara ett nästan helt och 
hållet spekulativt studium, som i stridens ögonblick 
snarare skulle vara till besvär än till hjelp. 

Vi dela ingalunda detta sätt att se saken, vi med
gifva icke en sådan skilsmessa emellan det teoretiska 
studiet och de praktiska öfningarne, hvilka deremot 
böra ömsesidigt komplettera hvarandra och bilda ett 
odelbart helt, och ingen teori borde vara godkänd, som 

icke förut blifvit erkänd af praktiken. 
Hvarje amiral , som kommenderat en eskader, har 

der nödvändigtvis lemnat spår efter sig. stridstaktilren 
· har naturligtvis varit föremål för hans flitigaste beak· 

tande, men ofta hafva omständigheterna icke tillåtit 
honom att bringa sina ideer till utförande. Frukten 
af hans studium är dock icke derför alldeles förlorad; 
om han icke fått skörda den sjelf, så skall denna om

sorg åligga hans efterträdare. 
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En af de mest framståencle skriftställare som nå
gonsin sysselsatt sig med sjötaktikens historia, amiral 
Jurien de la Graviere uttrycker sig härom på följande 
sätt: England har icke haft att beklaga sig öfver att 
N els on icke var kommen förr än efter How e och J er
vis; Tourville och Duguay-Tronin hafva gått säkrare 
i de spår, som Duqnesne lenmat efter sig; Orvilliers 
taktiska lektioner hafva icke varit utan nytta för Snf
fren; de Grasse hade gjort klokt om han icke glömt 
dem. 

De största män inom sjökrigsmannayrket, särskildt 
Nelson, hafva understundom afvikit från hvad man vid 
deras tidpunkt ansåg såsom orubbliga regler inom tak
tiken, men deras handlingssätt har då motiverats af 
särskilda omständigheter. Nelsons dj erfhet, till exem
pel, var försvarad genom det kända förfall, hvaruti de 
mariner voro, emot hvilka han hade att strida. Huru 
mycken kritik har icke riktats emot hans formering af 
flottan vid Trafalgar ! Tjugu år senare skref ännu ami
ral Ekins att, om den fransk-spanska linien hade varit 
utåtböjd i stället för inåt, skulle bataljen icke slutats 
så fördelaktigt för den engelska flottan . Denna mening 
måste tvifvelsutan respekteras, men den är allenast 
grundad på de uppfattningar som den tiden rådde inom 
taktiken och den glömmer också att taga med i räk
ningen ett element af· den aldra största vigt, den full
ständiga visshet, elen engelske amiralen hade, att den 
fiendtliga flottan var o[indligt underlägsen hans i den 
dubbla hänsynen af både ledning och disciplin. Djerf
heten, som man förebrått honom, var icke något annat 
än ett drag af snille. 

I våra dagar skola dessa tillfälliga förhållanden få 
än större betydelse än fordomdags, de skola utöfva ett 
ännu mera afgörande inflytande på en chefs beslut. 

L 
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Då man studerar sjöstriderna från senaste och 
innevarande århundraden, äro de enda lärdomar, man 
cleraf hemtar, snarare psykologiska iin verkliga. Vi 
måste gå tillbaka till årornas tid för att möta ett tak
tiskt system, som har någon likställighet med det som 
bör bestämma om pansarklädda flottors manövrerande. 

Våra verkliga anor, begagnande amiral Jurien de 
la Graviere's så träffande uttryck, äro icke Tromp, 
Rnyter, Suffren, Duguay-Trouiu, de äro Themistocles 
och Eurybiades. 

Studiet af de sii. rsh:ilda taktiker, som hafva följt 
en efter annan iinda till det pansarklädda sjövapnets 
framträdande, erbjuder oss icke något annat än rent 
speknlatift intresse; helt annorlunda ät· det , som möter 
oss i arbeten af amiralerne Bonet-Willaumez, de Guey
don, Jnrien de la Graviere, Penhoat, Bourgois etc. 

' för att här emlast nämna franska officerare, som hafva 
tecknat hufvuddragen af den moderna taktiken. 

Likheten emellan anfallssättet hos forntidens ga
lerer och de moderna pansarfartygen ger ett nytt lif 
och intresse åt studiet af de manöver, som brukades 
af fomtidens flottor. Vi finna n'emligen i sjöstridema 
under peloponesiska kriget sammansättningar och evo
lutioner absolut likartade med dem vi se i vår tid. 
Amiral J urien de la Graviere framställer dem på ett 
anslående s~itt uti sitt arbete öfver forntidens marin 
och framtidens marin. Då han der talar om de ma
növer, som utfördes af de atheniensiske och lacedemo
niske generalerne, uttrycker han sig sålunda: 

".Man genombröt först sin motståndares linie; man 
vände derefter hastigt med en rörelse på en gil.ng, hål
lande den flotta man genomträngt t ill hälften besegrad 
af sporren. Gl'ekerne kallade dessa rörelser diecplo~ts 
och anastrophe. Vi uttrycka dem nu för tiden på föl-
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j ande s[itt: genombryta fiendtliga linien, derpå göra 

vändning på en gång 16 streck åt styrbord eller ba

bord. " 
Det [ir oss då möjligt att i de forntida flottornas 

manöver finna några nyttiga lärdomar, som vi förgåf
ves söka uti de arbeten, som ntgifvits af Paul Horte, 

af l\Iorognes och af andm franska och främmande för

fattare, hvars åsigter, så att säga, utgjorde lag ända 
till ångflottomas uppträdande. 

Det var 1857 som vi sågo det första arbete, hvil
ket på ett tillfredsst~illande sätt behandlade ängflottors 

taktik. 
"La 'l'actique navale franr;aise" emottogs med fram· 

gång och blef omedelbart antagen af flertalet europei· 

ska mariner och ibland andra äfven af våra grannar 

på andra sidan kanalen. Vi skola längre fram visa 
hvilka förändringar, som deri gjorts med anledning af 

träångfartygens aflösning af pansarfartyg, men först 
skola vi nu i detalj och från taktisk synpunkt under· 
söka värdet or;h användningssättet af de vapen, som 

krigsfartyg ega såväl till anfall som försvar äfvensom 

deras skyddsmedel. 

III. 
Om artilleriet. 

Det är genom en serie af beundransvärda språng, 

som sjöartilleriet alltmera fullkomnats och nått elen 

ståndpunkt, på hvilken vi nu finna det. 
Framstegen i metallurgien, som med en otrolig 

hastighet följt tätt på hvaranclra, hafva vållat en full· 

ständig r evolution uti kanonkonstruktionen och vi hafva 

sålunda sett uppträda gigantiska kalibrar, om hvars 

tillvaro ingen skulle kunna drömt för ett qvartsekel 
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sedan. Det är fullt tydligt, att den fråga som nu är 
att betänka och studeras af officerare, som hafva upp
drag att leda användandet af dessa ofantliga och elyr
bara redskap är: huru erhålla största nyttan af dem? 

Låt oss först efterse, hvilken vHkan man har rätt 

att vänta af artillerielden under vanliga omständighe

ter i en sjöstrid. 

Vicl målskjutningarne i polygonerna, vid skjut

öfningarne om bord i fartygen , vare sig till ankars eller 

und er gång gifva nutidens kanoner i allmänhet. r esultat 

af en förvånand e träffsäkerhet. Men sannolil\heten att 

träffa (la probabilite dm tir) l\alkylerad ur de i bali· 

stiken vanligen anviinda forml er, ger oss icke en riktig 

ide om skottens träffärmåga i verklig sjöstrid. Man 

får då a t t göra med element, materie1a och moralislia, 
af det största inflytande. 

De afvikel ser , som härflyta af dessa särskilda or· 
saker, kunna b1ifva så betydliga, att vid jemförelse med 

dem , hvilka äro en följd, vare sig af sjelfva vapnets 

ofullkomlighet eller af ofullkomligheter hos den red

skap, hvarmed pj esen röres , man kommer till den slut
sats att dessa senare kunna, noga taget, lemnas utan 

afseencle. 

H varje kanonskotts enskilda betydelse har ökats i 

en ofantlig proportion genom förminskningen af det an
tal artilleripjeser, hvaraf fartygens bestyckning nu för 
ticlen sam man sättes och genom eldens långsamhet; det 

är följ ak tligen nödvändigare ~in någonsin att icke gifva 
eld annat ~in med full efter tänksam het, när man finner 

s1g kunna åtadkom ma en all varsam verkan. 

Å andra sidan är det säkert att skjutningen har 

nu för tiden försvårats till följd af fartygens ökade 

fart och rörelseförmåga. 
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Vi kunna då på följande siitt sammanfatta de ser

skilda orsaker till afvikelse, som i allmänhet hafva in

flytande på skjutningen under strid: 

l:o) De båda fartygens relativa rörelse; 

2:o) stenkolsröken och krutröken; 

3:o) Rullningen och långskeppsr0relsen; 

4:o) O::;iikerheten om de ömsesidiga afstånclen; 

5:o) Vindens devierande kraft; 

G:o) Det nervösa intryck, som h:anonbefälhafvaren ofta 

erfar , dit han vet, att i samma ögonblick han skall 

affyra, fienden från sin sida antagligen sk,iuter. 

