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Företeelser inom Europas handelsmariner. 
Anföran1lr i K<>ng-1. ihlng·Rlll<lllll<IRiillsk<q>Ct nf li'•.itnnnt P. Dnhlgrrn. 

Att föregående års ovanligt gynsamma fraktbetingeber 
skulle gifva handelsflottorna och skeppsbyggnadsindustrien 
inom de maritima nationerna en välbehöfiig spurt var icke 
oväntadt i betraktande af den följd af år, som sjöfarten varit 
hämmad genom mindre lyckliga konjunkturer. Men egendom
ligt har varit att se den deraf framkallade enorma efterfrågan 
på fartyg vid de engelska verkstäderna samt huru de engelska 
~keppsbyggarne hafva kunnat möta från vedelens alla kanter 
ingångna beställningar, om hvilkas omfattning man kan göra 
~ig ett begrepp, då man hör att uneler de tre första qvartalen 
af 1888 tillsammans 400 fartyg af en sammanlagd drägtighet 
om 700000 ton voro under byggnad å engelska varf. Under 
nämnda års tredje qvartal aflöpte i England 1G7 fartyg om 
sammanlagdt 243000 ton och man var elen 30 September i full 
verksamhet med 167 nya fartyg af tillsammans 350000 ton. 
Man uppskattar totala slutsumman af under hela året i Eng
land påbegynta Gller fullbordade nybyggnader till 800000 ton, 
deraf 10 °10 segelfartyg.· 

Ja, England är fortfarande att anse såsom medelpunkten 
för Europas, och man kan tryggt tillägga verldens, skepps
byggeri, ty till och med den industriele yankeen bygger 
icke sällan sina fartyg på andra sidan Atlantiska Oceanen. 
Huruvida de engelske skeppsbyggarue i längelen skola kunna 
bevara denna hegemoni är väl deremot tvifvelaktigt. V;\r 
protektionistiskt anlagda tid gillar icke detta gynnande af 
llet utländ':'ka arbetet, och de flesta regeringar hafva redan 
vidtagit åtgärder, som underlätta det inhemska fartygsbyg
gandet fastän hittills, som det tyckes, förgäfves. Man synes 
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öfverallt, vara ::;å van att med sina bel:ltällningar gå till Eng
land och dessutom hafva de nyskapade inhemska firmorna 
troligen h varken hunnit förvärfva nödig erfarenhet eller mång
sidighet för att, täflande i pris med de engelske konstruk
törerne, kunna upptaga order på de olika fartygstyper, som 
för närvarande äro i bruk, att, Frankrike och rrysklancl del
vis undantagna, alla länder lnmna sägas bygga sina stora 
fartyg på engelska varf. De små byggas företrädesvis inrikes, 
men äfven sådana tagas icke sällan fdn England; särskildtär 
detta fallet med fartyg, af::;edua för pleasure-navigeringen. 

Mången har förut,;pått att konkurrenf:'en mellan segel- och 
{mgfrtrtyg skulle sluta med de förras omedelbara undanträn
gamle från fraktmarknaden. Denna spådom har dock vi:::at 
sig förhastad, så till vida som segelflottorna endast. ldnysamt 
~tro i re tour, under det att ångbåtsflottorna snabbt växa. N n 
tler man till och med ofta antydningar om, att den höjning i 
frakterna med öfver 100 °/.,, som under 1888 egt rum, bör 
gifva ökaclt lif åt de seglande handelsflottorna; och ett tyd
ligt vittnesbörd derom, lemnar det antal segelfartyg, som under 
året satts i sjön från olika varf. Man bygger stora sådana 
fartyg; fartyg på 2 a 3000 ton och man bygger dem af jern 
(b<'tde i Frankrike, Tyskland och Italien bygger man nu sådana 
på egna varf, ehnru dock oftast på engelska); man gifver dem 
slmrpa former och sätter in dem på de långa traderna. 13 till 
14 knop äro för dessa fartyg icke ovanliga och man har exem
pel på segelskepp, som på 12 dygn gjort resan från Newyork 
till Liverpool. 

Segelfartyg 0111 3000 ton äro icke särdel8S ovanliga, men 
af segelfartyg öfver 3000 ton finnes troligen endast ett, Liver

pool, om 3300 ton, som nyligen satts i sjön i Port Glasgow 
och som anses vara verldens största seglande handelsskepp. 
De stora segelskeppen riggas vanligen med fyra master och 
rår på de tre främsta, men man finner också 4 a 5-mastade 
slättoppare. Unelermaster och svåra stänger på dessa jern
skepp tillverkas oftast af ett enda stycke stålplåt; äro de 
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barktacklade, händer att, hela mesanmasten göres uti ett enda 
stycke. Ofta få dessa master tjena silsom skorsten på fartyg 
med auxiliärmaskin. Öfverbram- och möjligen äfveu b1 am
rårna göras af trä, men de undre rårna tillverkas af stålplåt. 

En af de olägenl1eter, som äro förknippade med segel
fartyg, ~tr deras barlastande. Detta hfLr föranleclt ett Bordeaux
rederi att uneler 1888 taga initiativet till byggande af stora 
skepp, som, då de färdas utan last, segla på vattenbarlast. 
Denna ide, som förut vnnnit tillämpning på en del ångfartyg, 
har till ändamål att dels bespara den tid, som eljest förloras 
uneler barlastens in- och uttagande och dels att anskaffa bar
lasten utan kostnad. 

Det första fartyg af denna typ är Cap Horn, en bark
tacklad fyrmastare om 2660 tons clrägtighet. Fartyget, som 
är bygdt fLf stål och hfLr dubbel botten, kan rymma 600 kub.-m. 
vatten mellan de båda bottnarne, och har dessutom ett sär
skildt barlastrum i fartygets miclt. Genom 3:ne vattentäta 
::>kott, ett långskepps, ett tvärskepps och ett horisontalt är 
detta rum afdeladt i 8 celler, som tillhopa rymma 1100 knb.-m. 
vatten, hvadan sammanlagda vigten barlast, som kan inlastas 
utgör 1700 ton. Det horisontala skottet delar rummet unge
färligen miclt itu och har tvenne luckor, en på hvardera sidan 
om tvärskeppsskottet. Barlastvattnet ifylles och länsas genom 
ott ångpumpverk, för hvars ventiler och rörledningar ett pump
:oot inredts tätt akter om barlastrummet. 

lYian väntar sig stora fördelar af detta system. Cap Horn 
är nu expedierad på sin första resa med Rio de Janeiro så:oom 
mål. Efter att der hafva lossat sin kollast ärnar hon på :oin 
vattenbarla,;t segla till Valparaisa för att der lasta. Vid fram
komsten till V alparaisa kan lastningen för och akter genast 
börja, och medan denna pågår tömmes barlastrummet, hvartill 
endast några timmar åtgå, och detta rum kan sedan lastas i 
likhet med de öfriga skeppsrummen. Då fartyget ligger på 
redd eller vid kaj efter att hafva lossat och väntande på ny 
last behöfver barlastrummet icke fyllas, emedan de 600 ton 

v~ttten , :o om rymmas mellan rle dubbla bottnarne, äro fullt 
betryggande för dess stabilitet. 

Att dessa fartyg äro för ::: edda med kraftig ångbildnings
apparat för att drifva såväl pumpverket, som vinchar och spel 
behöfver endast antydas. Deremot har man icke tR,nkt sig 
att å dem använda ångan vid manöver, h vilket eljest icke är 
ovanligt; men för att unelerlätta brassning, underseglens hals
ning, hissande af märs- och bramrår m. m. äro 4 små gång
spel placerade på lämpliga ställen å däck. 

J ag nämnde att segelfartygen äro staelda i ett långsamt 
tillbakaskriclande. Ett ojäfaktigt bevis härpå lemna :le stati
stiska siffror, som beteckna handelsflottornas storlek uneler det 
tiotal af år, som närmast föregick 1887. Nästan utan unelantag 
spårar man en tillbakagång i de olika ländernas segelflottor, 
medan ångfartygens sammanlagda tonnage under samma tid 
svällt ut till dubbla elen siffra, som betecknade detta tonnage, 
vid slutet af 1876. Eget nog har denna betydliga utveckling 
af ångbåtstrafiken· dock icke medfört någon nämnvärd ökning 
i 1:1ammanlagda tonialet af Europas handelsflottor (Nord-Ame
rikas har betydligt minskats), ty med ungefär lika många tusen 
ton som åugfartygen ökats, hafva segelfartygen minskats. De 
flesta Europas länder, deribland Sverige, minskade under dessa 
år sina handelsmariner emedan ångfartygens antal eller ton· 
nage icke växte i proportion med de seglande fartygens af
tagande, att om icke det ångfartygsproclucerancle England hm

nits, :oå hade handelsflottornas :oammanlagcla tontal 1886 varit 
mindre än 1876. 