De instrument, som brukas för att m~ita afstånclen 

iit·o oek ganska ofullkomliga och föränclriugarne i af

::;tånden blifva i allmänhet ganska hastiga i följd af 

motståndames relatift stora rörelsehastighet; höjdrikt

ningen måste i följd häraf blifva ganska osäker. Om 

man riktar efter för stort beclömdt afstånd, går skottet 

alldeles förloradt, om deremot man beclömclt afståndet 

för litet vid riktningen tillåta icke oregelbundenheterna 

hos ricochetterna att hoppas något l'F.Jsultat af bety

denhet. 
Uti första skiftet af striden blir denna osäkerhet 

icke af någon större betydelse, enär fartygen då pas

sera helt nära hvarandra, men så blir icke fö rhållandet 

i forts~ittningen. Låt oss då efterse huru stor antag

liga träiformågan blir vid eld med pjeser, som skjuta 

öfver bröstvärn, apterade uti fasta ell er rörliga torn 

och med pjeser uti batteri eller pansarklädda redutter. 

Eniir det iir temligen säkert att motståndame vid 

stridens början styra nästan rätt emot hvarandra, så 

blir dervid sidoriktningen l~itt nog att utföra för pje

ser, som skjuta öfver bröstv~irn. Då fartygen finna sig 

t illräckligt nära hvarandra framställer icke heller höjd

riktningen några större svårigheter, på grund af ut-
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sträckningen af den bes trykande delen af kulbanan. 

Und er st r·idens fortsättning skall också sidoriktningen 

fortfarande blifva jemförelsevis Hitt att utföra men fel

aktigt uppskattande af afstånden skall göra 'höjdrikt-

ningen temligen brydsam. · 

Om det deremot är fråga om pjeser i täckt batteri, 

blir det nödvändigt, att innan man passerar hvarandra 

i förviig rikta efter en viss bäring och att, när fiend en 

synes uti deremot passande direktion , göra vare sig 

oberoende eld eller eld på kommando. lVIen skall nu 

fienden verkligen passera på just det afstånd för hvil

ket man riktat? Om så sker, så blir ju resultatet godt. 

I .motsa~~ fall deremot, d. v. s. om någon betydligare 

sktllnad ar emellan det beräknade och det verkliga af

ståndet , är det ju antagligt att alla skotten gå för

lorade. 

Det är på p,i eser i batteri, so m rullningen utöfvar 

sitt ofördelaktigaste inflytande. Nu är det såsom all

män regel förordat att icke affyra ett skott annat än 

då fartyget är midt i sin rörelse eller, med anura ord, 

då fartygssidan är nästan rätt upp ; uock är uet i detta 

ö~onblick. som hastigheten af rullningsrörelsen är pä 

srtt maximum och som den följaktligen skall åstad

komma sin mest störande inverkan på riktningen. En 

öfvad kanonbefälhafvare, om han är berättigad att göra. 

eld oberoende, vet att han bör affyra något förr än 

sigtlinien passerar målet ; om han icke bör gifva eld 

annat. än efter kommando eller om affyrningen sker på 

elektnsk väg, qvarstår i sin helhet den orsak till af

vikelse, hvarom vi nyss talat. Om afståndet är riktigt 

uppskattadt och fartygssidan är utan höjning eller sänk

ning i det ögonblick då fienden befinnes i elen direktion 

för hvilken riktningen är gjoru, så skall målet träffas~ 
om deremot fartygssidan i detta ögonblick höjer eller 
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sänker sig blir kanske r esultatet af alla de affyrade 
skotten = O. lVIan kan dock till en viss grad före
komma denna olägenhet . I allmänhet bör det ögon
blick , som väljes för eldgifningen vara det då cle båda 
stridande hafva mecl ungefär halfva sin längd passerat 
hvarandra. Om vi anse 100 meter vara medellängelen 
af pansarfartyg, så finna vi, att det från nämnda ögon
blick återstår omkring 50 meter att tillryggalägga in
nan de stridande passerat full t förbi h varandra; om 
hvardera fartyget gör en fart af 10 knop, behöfves 
clertill en tid af 5 sekuncler. Då tidslängden af en half 
rullningsrörelse för pansarfartyg i allmänhet är 5 a 6 
sekunder, så är det tydligt att man, om fartygssidan 
befinner sig sänkt i det ögonblick då fienden är tvärs 
för densamma, kan vänta att affyra till dess fartyget 
åter r est sig. I stället att träffa motståndaren i hans 
midtelparti, bevarar man ännu möjligheten att träffa 
honom på låringen eller akterut och att göra antingen 
hans skruf eller roder otj enstbar r •. 

Om kanonerna, hvaröfver man förfogar , ega myc
ket stor genomträngningsförmåga , jemförlig med den 
hos "Inflexible's" 80-tons pjeser eller "Duilio 's" 100-tons 
pjeser, blir det fördelaktigt att, under det man passerar 
fienden, göra successif eld. Man skall dervid naturligt
vis i förväg hafva riktat pjeserna efter passande bä
ringar, d. v. s., om vinden är förifrån, de aktra pje
serna för jagt, de mellersta tvärs och de främre för 
reträtt, eller på omvänd t sätt, om vinlien är akterifrån. 

Föregående betraktelser, i förening med den ringa 
erfarenhet, som vi hafva personligen kunnat förvärfva 
under det vi deltagit i skjutning, vare sig uneler gång 
eller till ankars samt med hvad vi i förevarande afse
ende läst i olika i Frankrike och Englancl publicerade 
skrifter, föranleda oss tro att hnfvudreglerna för ar-
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tilleriets användan,.Q.e i en sjöstrid kunna sammanst;illas 
på följ ande sätt: 

l:o) Eld från pjeser, som skjuta öfver bröstvärn, 
bör vara oberoende; den från pjeser i täckt batteri bör 
deremot utf5ras samfäldt, vare sig efter kommando eller 
direkte på elektrisk väg af en officer, som har plats 
bred vid fartygschefen. Riktningen bcir vara i förväg 
gjord under omedelbar kontroll af officera re i batteriet 
efter förut angifven pejling och bäring. 

2:o) E lden från pjeser, som skjuta öfver bröst
värn, bör företrädesvis riktas på fiemlens däck och 
abeskyddade delar , den från pjeser i batteri på vatten
lini en. 

3:o) Om det går sjö och fartyget har rullning, bör 
den officer, so m kommenderar eller utför affyrningen, 
uppmärksamt iakttaga fartygets rörelser, när fi enden 
är nära att inträffa i den valda bäringen. 

4:o) Så snart riktningen är afslutad, böra kanon
betjeningarne, så mycket som möjligt, söka skydd; så 
snart skotten äro affyrade, skola de återtaga sina plat
ser för omladdningen. 

5:o) Om kanonerna, hvaröfver man forfogar i bat
teriet, hafva en mycket stor genomträngningsförmåga, 
är fördelaktigast att endast successift affyra dem; om 
vinden är förifrån sker början akterifrån och tvärtom, 
om vinden är akterifrån; i h vardera fallet skall rikt
ningen vara gjord i öfverensstämmelse dermed. 

6:o) Elden bör icke öppnas förr än man har 
alla anledningar att kunna åstadkomma en all varsam 
verkan. 

7:o) Revolverkanoner äfvensom muskätteriet på 
däck och i märsarne böra föl'eträdesvis rikta sin eld 
på den de l af fartyget, der betälhafvaren och medlen 
för orders fortskaffande befinna sig. 
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Det är i Llmma ordning som man bör utföra alla 
förberedande öfningar med enkla fartyg och eskadrar . 
Man bör bemöda sig uneler skjutning till ankars och 
under gång att bibringa dem som rikta ett orubbligt 
lugn och kallblodighet.; jltktande kan icke nog sorg
fälligt undvikas. 

Afslutande denna hastiga framställning af artille
riets taktiska förhållanden, böra vi lifligt framhålla 
fördelen af att, då fienden passeras eller då stridens 
omvexlingar föra honom inom godt hH.ll, den möjligast 
lifliga elcl göres på honom med groft artilleri , kul
sprutor och muskötteri. Denna fördel är utom allt 
tvifvel, clå målet, som man bör syfta åt, är att ås tad
komma förvirring och oordning i motståndarens för

svarsmedel. 

IV. 
Om rammen. 

Det är numera allmänt medgifvet att rammen ut
gör krigsfartygs mest fruktansvärda vapen. Dess ver
kan är så att säga, förkrossande, men ett omdömesfullt 
användande af densamma fordrar lugn, kallblodighet 
och ögonmått, utvecklade till dess högsta grad. 

För att åstadkomma elen oundgängliga noggrann 
heten vid anfall med stöt, · måste man kunna vid första 
ögonkastet, nästan ögonblickligen, uppfatta det nära 
förbållandet emellan tiden och rummet , som äro nöd
vändiD"a för att två i rörelse varande kroppar, hvilka 
röra ~ig på samma linie eller under någon vinkel till 
hvarandra, oftast med olika stora hastigheter, skola 
kunna sammanträffa. 

Det är i sanning nästan plötsligt som en befäl
hafvare i de flesta fall måste fatta sitt beslut att för-

söka rammn1ng . Om han, St'(lan lini ema en gång blif\·it 
brutna, miirker eu-. :fi:;ndtligt f. u·tyg, styralllle en kurs, 
so m efter bms LwLkmwlllle skall fura det in om portee 
för h2.ns ramm, ii r <hm enda leLlning, som vid så<lant 
ti llfiili e stå r honom till btHls, ha ns ögonm:"ttt, ltvilket 
m ~'tste vara sna bbt och siikert. 

Fem minn te rs sk illnad gi'>t' seger eller motsatsen, 
s:ule Nelson ; i st ri1l meLl ramm en sJ.::a11 <lenna skiltmul 
i m[mga fall redn eeras till någ m sebmdee. Häraf 
nödvitmlighcten af en speeial och sys tematisk öfning, 
som ger fnr tygsclt cfem e den ,.:irdefulb förmågan att 
hastigt be<löma st ällningarn e. Efter v~lr uppfattning 
borde denn a s t~ r ::; k ilt la öfning t ill oeh med utsträcka s 
till alla. de offieerare, "o m eventnelt lwnna komma att 
ersfitta chefen . 

Vi låna af amiral Hom gui::; följande rad er, so m på 
ett tillfl'edsstiillande siitt ang ifva det mit!, till hvilket 
man bör striifva : 1\Ian mftste besluta sig f(ir att på 
hafvet anordna en bild af striden, såsom man gör på 
lan<l för arm ekårernas manövrerande, på. det man må 
vara säker om att i pröfningens stnncl ingen fartygs
chef skal öfveiT<'tskas af nyheten i sitt viirf och af de 
förpli gtelser , som å li gga honom. 

Den fram stående ami ra len framlägger derpå ett 
program, upptagande olika manö ver, afsedela för vin
nande af detta mäl. Det skulle vara ganska lätt att 
öka programmet, så att det omfattade de flesta fall, 
som kunna fram ställa sig först i en en kel strid, der 
efter i strid emellan två afdelninga L' och slutligen emel
lan två eskadrar. 

Vi vilja särskild t pi\ peka nyttan för officerares ut
bildning af att återupptaga de rammningsöfningar, so m 
ecrde rum för nåo-ra å r sedan uti evolutionseskadern, b . , 

dock med ändring af några af de villwr, so m då voro 
bestämda för de båda stridaml e. 

22 
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Efter att hafva tagit noggrann k~immedom om de 
öfningar, som blifvit utförda i Öster3jön af ryska ka
nonbåtar efter order och under ledning af amiral Bou
takov, måste vi tillstå, att det är mindre skickligheten 
hos segervinnarne, ~in oskicklighet och påtagliga miss
tag å de besegrades siJa, man får tillskrifva den stora 
mängden lyckalle rammningar. 

Resultatet af Uiflingar emellan ångslupar, blefve 
detta också icke annat än att lära att undvika de ma
növer, som ofelbart gynna och medföra rammning af 
fienden , betrakta vi så;:;om redan mycket tillfredsstäl
lande. 

Då man sysselsätter sig med den vigtiga frågan 
om strid meJ ramm, saknar det icke intresse att .iem
föra de officerares i\ sigter, hvilka hittill s meJ största 
auktoritet hafva behandlat denna fråga hos oss och på 
andra sidan kanalen. 

Amiral Bourgois och captain Colomb äro ingalunda 
öfverens i af::; eencle å den fördelaktigaste manövern vid 
stridens inledande; skiljaktigheten i deras uppfattning 
härutinn'l.n är till och med fullständig. 

Amiral Bourgois hyser den åsigten och bevisar den 
också, enligt vår mening, på ett ovedersägligt sätt, att, 
såframt en af d.e två motståndame vill anfalla med 
rammen, den enda manöver, som klokheten an befaller 
för den andre, är att vända sin ramm emot honom; 
båda två skola då vara fäl'Cliga att mötas och att öm
sesidigt passera hvarandra. Han medgifver nemligen 
icke att deras sammanträffande kan komma att ske un
der diametralt motsatta direktioner , enär hvar och en 
har in tress e af att und vika en dy lik sammanstötning, 
hvars följder sl;:ull e vara förskräckliga för bådadera. 
Efter hans åsigt skall stöten, om såJan eger rum un
der detta första anlopp, oftast blifva på bogen. Flere 

- ~ 3 7 -

fram ståen<le engelska offi ce mre, det'iblaml vice amil'al 
Randolph och comm:mder Noel, dela denna åsigt. 

Captain Colomb föt·kasta r uenna manöver föt· ramm
fartyg , anseende den farlig , men rekommenderr.r den 
deremot för fartyg ntan ramm. Denna mening har af 
honom blifvit utveckl ad och varmt försvarad i Royal 
united !!erviee Institution ~ifvensom i s~it·.;;kilda skrifter, 
men i trots af den höga anktot"itet han innehar i Eng
land i afseende å allt, som röt· s,i ötaktik , synes det oss 
icke att han lyckats bevisa sin sats. 

.Man har i senare tid er väckt och studerar ännu 
hos våm grannar fr-ågan orn en eventnel sammanstöt
ning af två ram mfartyg med stiif mot stäf . . Den kom
mission, som gör försöken med "lnflexible", har sär
skildt skärskådat det fall att det ta frnktansvärda far
tyg skulle få uthäl'!la en rammning af sådant slag ge
nom hvilken dess förstiif bl efve genomslmren. Chefen 
på "Dr·eadnought" förklarar i afseende härå , att, om, 
under det han hade 12 knops fart, slumpen eller nl\gon 
omständighet skulle bringa framför hans ramm ett fi. 
endtligt fartyg af "lnfiexibl e's" styrka och som vände 
förstäfven rätt emot honom, han icke skulle tveka a t t 
ramma rlet. Strängt taget, skulle man kunna förstå, 
att en fartygsc hef, som vet att sammansättningen af 
hans fartygs främre del iir af en ovanlig styrka och 
att dess tyngd dessutom är mycket öfverlägsen hans 
motståndares, skulle kunna bjuda till att ramma på 
detta sätt, men å andra sidan kan man icke medgifva 
att det icke sk ulle vara lätt för den senare att undan
draga sig denna fara genom en hastigt utföru uubbel
gir. Vi skola emellertid nu icke utbreda oss vidlyfti
gare i denna fråga. 

Det är af högsta V!gt, och alla, som sysselsätta 
sig med taktiska frågor, erkänna det, att högste befäl-
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hafvaren för en flotta före strid en signalerar eller på 

sina generalorc1er best~Lmm cr det h:'l 1l, åt h vilket hvar,i e 

fartyg s1mll viinda efter att hafva genomtriingt fien<lt

liga linien. Valet deraf iie icke go<ltyek ligt ; ofta måst e 

det bero af det sätt, hvarpå fi entlen uppträder; i all

mänhet torde det bestämmas af det intresse en amiral 

måste hafva i att låta s ina fartyg göm Yiindningen det 

håll , åt hvilket flertal et af dem viin cler b~ist. 

Oberoende af denna best~imme l se, böra eskaderns 

samtliga fartyg erh ålla noggrann föreskrift om allt, 

so m rörer far ten, som skall an vii n das och afståndet , på 

hvilket de böra !J åll a sig fe tm hvaranclra. 

Inn an man grn· till sj ös, för att möta fiem1en, skall 

amiralen unclet· täta sammanträelen med sina fartygs

chefer hafva gifvit dem del af de anfallsplaner , som 

han kan hafva beslu tat att anviinda a ll t efter de olika 

ordningar, i h villm fiend en bm fulllas sti.ilcl. Han skall 

hafva bem1jdat sig att gö ra dessa fullt klara för sig 

sj elf och dem och att sit medelst ingi f va sin eskader 

denna moraliska fasthet, utan h vilkeu han svå rligen 

kan räkna på framgång. Han slmll ha f va uppgj ort och 

bringat till k iinnedom ett mcmoranclwn föl' stt·iden, an

gifvamle ordningen, i hvilken han har för afsigt att 

rangera eskadern, likasom de särskilda modifikationer, 

som det kan inträffa att han låte r denna ordning un

dergå, alltefter det sätt hvarpå fienden framträder. 

Men, hvilka s~irskilda clispositioner [in må tagas, är det 

vissa principer , som synas oss ku nna betl'aktas såsom 

gmndlagat· och nämna vi dem hiit•: 

l:o) Umler utfö rande af en manöver, förnt aftalad 

eller anbefalcl med signal, och so m har till mål att föra 

eskadern till stridsplatsen, för att öppna striden, bör 

inget fartyg afvika från sin af manövern bes tä mda väg 

med mindre än att detta är· oundgängligt nödvändig t 

för att unclYika en sa mman;:;tötnin g. 
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2:o) Ifrån det ögonblick då stridsordningen brytes 

skall ge mensamheteu i fartygens r3relse upphöra. Så 

snart allmiin strid IJörjat, hlir hvarje fartygschefs pligt 

att hota eller anfalla med s in r am m hvarje fi ende, som 

komm er inom håll för honom och att så hastigt som 

möjligt skynda till hjelp å t egen flottas fartyg, som 

skulle befinnas i fam ell er anfallet af öfverlägsen 

styrka. 