N u är att märka att 1885 och 188G voro särdeles ogyn
:samma år, som betecknade ett :otillastående, att icke säga åter
gång i sjöfartsförhållandena litet h varstädes; men i h vilket fall 
som helst torde någon synnerlig ökning i de fraktande far
tygens sammanlagda tonnage icke vara att vänta i elen när
maste framtiden, såvida man ej börjar bygga segelfartyg igen. 
Ty på samma gång man öfvergår från segel till ånga, vinner 
man så ofantligt mycket i tid och hastighet, att man kan 
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anse ångaren kapabel att utföra ett 3 gånger så stort arbete 
som ett ordinärt segelfartyg af samma lastningsförmåga. 

Fäster man sig vid enskilda statistiska siffror finner man 
att Sveriges segelfartyg uneler nyssnämnrla tidrymd minska
des 72000 ton, emot hvilken minskning dess flngfartyg endast 
hade att sätta en ökning af omkring 30000. Norges segel
fartyg hafva hållit sig uppe vid omkr. 1.500000 ton under hela 
denna period, hvarjemte dess ångnre vuxit med 63000 ton. 
Sveriges segelflotta var under tillväxt ännu 1880, men har 
sedan gått tillbaka med omkr. 12000 ton årligen. Tyskland 
producerade mycket segelfartyg intill 188t ; men under detta 
år kastade man sig med ifver på anskaffande af ångfartyg och 
segelfartygen hafva sedan dess varit uti ett kontinuerligt till
bakagående. Öfriga europeiska stater hade redan före 1877 
börjat frångå segelfartygen. 

De gynsammaste åren för :'lngbiitsflottorna voro de fyra 
fön;ta pii åttiotalet. Englands växte med 300000 ton iirligen; 
Frankrikes och 'rysklands med 55000 ton · h varelera om året. 
1885 markerade ett stillastående i utvecklingen af ångbåts
trafiken. 'l'ysldancl mägtade visserligen clrifva upp sin flotta 
med några tusen ton och likaså några andra nat.ioner; men 
England rekylerade och 188.) såg en minskning af 20000 ton 
i dess ångbåtsflotta ( 1886 minskades elen ytterligare med 8000 

ton). För en ångbåtsflotta om 4 mil!. ton, eller dubbelt så 
mycket som tonnaget af öfriga Europas samtliga ångfartyg 
vid denna tid, betyder naturligtvis en tillbakagång på 20000 
ton ingenting, men stälcl vid siclan af en ökning på 300000 
ton uneler föregående år ger den ett kraftigt bevis på de s. k. 
dåliga tidernas inflytande på sjöfartsnäringen. 

Belgiens handelsmarin företedde 1887 såsom något alldeles 
enastående en ångbåtsflotta, som var af nära 15 gånger större 
clrägtighet än segelflottan. Oekså var elen senare ej större än 
att tvenne clugtiga segelfartyg slmlle hafva kunnat rymma 
lika mycket som landets alla registrerade segelfartyg tillsam
mantagaa. Belgien synes sålunda vara. på god väg att frigöra 

- ö1-

sig från segelfartyg; i öfriga länder utom England och Frank
rike voro ångarena, i anseende till tonnage ännu vid ingången 
af 1887 underlägsna segelfartygen. 