3:o) Skyldigheteu att ömsesidigt understödja h var

andra betingar naturligtvis nödv~i ndigh eten för farty

gen att eml ast skiljas åt, då det i.ir omöjligt a tt annor

lnncla handl a, varan1le det vigtigas te mål man bör hafva 

fö r ögonen att beröfva fi enden h varje möjligh et att med 

öfverhigsna krafter anfalla en del af eskadern. 

4:o) Sedan lin icma blifvit brutna, får man likväl 

ingalunda urakth"tta att hålla noggrann utkik på hög

ste bef'illhafv:ll'ens signal er, fö r clet fall att han kunde 

besluta sig att återfonnera eskadem , i af::;igt att utföra 

ett nytt anfall i samlad ordning. 

Det är otvifvela ktigt, att sätt et h varpå striden in

lecles, oftast skall utöfva ett afgörande inflytande på 

tless n tg<lng; antagligt ä r derföre, att de båda stri

dande, innan de samma ndrabba, skola bemöda sig att 

känna sig för med några fö rberedande man1:iver. Det 

är o ~kså verk l igen nöd v~inlligt att , i n n an man all varligt 

inlåter sig i :-:;trid hafva skaffat s ig ldnnedom om fien

dens stridso rdning, om afståndet emell an hans fartyg 

och o m deras fart. Kanske skall mojlighet yppa sig 

att genom en bastigt utfönl rörelse tvinga honom till 

en äm1ring i sin form ering, under det man sjelf befin

ner sig i en fast och väl fö rsvarad ordning. Ett anfall, 

plötsligt ut fcmlt under dylika omständigheter, skall, 

om den anfallamle utan tvekan begagnar den yppade 

fördelen, i fiemlens linier åstadkom ma stor förvirring, 



- 340 --

som skall hafva &fgöramle följder. Detta forsta skifte 
af striden skall saunoliht förete en kamp emellan skick· 
ligheten oeh beslutsamheten å ömse sidor, och skall 
fördelen o fel bart stanna hos den bäst öfvade oeh djerf
vaste. 

Vi skola få tillfälle att återkomma till dessa för
hållanden , då vi skola behandla fri\gan om manöver 
metl en eskader under allmän sjöstrid. 

·v. 
'I'orpcder och torpcdollåtar. 

Inget franskt krigsfartyg har ännu haft tillf~ille 
att i strid begagna torpeder eller torpedobntar. Vi 
hafva sålunda inom vår marin icke kunnat förv~irfva 
oss de nödiga elementer, so m tillåta oss att uttala ett 
säkert omdöme om viirdet af dessa krigsmaskiner. 

Vända vi oss nu till utlandet, så finna vi knappast 
mera än striLlen emellan ·'Shah '' och Huascar", der man 
gjort bruk af Whiteheads torpeder ; resultatet uer har 
för öfrigt varit absolut inget, tillföljd af torpedens oför
klarade afvikning från dess ursprungliga riktning. Er
farenheten blirifrån har sålunda icke något värde med 
hänsyn till slutledningar att draga af densamma. 

De förbättringar man under senare år vidtagit vid 
torpeders konstruktion, vid deras reglering och vid sät
tet att afskicka dem , äfvensom de omfattande experi
ment, för hvilha de varit föremål, gifva oss icke de.:Jto
minclre tillförsigten att, om man betjenar sig af dem 
vid passande tillfällen och med skick lighet, ganska stora 
resultat skola kunna viintas af dem. Förhållandet torde 
blifva detsam ma med torpeclobåtar, hvilka tvifvelsutan 
äfven skola gifva förträffliga resultat, om de manövre· 
ras med påpasslighet och beslutsam het. 
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Vi skola nu helt hastigt betrakta dessa olika slags 
krigsmaskiner i afseentle å deras användningssätt och 
manövrering: 

l:o) H'hitehead:; torpeder. Dessa kunna utskickas 
förifrån , från sidan och akterifrån. Utskjutningstuberna 
och de speciala lavetter, som uppbära dem ~iro liittrör· 
liga och medgifva alla mellanliggande riktningar. Ur· 
spnmgligen anviincle man utskjutning under vattnet, 
men efter åtskilliga olyckshiindelser och siirskildt efter 
den som intr·~iffad e vid försöken med "Tigre", afstod 
man hos oss från detta sätt och utskjutning öfver vatt
net är numera nästan u tes] utan de begagnad t. 

Utskjutning f'örifn'in. Om torpeden är behörigen 
reglerad skall den uppnå det önskade djupet, men en
dast på ett visst afstånd från fartyge t, och det har 
blifvit konstatemat att den är underkastad en följd af 
ändringar i vertilml riktning. Dessa förändringar kunna 
sannolikt tillskrifvas inflytandet af den vattenvåg som 
vid fartygets framfart föranledes af dess förstäf. 

Utskjtttning från sidan. Härvid blifva sicloafvik
ningame gansim märkbara, isynnerhet om det går nå
gon sjö. Om torpedens bakre del tr~iffas af en våg i 
det ögonblick då den når vattnet, kan uess riktning 
blifva betydligt ändrad. 

Utskjutning akterifrån. Torpeden blir i detta fall 
utsatt för propellervattnets inverkan , men man har an
ledning tro att desR inflytande är helt ringa. 

Af ue tre utskjutningssätten är tydligtvis det ifrån 
fören uet bäst passande under pågående strid, enär 
detta icke har något inflytande på eller fordrar någon 
modifikation af de manöver, som kunna ifrågakomma 
att utföras i och för strid mecl rammen och emedan 
det följaktligen icke föranleder att befälhafvarens upp
märksamhet delas på fl era håll. 



Utsi14terna att triifl'a ett fiendtligt fartyg bero en
dast och allena af skickligheten och ögomw\ttet hos de 
officerare, so m sköta torpederna, egell slmper som icke 
knmm förv~irfva~ uch underhållas nbn oupphörliga öf-
nmgar. 

Det ~ir Lit t <t t t hinka sig några en k b och fögrL kost
samma anordningar tör u tförande af sitdana öfningar 
in om eslmclmr och fn'm enski lda fartyg . Bland andra 
sammanst~illningnr, som man kunde göra, vilja vi n~imna 
fö ljande : en åugslnp bogserar en spira, p:\, h vilken hän
ges vertikalt ett nät med passande belastning och af en 
höjd motsvantnde ett pansarfartygs djupgående. Det an
f:tllande fartyget skall nu passera förbi detta m ål och 
mot cletsmmna i passande r>gonhlick skicka sin torpeclo; 
re sultaten af försökeu konstrrteras genom att undei·sölm 
hvilket spår, so m torpeden vid passerandet genomn~itet 
lemnat. Skulle en ångslup icke hafva kratt nog för att 
göm en för försöken tillr~ickligt stark fart, kan man ju 
t ill spirans bogsering auv~inda ett avisofartyg. Vi anse 
icke behöfiigt att djupare ingå i detalje r i afseende å 
anorduingarnc, h villm en lwar titt !mu fö rest~illa sig. 

Släptorp eder. Låtom oss först undersöka hvillm 
viikor dessa torpeder måste uppfy lla und er en strid emel
bn två eskadrar och i eu strid emellan enskilda fartyg. 
Vi uppfatta deras anv~indande pa följa nde s~itt: Innan 
cskadrarne komma i stri•l och såsnart do halva nalkats 
hvaranclra till6ickligt, fi rar hvarje fartyg sin t orpAder i 
sjön på båda sidor och h åller dem på släp. N~ir 1m 

fartygen äro nära att passera h varanclr u, och man å hvart 
och ett gjort klart för sig på hvilket afstånd dc mot
ståndare, hvilka komma närmast , skola passer a, frigöras 
torpederna på ena eller båda sidor efter omstiindi ghe
terna och bogsertrossarne firas till passande Hingcl. Om 
då afständet har bliivit r~itt bedömdt och redskapen fun-
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gent riktigt, kan man sannolikt vid första försöket er
h rdln ett afgö rancle resultat; om man deremot misstagit 
sig om aht<'I!Jdet, mi'l:3te man i si::;ta ög onbli cket fira 
ell Ar vinda in på bogsertrossen , ett företag som alltid 
är mycket vanskligt; man !mr el:\ i al lmiiuhet föga ut
sigt att lyckas och om man har felat målet, m;\ste man 
skynelsamt hemtag:t t"rpeclen vid ~ifve u tyr att armar~ 
finn a sig hesviirad af cleusan1ma vid elen r örelse, som 
n örlv~indigt m:\ste ntfuras s:b nart man pas~erat fie uden. 
Deun:t operation ntt hemtaga t urpeclen måste ske u~i

stan ögonblickligen, ty aunnrs skall ofta i ntriiffa, att 
man, för :ltt f:'t tid till bogse rt rossen s invindning lJÖd
gas offra hastighet en i g iren och följaktligen regelbnn
cl•mlwten i eshlderns gemensamum rörelse. 