. Obesedt alla de egenskaper, som göra segelfartygen tjen
hga att fortfarande underhålla förbindelser mellan närmare 
eller fjermare stränder, får man väl dock anse dem såsom min

n~n ~f en fö.rfluten tid; ty icke höra de väl egentligen till 
var t1d med sm skarpt markerade fordran på snabba kommu
nikationer d. v. s. vinst af tid. l\1en det är icke blott vinsten 
~f tid, som ligger nutidens köpman om hjertat, han \'ill också 
1 förväg beräkna, när han kan vänta sin laddning· liksom den 
resande i förväg uppgör sin resplan. Man fordrar sålunda 
numera af fartygen icke enelast att de skola vara snabbgående· 
de skola äfven inom förelagd tid kunna fullgöra sina förbin~ 
delser. _N a turligtvis har ångaren de största förutsättningar för 
dessa Yllkors uppfyllande, och då det föråldrade i alla tider 
måst vika för det tidsenliga, framgår härutur såsom en I;öd
vändig följd ångfartygstrafikens utveckling, den må nu ske 
på bekostnad eller icke af segelfartygen. 

Denna utveckling har framkallat åtskilliga nya typer in_ 
om detta ornr~tcle; man bygger fartyg, specielt afsedela för pe
troleumfrakt eller för fiske, särskilda för godsbefordran i all
mänhet och särskilda för passagerarebefordran. Af de senare 

har d~t .tilländagångna året sett en betydlig tillväxt. En ny 
k.analhme, Ostende - Dover, har af ett belgiskt bolag upp
rctttats. Mellan Marseille och Alger, 400 eng. mil, gör man 
från och med förra året öfverresan på 24 timmar. Såväl tyska, 
franska och engelska bolag hafva insatt väldiga ångare i 
~tlanter-trafiken och främsta rummet bland dessa, såväl hva<'l 
fart son~ storlek beträffar, intaga Inman-liniens båda syster
skepp Otty of Paris och City of Newyork. 

Seclan den olyckliga Great-]!)astems olika delar och inven
tarier uneler slutet af föregåemle år sålts för en sammanlagd 
sur~ma af 80000 :f. st. är dess slopning troligen redan nu på
börJad och City of ... Yeu ,york är verlclens störste hanuelsångare. 
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Ledsamt nog för egame är elen icke den snabbaste. Den var 

beräknad att gifva en m8delfart af 19 knop, men vid en 46 

timmars proftm ruml Irland, som företogs den 21 och 22 Juli, 

blef medelfarten endast 17,:;. 1\Iaskinerna arbetade utmärkt ; 

icke en vattendroppe behöfcle användas för afkylning af lager 

eller andra maskindelar. City ol Newyorks hi ttills kortasto 

öfverresa är 6 dygn 15 tim. 38 min. De1ma tid öfverträffas 

likYäl af Cunard-liniens båda ångare J!.,'truria och Umbria; 

men Inman-bolagets direktör söker trösta sig med att ingen

elera af dessa sistnämnda ångare i början gåfvo samma lysande 

resultat som nu och hoppas att äfven City ol Newyo1·lc så små

ningom må till växa i snabbgående. För dessa dyrbara ångare 

som äro så godt som uteslutande bygda för personbefordran , 

ii.r krafvet på öfverlägsen fart en lifsfråga; det bolag, som för

söker insätta en ny dyrbar ångare uti den interkontinentala 

persontrafiken, utan att detta vilkor fylles , måste befara att 

Lless aktier bli föremål för spekulationer "en baisse". 

City of Ne1cyo1·k har en drägtighet af 10500 ton brutto. 

Dess längd öfverallt är 173 m, bredel 19,a m. och Lljup i rum

met 12,n m. Största uppnådda hastighet är n~tgot öfver 20 

knop, hvarvid maskinema gåfvo något öfver 19000 incl. ltk. 

och dess deplacement var omkring 12000 ton . 

H vad man i England f. n. eftersträfvar är att konstruera 

en ångare, som på i medeltal 6 dagar d. v . s. 144 timmar till

ryggalägger elistansen mellan Queenstown och N ewyork, h vartill 

erfordras ett fartyg, som uneler hela öfverfarten kan hålla en 

medelhastighet af 19,a knop. Frånsedt de vilkor, under hvilka 

en ångare på uppemot 6 mill. kronor kan vara ett ekonomiskt 

lönande företag och den fulländning, som kan vara att vänta 

i inredningens lyx och beqvämlighet, är jag här i tillfälle att 

efter utländska tidskrifter lemna några uppgifter om elen rörelse

apparat, som anses bäst tillgodose en så stor hastighet. 

Liksom lokomotivet med minskad hastigh et arbetar sig 

upp för stigning:1.rno i banan och clerefter öfverskricler medel

hastigheten för att återtaga den förlorade t.ifl en , så måste en 
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elylik ångare, för att utveekla en rneclelhastighet af 18,a lmoiJ, 

kunna göra åtminstone 20 knop i vanliga fall, om den skall 

kunna återtaga, hvad som förloras under ogynsamma omstitn

digheter. F ör att komma upp till denna hastighet bör deu 

utveckla omkring 25000 hk. och i likhet med Mco'estz'c (som 

i,i,r under byggnad i Belfast) icke mäta under 10000 ton brutto 
' 

vara något längre än City of .Newyorlc (som är 160 m. mellan 

perp.), men något obetydligt smalare än denn a. I stället fö r 

lå~trycksc;Ylindrar af större diameter än de på City ol Newyo?'k, 

h VIlkas ellameter är 2,s7 m. och pistonhastighet öfverstio·er 

244 m. i minuteu, skulle man kunna ernå den nödvändiga kr·:ft

tillökuingen antingen genom att gifva pistonslaget större längd, 

eller genom att öka slagens antal; men förstnämnda sätt anses 

vara att föredraga. Slagets längd i maskinerna på City of Neu'

york är 1,,m m.; detta skulle kunna uppbringas till 1,s2u m. 

hvarigenom, med 82 slag, pistonhastigheten blefve 299 m. pr 

minut. Denna hastighet synes öfverchifven; men man erinrar 

då, att de~ är mängelen af förändringar till rigLning och ieke 

slagens hastighet, som orsaka rubbningar i maskinerna. 

Autagande att Oity of Newyork utvecklar 18000 hk., då 

dess maskiner göra 80 slag, så bör en båt liknande den sålunda 

föreslagna gifva 22000 hk., h vilket återigen skall nödvändig

göra en liten ökning af trycket i pannorna. I sådant fall ocl 1 

för att icke få för omfångsrika lågtryckscylindr;t.r, föreslås att 

an:ända 2 lågtryckscylindrar i stället för l för hvarje maskin, 

hvllket skulle öka vefvarnes antal till 4. 

Att propellerns form är en fdga af största vigt framgår 

af mångenstädes vunnen erfarenhet. Man påminne sig blott 

i det hänseendet kryssaren Iris, som, beräknad att göra 17 

knop, vid försöken endast gaf 16, men sedan man på. mång

faleliga sätt modifierat hennes propellrar, till allas förvåning 

kunde uppdrifvas till öfver 18. Beträffande propellrarnos an

tal har man för de stora snabbgående ångame nu helt och 

hållet fråug~t.tt en- propellersys tom et. Detta SJ' l!BS ockstt. vara 

särdeles vigtigt, i betraktande af Llen ofantliga menniskom assa, 
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som kan finnas ombord på eu dylik ångare, och som lätt nog 
kan bringas till hungersnöd , om propellern tappas. Ett dylikt 
fall, bland många andra, inträffade med en "cast.le-steamer", 
på väg från Cape Town, utanför Guineabugten i början af 80-
talet. 

Ett af de främsta vilkoren för en snabbgående ångare är 
tillvaron af m~Lgtiga ångbildningsapparater, som kunna lemna 
betydligt mera ånga än maskinen förbrukar. Forceraett drag 
erbjuder oomtvistliga fördelar och man bör göra bruk deraf, 
men använda det med moderation . Med måttligt f'ådant drag 
och höga skorstenar skall det blifva möjligt att bränna nära 
14 kg. kol pr qv.-fot af rostyta. Beträffande kolåtgång må.ste 
man räkna på O,u kg. pr hästkraft-timme, icke endast på grund 
aJ de många hjelpmaskinema, utan äfven derför att på så 
snabbgående ångfartyg får man taga mindre hänsyn till kol
besparing än på vanliga ångbåtar. Det vigtigaste är i sjelfva 
verket att hålla önskadt tryck. 