Nu hafva vi oss icke bekant att mauövrem m ed 
h emtagnin gen n :"tgon sin huunit ske med nödig hastig
hd och ho vi derföre att, om man icke lyckats triiffa 
fienden vid förda för :>öket, man skall nödsakas att be
fria sig fr[m torped och t ro:;s, stumar t cle syn~LS besv ~ira 

fnrtyget . 
Kortli gen, ;mviiucl:tndet af sliiptorpeder förder vid 

strid i. esbder, enligt. vår åsig t, flem ol~igenheter ~in 
föt·tle1 at· un rl er striden~ försbL skifte . Möjligen skall man, 
sed an strirlmt öfver~ ;'ttt. till nn >Jkilda sam mandrahhnin
gar, kunna bafva 11ytta af elen und er särd eles gyn
samnJa förh~dlanden. I hvnrj c~ fal l ft1x man ieke tveka 
att i)gonlJ !i L: kligen h e fria sig f dlll torped och bogsm·tross 
om detta S)' lles uucligt. Denna selluare iaktb gelse eger 
naturligtvi ;; til liimpnin~ iifvcn vicl st rid emellaH enkla 
fartyg . Altfall mCtt to rpeden sHipancle iir tydl igtvis det 
som blist passar dervic1; det fo rdrar s~ikert ögon mått, 
men ~ir jemförelsevi:; hitt utförclt. 

Betr~iffande anfall medelst gir , ~yne s detta s vär
Egen kunna lyckas, niir de h i'u]n. fartygen möta hvflr-
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andra med stor hasti ghet; deremot passar detta sätt 

bättre vid försök att sän lm ett fartyg, som är till au

kars. 
3:o) Torpcdobåtar. Det är numera allm~inna åsig

ten att torpedabåtar uti en gauska nära framtid skola 

komm~t att spela en vigtig roi i sjökriget. Oafserlt egan

det af speciela torpedoförand e fartyg, sådana som "Hecla", 

"J ap on", etc., inrättas alla, nya sjögående pansarfartyg 

inom Lie ~~irskilcla marinerna att förses med snabbgå

ende torpedohåtar, hvilka under stridens utvec}ding 

kunna s~itta s i sjön uppeldade, bemannade om med full

stiindig torpedamateriel utrustade. 

Hyssarne synas hafva varit de fiirsta som i prakti

ken t illämpat itleen :.>Jt föra torpedubåtar ombord i snabb

g{~ende fartyg. Capitaine JJfalcaroff hade vid slutet af 

se naste krig emellan Ryssland och Turkiet erhållit upp

drag alt anordna ett s[tdant fartyg. Han valde dertill 

en snabbgående paketbåt., som tillhört ett enskildt bo

lag och om bord å demJa gjordes under hans ledning de 

nödiga anordningarne för att fåra fyra torpedobåtar. 

De vilkor, hvillm han gjorde till sin uppgift att 

npptylla, voro följande: 

att torped o båtarne kunde med lätthet sättas i sjön 

och ater hissas ; 

största möjliga dimensioner, som med förutnämnda 

viikor kunde fåren as; 

möjligast största fart; 

bästa möjliga sjöduglighet och särskildt förmåga att 

s u ab b t vända; 
att mrtskinerna arbetade tyst och kund e drifvas med 

sådana kol, som gåfvo minsta rök; 

att torpedoutrustningen förenade styrka med lätthet; 

att ångas upptagning får erforderligt tryck kunde 

sl\e med största hrtstighet. 
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Dessa särskilda önskningsmål hafvå uppnåtts om

bord på "Grand-Duc-Constantin" med relatift enkla an
ordningar. 

Torpedubåtarne äro hängande under smidda jern

dävertar, som hafva form af galgar och till hvarje dä

vert är ett ångspel, p:\ hvars vals, som iir fursedd med 

broms, b:Hginorua uppvindas. Båtgiuorna iiro af stål

tråd och i iindarne försedda med hakar samt löpa rund 

ett bronsbjul, uppburet. af en liten vagn, som sjelt iir 

rörlig i en ränna å öfverkaut af den horizontela delen 
at d~iverten. 

För att motstå de häftiga stötar, som sjön fårorsa

kar vid anhuggningen, ~ir tappen i hjnlet mstad vid vag

nen med mycket sta rka spiralf.Jedrar. När båten är 

hissud fullt upp till diivertarne, låter man de båda vag

name glida in i r~inuorna ptt diivertarnes horizontela 

vinkelben och derp{t nedfints båten på deu biidduing 

inombords, der den under vanlig gång har sin plats. 

Dessa båtar, som iiro konstruerade af tunn plåt och 

sin midt uppbära maskin och panna, som äro temligen 

tunga, kunna tydligtvis icke, utan risk att brytas, hissas 

på vanligt sätt. Hyske konteramiralen 1'schichatscheff" 

har med an ledning der af konstruerat följande im~ittning: 

båten omgifves i höjd med vattenlinien med en stark 

r am at smid t jel"ll, som omsluter den såsom en gö rdel, 

och i å denna ram anhrinrradc örronbultcw hurreras o·i-
. "' b bb b 

norna. Ham en upphäres på flera ställen med häno-slen 
o 

af jemketting. 

För att hastigt flt upp ånga i torpedabåten använ

des ett an tal kautschucksslangar, h vilka, när man så 

önskar, kunua s~ittas i förbind else med fartygets ång

pannor. 

Alla dessa siirskilda anordningar äro väl lyckad e 

och synas l"P,dan hafva rönt erldinnancle i praktiken. 
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Man kan m~turli gtvis tänka sig andra inrättningar för 
handterande af torpedob:Har, so m föras orubot·d i far
tvo· men dt:J torde i alla hiimlelser böra gnmdas p[~ en a · 

,J'='' 
handa priuciper. 

Oberoende af hufvudändamålet, som är att anfalla 
fiend tli gt~ htrtyg, m~tste torpedobåtarne iifven kunmt fl:, r
svam sig emot motständarens torpedobåtar, h vii lut t ill 
tirventyrs slmlle försök:t att hindra dem i deras v~ig eller 
att föt·störa dem. I utrustn in gen af dessa båtar bör 
derföre ingi't, utom hanelvapen till det manskap, som icke 
iiro skyddade, några mindre hanc\torpeder, afseelda att 
vid behof kastas på de ficndtliga b:\tarne. De sjelfgå
encle torpedema skola utgöra lmfvuclvapnet, men få icl;:e 
utesluta andrn. :::lags torpeder, so m böra vam af enkla
ste system och föru t tillreds. D [t klart skepp till drabb
nino· rröre:> bcir ttn •ra så sliYlHlsamt som möjligt uppta-

o b ' " 
gas i t.orpedo b r~ tame och torpeclomaterielen, som stiidse 
bör stå i ordnin g, tagas ombord. 

Då man nalkas fienden eller i det ögonblick, som 
fö ru t h lifvit bestiimLlt, vare sig gt:Jnom amiralens signal 
eller genom den anfallsplan han meddeht fartygsche
ferne, skola t orpedobåtarne skyndsam mast s~ittas i sjön; 
såsnar t de äro ute s~ittas de genast i gång och hålltt 
sig 1:\ngs siclan af sina respektive fa rtyg, afvaktancle ett 
gyl!Samt ögonblick att kasta sig öfver fie nden o~h skada 
honom . I allm~inhet bör deras uppträdande ICke ske 
oberoende utan gemensamt och i öfverensstämmelse med 
förut uppgjord plan. Det iir nemligen icke antagligt 
att stort resultat skulle vinnas af ett anfall utan sam
band . Vi vilja htinned naturligtvis icke hafva sagt, att 
vi icke meclgifva afvikelse härifrån, el :\ anledning dertill 
plötsligt gifves; till exempel, i det fall att uneler lo ]~pe~ 
af striden en torpeclobåt lyckligtvis skull e finna s1g 1 
en god ställnin g för att slunga en torped mot ett fi-
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endtli,o·t farbro,. ·, hör han icke tveka at t öo·onblicklio·en J u ö 

skilja sig frå n sin grnpp, om detb skull e vara nödigt 
för att fö rscika denna manöver. Orn motståndaren å 
sin sida ocks[t har torper1o b n tar, kan man antaga att 
förc~ el en skall stanna hos elen som eger största antalet, 
föru tsatt natml igtvis, att de äro lika skickligt manrivre
rade :i båda sidor och att rl e ega lika goda egenskaper. 
Detta slaQ·s strid skall do ck siikerlio·c n fö rete m~\uO'a ,_, u . . b 

öfverraskningar, son1 man måste miss tro, ty en mot
ståndare, ti ll ot.:h med nmlerHigsen i antal, kan ge nom 
ett cljer ft angrepp, som lyckas, un derstunelom vinna af
göralJ(le res u Hat. 

Det sknllo vara af svnnerlio·t intresse rttt stuelera - "' bästa si.itte t att srtmman stitb g rupper för anfall med 
torpedob:\tar, men ett sådant studium faller icke inom 
g ränserna för vår uppsats . 

S:\som ovilk orlig fii reskrift böra h:\tarne gifvas den 
att, i hi.indelsc deras försö k aflupit utan effekt ell er om 
de bli fvit ti llbakaclrifna, fly i skydel af n ~irmaste fartyg, 
vare sig fö r att gö ra i ordning nya to rpeder eller för 
att va,kta på gynsa tnt tillfiille att förnya anfallet. 