Antagande en utveckling af 25000 hk. kommer man till 
en kolförbrukning af 20 ton pr timme d. v . s. 480 ton pr dag, 
hvilket fordrar en rostyta af 153 qv.-m. (City of Neiryorks är 
116). Beräknande l,sr,s qv.-m. pr rost, skall det sålunda for
lhas 84 eldstäder, eller 28 enkla pannor, med 3 eldstäder i 
ltvarje. Om så fartyget framdrifves af två propellrar och så
luncla är afdeladt i två symmetriska delar genom ett vatten
tätt långskeppsskott, kunna dessa pannor ordnas rygg mot 
rygg mot detta skott, ett på örlogsfartyg ofta användt system. 
Kolboxarne placeras långs skeppssidan, med öppningar midt 
emot eldstadslnckorna, hvilket dels underlättar eldarenas arbete, 
dels bm vara af vigt i händelse af ombordläggning. Tvär
skepps liggande pannrum äro att föredraga vid elllning med 
naturtio-t clra1:r- med forceradt draber kunna 11annorna lika väl b b) 

li gga långskepps som tvärskepps. 
En ångare, m0d rörelseapparat konstruerad enligt nn an

crifna natnrl i o·a oTum1er f'knll0 nobcr i van li bo·rt fall kunna göra 
b b h ' 

öfverfarten på ett 10-ta.l t immar mindre än 6 clygn, men det 
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blefve en relatift dyrbar pjes. En engelsk ingeniör Turner 
har derför, enligt "Engineer", sökt realisera frågan på annat 
sätt, och genom att konstruera en helt ny maskintyp, en sär
deles ekonomisk compoundmaskin, i hvilken han söker betyd
ligt nedbringa maskinernas vigt. Dessutom föreslår han att 
gifva fartygskroppen finare linier, samt att minska den för 
förbrukning under öfverfarten medförda kolqvantiteten, i för
hoppning att härigenom vinna nya för:delar. Turner hoppas 
sålunda att komma upp till en hastighet af 23 knop i medel
tal och att kunna reducera tiden för öfverfarten från Queens
town till N e\vyork, till 5 dygn. 

Följande hufvuddrag angifvas för elen af Turner före
slagna typ: Drägtighet 6118 ton; längel mellan perpendik
larne 160,o3 m.; största yttre bredd 14,63 m.; höjd mellan kölens 
öfverkant och unelerkant af öfversta däck 17,so m.; djupgående 
7,62 m. (med ett deplacement af 8700 ton); indikerade hk. 24000; 
componndmaskiner (system Turner) 2 st.; antal vefvar för 
hvarje maskin 5; resp. diametrar i hög- och lågtryckscylin
drarne 0,6413 m. och 2,os2s m.; pistonslagets längd 1,rm m.; pi
stonhastighet pr minut vid 90 slag 274,s m.; sammanlagda 
eldytan i de 15 dubbla pannorna med 4 ugnar i hvarje 306o,7o 
qv.-m.; sammanlagda rostytan i de 60 ugnarne 83,6t qv.-m.; 
ugnarnes bredd 1,ow m.; rosternas längd 1,m6 m,; ångtryck 12,Go 
kg. pr qv.-cm.; skrofvets tyngd (dess tillbehör inberäknade) 
4067 ton; maskinernas tyngd med vatten i pannor och konden
sorer 2383 ton; kolförråd för 6 dagars gång 1275 ton; farty
gets totala vigt, sjöklart 8700 ton, hvarvid diven:e förråd, 
passagemre med effekter, dyrbarare handelsvaror och reserv
kolförråd inberäknats till 975 ton. Approximatif kostnad, allt 
inbegripet, omkr. 4 mill. kronor. Alla dessa siffro! äro af 
konstruktören beräknade med största noggrannhet och han för
säkrar, att man kan betrakta dem såsom exakta. 

Man har ännu icke haft tillfälle att pröfva de Turnerska 
siffrornas praktiska värde, men "White-Star"-liniens ångare 
Majestic, som f. n. är under byggnad i Belfast hLr i mycket 

'1'1dsk1·. 1; Sjör . 1889. 
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närma sig denna framtidens oceanångare. Den blir af 300 
tons mindre drägtighet än City of Newy01·lc eller 10000 ton; 
men den blir på samma gång både längre och smalare, så att 
dess längd kanuner atL uppgå till nära l l gånger bredden. 
På denna ångare kommer det ena propellercentret att sitta 
så mycket akter om det andra att propellerbladen gå fria för 
hvarandra, äfven fastän axlarna närmats på betydligt mindre 
afstånd än dubbla läpgden af ett propellerblad. Detta är en 
anordning, som tyckes blifva nöd vändig å nutidens spolfor
made fartyg, för att bättre skyddet de båda propellrarne. 
N ormand i Havre har tillämpat den på en ännu uneler bygg
nad varande minbåt, hvars båda propellrar dessutom skola ro

tera samma väg. 
Säkert är att elen ,;nabba utvecklingen inom detta områJP 

ännu kanuner att bereda oss månget under; nästa steg i ut
vecklingsserien torde vara en viss klass expressbåtar, som för 
öfrigt länge varit förutspådda, båtar utan rigg och enelast af
sedda att transportera passagerare, post och en del handels
varor af större värde och om hvilka man redan nu ser antydas, 
att de före detta århundrades slut skola hafva uppnått både 

' 24 och 25 knops fart. 
Beträffande de närmaste framticlsutsigterna för rederierna, 

har Times på nyåret gjort dessa till föremål för en utförlig 
behandling. Den under 1888 nästan onaturligt uppblomstrande 
skeppsbyggnadsindustrien har i vissa kretsar framkallat en 
känning af nervositet, under intryck af att man bygger för 
mycket och att den för till±ället gynsamma stämningen endast 
är passagere. Times söker lugna de oroliga sinnena, framhål
lande att verldshandeln är i J. emu och stadig till växt och i ' . 
behof af ökade transportmedel, samt att en stor del ännu befint-
liga segelfartyg inom en icke aflägsen tid torde komma att. 
ersättas med ångfartyg; men icke blott segelfartygen äro otit1s
enlicra anser tidninaen äfven de äldre ångfartygen tarfva mo-

b' bl CJ oCJ 

dernisering och det ligger en svftrighet för uuticlens skopps-
byo·o·aro deruti att man 11å handelsångarue ställer allt större 

bO J ' .___.. 

fordringar på fart . 

.. 
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Hos oss hafva handelsflottans fartyg, i sistnämnda hän
seende, icke visat ·något anmärlm,ingsvärdt framåtgående under 
de senare åren. Den klass ångbåtar, inom hvilken fordran på 
,;nabbgående egentligen förekommer, är den, som har person
och postbefordran till uppgift; men då vi hufvudsakligen in
skränka oss till passagerarebefordran långs hemlandets kuster, 
öfverlemnande åt våra mera företagaamma grannar att föra 
oss öfver till Danmark och l~yssland, eller Finland, samt åt 
danskar eller engelsmän att befordra våra hvarje år emigre
rande 30 a 40000 landsmän, så utestänges möjligheten af en 
konkurrens och fordringarne på sbabbgående fartyg blifva 
mindre framträdande. Denna omständighet gör, att vi Yid 
krigsutbrott icke heller kunna påräkna några värdefulla bidrag 
af fartyg, lämpliga till kryssare- och rekogn0seringstjenst, som 
vår flotta så väl skulle behöfva, och det är att hoppas att 
kom.-kapten Barnekows erinran härom i sitt inför K. Krigs
vetenskaps-Akademien nyligen hållna anförande icke må hafva 
gjorts förgäfves. 

Att England besitter ett 20-tal s. k. auxiliärkryssare, utom 
det antal fartyg af handelsflottan, som äro afseelda för trans
porttjenst i krig, är allom bekant. Mindre kändt torde vara 
att denna rörelse, som afser de reguliära stridskrafternas för
stärkande med handelsångare under krig, börjar gripa omkring 
sig i alla länder. Ryssland betalar subsidier till enskildta bo
lag och Italien håller just som bäst på att inrangera ett större 
antal privatångare i sin flottas reserv. 