(Forts.) 
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Hvarjehanda. 

llletotl att bevara jl'rn för sl•adlig inverlmn af rost. 

Professorn i kemi Bar:fl' i London har uppfunnit ett 

sätt att bevara jern för rost, hvilket består uti att öfver
clraga jernet med en skycldsmrtntel af sin egen oxid, 
enligt f ö ljanlle grunder : 

Hvarje förem ål af jern, som i ett till slutet rnm ut
sättes för påverkan af öfverhetta<l ånga, öfverdrager sig 
så småningom med ett täcke af svart. oxid, hvars tjock 
lek är beroende på den öfverhettade ångans värmegrad 
och tiden under hvilken föremålet varit utsatt för dess 
inflytande. 

Försök hafva visat, att, om den för processen an
vända behållare, i hvilken jern et inneslutes, upphettas 
till 260° Cels. samt jerndelarn e följaktligen öfversprutas 
med ötverhettad ånga af denna värmegrad, så fås efter 
fem timmar en fullkomligt hermetisk heklädnad, som 
länge uthärdar gnidning med smergelpapper och skyddat· 
jernsaker, som stå under tak, äfven om de utsättas för 
fuktighet. Om föremål af jern utsättas för ånga öfver
hettad till 650° Cels. under sex till sju timmar, så mot
står det dervid bildade öfverdraget icke allenast all slags 
mekanisk p:iverlmn utan kan ätven uthärda hvad slags 
vittring som helst. Det bildade öfverclraget är hårdare 
än sjelfva jernet och fasthålles till jernytan lika fast om 
icke fastare än jernatomerna sinsemellan äro samman
hållna, så att föremålet genom detsamma vinner icke 
allenast i mekanisk utan äfven i kemisk motståndstör

måga. Detta o aktall t, än d rar oxidationen icke ytans be
skaffenhet; en grof yta behåller sin skroflighet, en po-
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lerad sin glatthet.. Om man bortarbetar öfverdraget på 
någon del, så rostar denna, men icke öfriga delar af 
föremålet. 

Om denna uppfinning verkligen motsvarar hvad den 
synes lofva, torde J en blifva af alclra största vigt; jern 
skulle derigenom utan tvifvel komm a, att i ännu större 
utsträcknin g än hittills, användas i sUill et för trä . 

Uljas 1nnl'lwn på vatten. 
(Ur Hansa.) 

Uti William Chambers i Edinburg utgifna vecko
skrift "Chambers Journal " har unller fl era år medde
lats rön , rörande den verkan olja hat· på häftigt upp
rördt vatte11. 

Tron derpå iir ganska gammal och till och med 
Franklin ha r uti sin skrift '·Of th e Stilling of waves 
by the lVIeans of Oil , London 1771'' pipekat detta för
hållanlle. Ett af de se naste numren a f förenämn de 
veckaskrift innehåller i detta hänseende några uppgif
tet·, som väl förtj ena blifva bekanta i vidare kretsar. 
I hvat'je fall är saken värd ett föt·sök och torde kunna 
tjena som skyddsmedel vid skador å vågbrytare och 
dylikt. 

Tillföljd af lwrresponllens med fartygsbefälharvare 
och an lira med sjöväsendet förteogna personer ä f ven
som af notiser som på senaste tider vari t synliga i 
tidningar, hafva vi anledning tro att våra upprepade 
och ifriga uppmaningar rörande oljans förmåga att 
stilla brottsjö, slutligen lyckats vinna uppmärksamhet. 
Nedanstående fall so m vi sammanfört från skilda källor 
t ala för saken och visa att de som, i synnerhet i öppna 

~~tar, gå till sjös utan att meJföra ett förråd olja, 
lapa faror som eljest kunnat undvikas . 



- :mo -

F ör oml\ring trettio år sedan , ~k l'ifver en lwrre
spomlent, 1lef jag af göro mfll n!lgon t ill qva rh:'lll cn pft 
S:t Helena. Hvalfiskhl ngst bcdrifves af amerilmnnre 
med mycken harngång i södra atlant iska oceanen och 
då fl ere af de med dylik fi\ngst sysselsatta fartygen 
anlöpa S:t Helena, fi ck jag ofta t illfiL1le att gifv:1. ah 

pK h vad slags fartyg so m användes för detta änclrun ål. 
I st~ill e t fcir att fin na dem n,ya och starl\ a, fan n 

jag en mängrl gaml::t fartyg, hvilka. setlan Ll e efter 
lång tjenst blifvit o<luglig:t ti ll annan fart, ans:'lgns 
galla nog att anvämbs till lwal ft sHttngst. Hur kund e 
det komma sig'? Ett enrb exemp el skall visrt t! et . 
Ett hvalii.skg ngarefa rtyg inlopp i Jamestown, af!,Jm· 

naLle sin las t, 400 liister tran, föt' S<tg sig metl nya fiir· 
råd och gick åter ut på fångst. Det var ett mycket 
gammalt fartyg, men matrosem a ansågo henne myc ket 
sä ker - hon kom ahlrig ut fii r bl'ottsjöar. Hvarthtin 
hon gick var hon omgifven af en trollk rets, so m slog 
ned toppen på den svåraste sjö. Geno m pum pning och 
utkastamle af affall fJ' ;'\ n kittlarne, hvari tranen koktes, 
fö rsäkrade sig det gamla fa r tyget mot vågor och brott· 
sjöar. 

För omkring 28 år sedan inlopp en liten skonare 
i Hobsons bay. Hon kom från New-London i Förenta 
staterna, var djupt lastaLl och hade dessutom en hög 
däckslast bestående af trii. Hon väckte stort uppseende 
af följ amle skäl: Skonaren m~itte blott 60 tons, var la
stad som en pråm, hade haft en fyra månatlers sto rmig 
r esa men uppnått Melbourne utan någon som helst för· 
lust. Kaptenen var en slipad yankee, so m visste att 
detta slags fartyg vor o i A nstralien mycket efterfrå
gade för kustfart, då det på den tiden endast fnnnos 
ett ringa. antal ångfartyg. Hans afsigt var att s~tlj a 

fartyg·et, men att t ill ika mecltaga så stor fea!;t som 
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möjligt ; och då han visste att fartyget var för hård t 
lastadt hade han medtagit ett fat olja, hvaraf han vid 
behof hyfvatle ut en del öfver hackbrädet i sjön. De 
våldsamma sjöarne komma störtande akter om fartyget, 
men utan att skada henne. De uppnådde henne, gledo 
oskadliga långs hennes sidor och andra följde efter på 
samma stillsamma sätt. 

Sedan fartyget i Melbourne blifvit betraktadt som 
ett under, såldes det derstädes och en af matroserna 
återvände till England i sällskap med den som skrifvit 
detta. Sjelf en dugtig sjöman, brukade han beständigt 
hålla fast vid att fartygets lyckliga ankomst till Hob· 
sons bay endast var att tillskrifva att man gjutit olja 
på vattnet. 

Nedanstående bref från kapten Allison å ångaren 
L och A we är stäldt till kapten Mitchell i Dundee: 

"Då ångaren Loch Awe förolyckades (första vec
kan af Januari) hade vi ganska ringa utsigt att kunna 
rädda oss i den enda återstående båten. Jag kom då 
på den tanken att försöka om en liten qvantitet olja 
icke skulle kunna dämpa sjöns våldsamhet så att vi 
så länge som möjligt skulle kunna hålla vår bräckliga 
farkost öfver vattnet . I enlighet härmed lät jag ned
föra i båten, innan den gaf sig af, ett kärl innehållande 
13 1

/ 2 liter olja. När vi nu lemnat fartyget och drefvo 
för vind och våg utgjöto vi en liten qvantitet olja så 
snart vi sågo en störtsjö nalkas oss och detta utjem
nade alltid kammen på vågen innan den uppnådde bå
ten. Naturligtvis gick båten med betydlig hastighet 
genom vattnet och detta gjorde att störtsjön träffade 
oljan innan den nådde båten. 

Min åsigt är att om man från fartyg der man 

fruktar att en våldsam sjö kan åstadkomma skada eller 
fara utgjuter litet olja öfver hackbrädet i sjön eller 

23 
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låter en med i olja indränkt dref fyld och i olja dop
pad säck släpa antingen akter om eller vid sidan af 
fartyget, skall detta till stor del hindra att sjön bryter 
öfver däck och åstadkommer skada. J ag har sett dy
lika säckar i bruk å de små fartyg, som sysselsätta 
s1g med fiskhandel mellan Newfondland och Europa, 
och dess besättningar äro alla öfverens om att man 
bör använda olja för att hindra sjön att bryta öfver 
fartyget. 

Det är äfven väl bekant att en död hvalfisk eller 
annat tranhaltigt djur, som flyter på vattnet, håller 
vattnet jemförelsevis l ungt på en stor distans om kring 
sig, till och med om sjön för öfrigt bryter hård t." 

En korrespondent skrifver till oss från Marseille: 
J ag har just nyss läst er sista artikel rörande oljas 
verkan på vatten. Då jag intresserar mig derför, vill 
jag meddela den erfarenhet jag har om denna sak: 
Sjöiglar anses af innevånarne i Provence för en läcker
het. Många fiskare äro derför sysselsatta med denna 
fångst under den tid nämnda djur anses smakligast 
och man kan se deras små flata båtar långs stränderna 
ooh in i de talrika bugtema samt märka huru mannen 
i båten lutar sig öfver relingen och med en lång med 
krokiga taggar försedd stång upptager djuret från klip
porna i djupet. lVIan kan lätt tänka sig att man för 
att kunna se djuren måste å ytan hafva stillt vatten. 
Då derför sjön krusar sig, uppnår fiskaren sin önskan 
genom att då och då utgjuta några droppar olja ur en 
flaska, som han för detta ändamål har hängande vid 
båtens förstäf. En enda droppe gör nästan ögonblicklig 
verkan och utjemnar ytan på en mindre krets. 

I Ho bart Mercury för den 7 November 1881 läsa 
vi att ett tasmaniskt skepp, som ankommit från Mau
l'itius till Hobart, uthållit en svår storm och anser sig 
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hafva olja att tacka för sin räddning. Sjön gick så 
bög att man under två dagar icke kunde tillaga kok
föda och att man måste tilltäppa alla hål hvarigenom 
vatten kunde intränga. Efter kapten Leslin's orubbliga 
åsigt räddades fartyget endast och allenast derigenom 
att han använde olja för att afhålla störtsjöarne från 
detsamma. Till den ändan Hit han i olja indränkta 
svablar nedhänga i vattnet invid skepps~idan, iaktta
garide att de kommo i elen rätta riktningen mot sjön. 
Dessa svablar ömsades h varannan timme. V er kan var 
underbar. Då man såg de hushöga vågorna närma sig 
det lilla fartyget, så trodde man att de skulle full
komlicrt sänka och sönderkrossa det, men så snart de ,., 
mötte den omkring fartyget simmande oljan, upplöste 
de sig i en luftig dyning, som icke gjorde n~gon skada. 
H varje droppe olja ombord bl e f anv[incl för detta än
damål oeh visade sig vara af oskattbart värde. 

N:'1gra intressanta försök gjordes nyligen i Peter
head. Man utlade nemligen rör öfver North Harbours 
bar samt utpressade med tryckpumpar derigenom olja, 
som steg upp till ytan och bildade ett still vatten af 
betydlig utsträckning. För denna uppfinning har man 
att tacka herr Shields i Perth som anstälcle försöken 
på sin egen bekostnad och som sedan gjort staden 
Peterheacl en skänk af den fullständiga apparaten. 
lVIan valde till försöken de mest lämpliga dagar, clå 
sjön gick hög och som vanligt å baren orsakade svåra 
bränningar. Så snart oljan uppsteg, förvancllades brän
nincren till en stilla dyning. Försöken hade den full
stä~cligaste framgång och herr Shields uppfinning för
tjenar äfven för hamnar att tagas fasta på. 

Ett ännu intressantare försök är vcrkstäldt i ham
nen vid lVIontrase å östra kusten af Skotland. Den 30 
Januari på förmiddagen omkring en timme före tiden 
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för högt vatten utgick för sådant ändamål en del af 
räddningsbåtens manskap. Sedan man passerat baren, 
der man mötte en ganska svår sjö, utgjöt man något 
olja och verkan var ögonblicklig. Sedan återvände 
man öfver Annatbanken, der sjön bröt sig mycket häf
tigt, och åter förorsakade oljans utgjutning ständigt 
samma verkan. Man gjorde samma försök i öppna 
sjön och hvarje gång lugnade sig vågorna rundt om
kring båten. Fiskarfolket förklarade sig högst till
fredsstäida af resultatet och beslöto att hädanefter all
tid medföra olja då de gingo till sjös med sina båtar. 

Af samma sk~il lära nordamerikanske fiskare alltid 
medföra något olja, för att utan fara kunna passera 
bränningarna ute på bankarna. 

I enledning af såväl ofvanstående artikel som an
dra dylika, hvilka varit synliga i tidningar och tid
skrifter torde oljans lugnande verkan på vatten äfven 
hos oss böra beaktas. Särskildt vid räddningsstatio
nerna torde oljan vid räddning af menniskolif kunna 
vara till nytta, om räddningsbåtarna förses med olja 
och l~.mpliga medel att vid behof utsprida den kring 
sig. Afven för vår talrika fiskarbefolkning torde kän
nedomen om ofvannämnda förhållanden mången gång 
blifva af stor nytta. 

Försök borde äfven göras huruvida icke tjära, så
som mera ekonomiskt, skulle hafva samma verkan som 
olja. 

J,. H, 
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H andelsmttritlma underrättelser. 

(Utdl'ag ur lwnsulsra p porter m. m.) 

London. Uppgifterna om det förflutna lirets frak
ter synas gifva tillkänna att plats ~innu finn es lernnad 
äfven för segelfartyg, ehuru resultaten af rederiverk
samheten äro bättre för ångfartyg. Med hiinsyn till 
ångfartygstrafiken torde som ett allmänt omdöme gälla, 
att, trots det st~indigt i större och större skala pågå
ende byggandet af dessa transportmedel, det antagligen 
icke är grund till någon fruktan fö r absolut öfverpro
duktion. Nya farleder öppna sig best~indigt och ång
fartyg användas nu på alla farvatten. 

Rörande förhållandena å elen vigtiga sheffields
marknaden upplyser vicekonsuln i Sheffiehl fö ljande: 

De särskilda Dannemorastämplarna s~iljas fortfa
rande med lätthet och deras anseende synes alltjemt 
oförminskad t. 

Svenskt bessemersjern synes, i göt eller utvalsaclt 
i stänger, vinna mer och mer inträde å denna mark
nad, der det genom sitt jemförelsevis billiga pris och sin 
goda qvalitet torde så småningom komma att betyd
ligt unelantränga de mera ordinära stålj ernstämplar, 
som hitkommit, för att förädlas till crucible steel. 

Flera försök sägas hafva gjorts att få svenskt 
siemen-Martin-stål i göt in i marknaden, men utan 
någon egentlig framgång, clå affärer af detta slag lära 
hafva förhindrats af det höga priset. Deremot synes 
framsteg hafva gjorts med afseende å importen af ut
valsade "tubesheets" (plåt till röriimnen) af mjuk svens!\ 
bessemer eller siemens martinsmetalL 
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Såsom ett annat glädjande bevis på framgiingsrik 

täflan från svensk sida med de engelska tillverlmrne, 

bar omtalats, att '1hardened och unhardened umbrella 

ribs" af svensk tillverkning fLmnit en ganska betydlig 

afsättning till Birm ingham . 

Det är af fördel för såväl säljare som köpare om 

mera vigt lägges på analyserna af det svenska jernet. 

Af svenska "nail1·ods" (sömjern) har ganska myc

ket förbrukats så väl i England som för vidare af

skeppning till Levanten, men prisen hafva ej varit sär

deles goda. 
Svenska 1

' wire-rads in coils 1
' (trådjern i ringar) i 

och för utdragning, såväl stftl som jern, har under före

gående år afyttrats i betydliga qvantiteter. 

Exporten af svenskt jern till Ostindien har icke så 

obetydligt ökats. 
Clydeflodens skeppsbyggeriet· hade under 1882 haft 

en bmttoförtjenst af omkring 5.500000 ;E sterl ing, om 

man beriiimar 14 ;E pr ton. 

Nybyggnad af handelsfartyg vid engelska varf be-

räknades utgöra: 
1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600000 tons, 

1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700000 " 

18Rl ...................... .. .. 900000 , 

1882 ............. . ... . . .. . .. . l. 000000 
" 

Konstruktionen af jern- och stålfartyg utaf stora 

dimensioner står allt framgent på dagordningen och 

man bör lägga märke till att tron på varaktigheten af 

detta system är så stor, att bolagen öfver allt äro i 

färd meG. att inrätta sig efter detsamma. 

På samma gång hafva äldre ångbåtar försålts till 

billigare priser. Detta härrör otvifvelaktigt från den 

föreställningen, att modern konstruktion och byggnads

sätt skall utgöra den oundgängliga betingelsen för en 

fördelaktig fart. 
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Skeppsplåt, hvilken uneler större delen af förra året 

,stod i högt pris, har nu fallit i viinle. 

Som bevis på en viixanclc användning af stål kan 

nämnas att vi(l Clydevarfven bygdes af denna mate1·iel 

Uilller 1879 . ................. . ... ... 18000 tons, 

" 1880 ... .. . . ..... ...... .. .. . . . 40000 
" 

" 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66609 
" 

" 
1882 .. ..... . . ............... 108254 , 

Det största fartyg af detta slag mätte 7000 tons. 

segelfartyg har åter börjat bygg-as i någon större 

utsträckning. Emellertid bör man häraf icke förleda siD" o 

att tro det nå0
o·on afstannino· i utvccklin o·en af åno·fartvo· 

o · o · oL Jo 

för verldsvaruförseln skulle hafva inträdt. Dessa segel-

fartyg hafva byggts för speciella ändamål , och särskildt 

lära de vara bestämda för rislaster eller för .transport af 

spanmål från mycket aflägsna farvatten. Förhållandet lär 

· dessutom stå i samband med den egenheten att sådana 

laster ofta äro föremål för spekulation under deras öfver-

förande. 
U n der föregående år v oro priserna på ångbåtskol 

följande: for Carcliff ångbåtskol, fritt ombord, pr ton 

10 sh. G d. samt tör West Hartley, Newcastle fritt 

ombord, i Januari 8 sh. G d. och i Juli 8 sh. 9 d. 

pr ton. 
Panan1a. Panama är hufvudstaclen och den vigti

gaste orten i den fria staten P ans ma h vilken u to· ör en 
' . ' o 

del af republiken Columbias förenta stater. Republi-

kens hela folkmängel uppgick 1876 t ill 3.000.000 inne

v~nare, tördelade i nio oberoende stater. 

Staden Panamn.s befolkning uppskattas till 14000 

innevånare. Panamaviken är en af de största och bä

.~ta på Stilla Hafskusten, vexlancle i djup mellan 2 och 

150 famnar. Hela verldens flottor skulle med l~tthet 
kunna rymmas clerstädes. 
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I den inre delen af viken förorsakar vexlingen mel
lan ebb och fiod, uppgående till 15 a 20 fot, rätt stora 
olägenheter för skeppsfarten . I viken ligga öarna Ta
boga, Chepillo och N aos, af h vilka den förstnämnde, 
som är störst, eges af the Pacific Steam Navigation 
Company, som der har verkstäder m. m. De förnämsta 
utförselartiklarne äro kautschuk, hudar, elfenhensnötter, 
trävaror och porlor. Importen från N orda me rikas för
enta stater och Europa går i allmänhet till Colon (Aspin
wall) och derifrån på jernviig till Panama. Hvarken in
eller utförseltullar finnas, men deremot åtskilliga andra 
afgifter. 

Colon eller Aspinwall befinner sig i en mycket liflig 
utveckling, seelan kanalbolaget kom till stånd; staelen 
har dessutom betydelse såsom ändpunkt för samtliga 
ångbåtslinier på denna del af verlclen. 

Både Colon och Panama äro frihamnar ino·a afaif-' o o . 
ter drabba in- eller utförseln. Några smärre afgifter 
upptagas af skeppsfarten, såsom kajpenningar och fyr
afgifter i Colon, samt i Panama 25 francs för sundhets
pass och 5 francs för utklarering pr ångare. 

Staclen Colons läge är mycket osunclt. Alla slags 
febrar förekomma clerstficles, isynnerhet gula febern, som 
yppar sig i sin svåraste form, ofta med dödlig utgång. 
Likadant är förhållandet med smittkoppor och vaccina
tion är der icke obligatorisk. 

Guldmynt är mycket sällsynt och fordrar en premie 
af 20 a 25 %- V exlar äro svåra att få och betalas med hög 
kurs; för att t. ex. - remitterl't ett pund sterling till Lon
elon får man betala G dollars = 30 francs. 

Telegrafförbindelse finnes u u med alla delar af ved
den. Ett kabeltelegram till Europa kostar 12 francs 50 
cent pr ord. lO cent utgör taxan för ett bref om 1/ 2 oz 
till alla delar af verlclen. 
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Washington. Från Sverige har införts förnämligast 
platt stångiern. Af ståltråd egcle ingen införsel rum 
från Sverige men deremot infördes från Tyskland stora 
qvantiteter, som efter erlagd tull, såldes för GO doll. pr 
ton. Hela den direkta införseln från Sverige till Boston 
verkstäides sistlidne år med ångfartyg. 

Hyrorna för matros å segelfartyg voro i medeltal 
i Philadelphia 26 cloll. pr månad. 

Newyork. Ulförseln af korn i segelfartyg har uneler 
förfiutna året betydligt aftagit och synes som om det 
.inom kort skulle alldeles upphöra. Grunden härtill fin
nes till största delen deri, att de talrika passagerare
.båtarne, hellre än att intagn, vanlig barlast taga korn
varor för så godt som ingen godtgörelse. 

Kanalerna som förbinda de stora vestra insjöarne 
med Hudsonsfioclen och Atlantiska hafvet äro nu tull
fria, hvilket otvifvelaktigt konuner att hafva ett välgö
~;ånde inflytande på jernvägsfrakterna mellan de stora 
.spanmålsproducerande trakterua i vestern och Newyork. 

Svenskt tackjern betalades vid årets slut med doll. 
34 a 37,5o pr ton. Den nyligen antagna tulltariffen är 
jemförelsevis ganska gynsam , isynnerhet tros tullen på 
"wire-rods" blifva så mycket lägre, att införseln deraf 
kommer att betydligt ökas. 

San Francisko. Ehuru ingen direkt förbindelse egt 
rum med de förenade rikena hafva dock af svenska Yaror 
jern, stål, tjära, tändstickor och öl, varit synliga i mark
naden. 

De hinder för navigeringen som finnas i Columbia
fioden komma snart att borttagas. Oregon har för när
varande de bästa utsigter. J ernvägar byggas i olika 
rigtningar och inom årets slut kommer direkt jernvägs
förbindelse att öppnas mellan Oregon och östra st~
terna. 
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Hanmafgifterna tör fartyg komm a säkerligen under 

året att betydligt nedsättas . Helsotillståndet har varit 

och är mycket godt. 
Kina. Kinas ökade behof af en del manufakturar

tiklar som inom landet ännu icke kunna erhållas till 

den myckenhet som behofvet kräfver, har äfven fur 

Sverige varit fördelaktigt och torde kunna blifva det i 

ännu högre grad, om saken af skickliga köpmän påak

tas och affärer till följde deraf inl'<ldas. 
Artiklar som från Sverige dels vunnit och dels kunna 

vinna god afsättning, äro bland andra tändstickor, glas 

och gammalt jern. I Hankow steg importen af säker

hetständstickor från 42980 gross 1877 till 324317 gross 

1881. I Tiensin steg importen från 92000 gross 1880 

till 181540 gross 1881. 
I stället för oljadt papper börja kineserna numera 

allmänt begagna fönsterglas. I den nyligen öppnade 

hanmen W u-hu vid Yang-tse-Kiang steg importen af 

glas från 9000 qvadratfot 1877 till 47000 qvadratfot 

1880. I W enehow växte importen under samma tid från 

7400 qvadratfot till 28200 qvadratfot. 
Gammalt skrotjern står hos kineserna i stark efter

frågan; tunnband, hjulskenor, plåtstycken, hästskor, tråd 

och band användas med fordel af de mindre jernmanu

faktursmederna. 
I Schanghai finner svenskt stångjern en jemn om 

än inskränkt marknad, nemligen för Uanton, der det 

svenska smidda stångjernet sedan gammalt är kändt 

och värderadt ehuru dess pris är alldeles för högt för 

.att någon konkurrens med det engelska och belgiska 

jernet skall komma i tråga. För bättre q va litet af jern 

anses här de bättre sorterna af engelskt Cheveland och 

Staffordshire va r·a tillräckligt goda, hvarförutom gammalt 

törarbetadt jern, som i rätt betydande qvantiteter äfven 
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här införes, mycket begagnas till hvarjehanda finsmide. 

Till Ningpo lärer äfven årligen afrättas en viss mängd 

af svenskt stångjern, som kommer öfver Shanghai -

dock högst 500 tons om året - och föredrager man 

der, i motsats mot törhållandet i Canton, det valsade 

jernet. Svenskt spikjern (nailrod) lärer vunnit bifall 

men befunnits alldeles för dyrt för den kinesiska mark

naden. 
Det stål som införes till Kina från England är hut

vudsakligen af svenskt ursprung. 
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Bokawmälan. 

Nautisch-technisches Wörterbuch der Marine, ut
arbetad af österrikiske skeppsbygnadsingeniören P. E. 
Dabowich och utgifven af redaktionen af Mittheilungen 
aue dem Gebiete des Seewesens i Pola. 

Denna ordbok, hvars första häfte utgafs 1879 och 
som nu är fullständigt utkommen, öfversätter från ty
ska eller italienska till franska och engelska språken 
såväl rent nautiskt-teckniska ord och termer, som ock 
andra uttryck, hvilka hafva särskild bemärkelse vid 
användning i det maritima eller hand~lsspråket. 

Senare tiders utveckling af sjökrigsmaterielen har 
naturligtvis i alla länder ökat den nautiska tekniken 
med en hel del nya benämningar, hvars rätta förstånd 
och återgifvande från det ena till det andra landets 
språk ofta fordra noggrann kännedom om den speciela 
redskap, hvarpå benämningen har afseende och torde 
härvid denna ordbok blifva en god hjelp. 

Arbetet röjer onekligen en vidsträckt bekantskap 
med de särskilda ländernas nautiskt-tekniska språk och 
vid hvarje tillfälle vi rådfrågat detsamma hafva vi 
funnit den sökta upplysningen. 

Bättelse. 

4:e hiiftet, sid. 274, 2:a raden uppifrån är efter ordet «kilgla«, 
ordet «hvars« uteglömt. 