Om det sätt, på hvilket kom.-kapten Barnekow tänkt sig 
anskaffande af auxiliärkryssare för vår flotta, kan jng ledsamt 
nog ej upplysa, i det att nyssnämnda anförande ännu ej pn
Llicerats i K. Krigsvetenskaps-Akademiens handlingar; många 
sMt äro ju tänkbara. Men hvilken väg man än må beträda 
vid lösningen af denna fråga, är det att hoppas att man der
vid äfven må taga l1änsyn till personalen i flottans reserv. 
Stäncligt och jemt finner man i engelska tidskrifter angrepp 
mot regeringen clerför att ingenting göres för konsolidering 
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redan i fredstid af befäl, manskap och fartyg af reserven. 
Betydelsen af en sådan anordning ligger ju också i öppen dag 
och helt säkert är det en ofantlig vinst, om, på !:lamma gång 
man skapar en fartygsreserv, man kan komma derhän att be
fäl och besättnirlg å dessa fartyg utgöres af flottans reserv
befäl samt manskap vid de värfvade kompanierna, hvilka efter 
att hafva uttjenat sina 3 år 5 månader fortfarande tillhöra 
flottan i 4 år 7 mån. Att både befäl och manskap skola be
finnas villiga härtill, tror jag att man icke behöfver betvifla, 
och rederiema må väl kunna tillgodoses på något sätt, hvari
o-enom de icke blifva lidande. 
b . 

Utom det gagn vår flotta såväl under kng som fred skulle 
draga af en i enlighet med denna åsigt organiserad reserv, 
tror jag, att några sådana snabbgående fartyg skulle verka 
särdeles upplifvande på vårt handelsmaritima lif, en konkur
rens med utländingen skulle komma till stånd och kanske 
fino·e vi skåda den dag då svenske män nncler eget lands b 

flagga kunde färdas vare sig till Amerika, Euglancl el ler 
kontinenten. 
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Engelska eskaderöfningar sommaren 1888. 
( 1<\i n'driig i sjöoffi('rrssiillskapct i Htoekholm ilf k:lptrn Th . Biindstri.inl.) 

Hufvndsakliga ändamålet med de under sommaren före
tagna stridsöfningarna var att - så vidt möjligt -- erhålla ett 
svar på elen ofta framstä l da frågan: "Kan England hoppas, 
"att genom sin flotta betrygga sjöfarten och beskydda landets 
"kuster, om vid ett krigs utbrott en fiendtlig sjömagts fartyg 
"blokeras i dess egna hamnar?" 

De antaganden eller förutsättningar, som gjordes, måste 
clerför, så mycket som möjligt, likna de vilkor, under hvilka 
flottan skulle hafva att kämpa i ett krig mot t . ex. Frankrike 
eller Hyssland. 

P å grund häraf antogos följande förutsättningar: 
Den fingerade fienden - "Achill-nationen" - bodde i 

Irland. Tre af dess hamnar, nämligen: Bearhaven, Lough 
Swilly och Queenstown (se Bil. l) antogos vara så starkt be
fästade, att Achill-flottan derstädes vore säker för anfall utom 
från minbåta r, h vilka ansågos kunna krypa in oaktadt de 
::;tarka befästningarna. Dessa hamnar skulle således motsvara 
t. ex. Cherbourg eller Brest. 

Achill-flottan skulle hatva rättighet att kola i alla irländ
::;)w hamnar. I verkligheten inskränkte sig dock detta till de 
tre nyssnämnda, af hvillm dessutom Bearhaven var så illa för
sedel med kol, att flottan vid ett ganska kritiskt tillfälle icke 
kunde erhålla fullt förråcl. Denna omständighet gynnade den 
engelska flottan på ett sätt, som i verkligt krig icke gerna 
knnn at ske, ty föga antagligt är, att kolbrist skulle inträffa 

en sjönations örlogshanmar. 
Engelska, eller såsom den under öfningarna kallades, 
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Britti::;ka, flottan egde rättighet att kola i alla engeblm ham

nar, icke i irländska . De hamnar, der den ansågs skyeldad 

mot anfall af Achill-flottan, voro: Lamlash Bay, Milford 

Haven, Portsmouth, Portland och l\1eclway. 
Vidare antogs, att då kriget utbröte, Achill-flottan vore 

under utrustning i de, som nyss är nämndt, starkt befästade 

hamnarue Bearhaven och Lough Swilly samt ej hunne utlöpa , 

innan Brittiska flottan verkstält blokad af dessa hamnar. 
Skulle Achill-flottan lyckas att bryta blokaden och komma 

till sjös, borde den försöka: 
l:o) Göra så mycken skada som möjligt för brittiska han-

elelssjöfarten (inom visst område); 
2:o) Anfalla brittiska hamnar (under vissa vilkor); 

3:o) Landsätta trupper på obefästade. orter. 
Brittiska flottan skulle i denna händelse förfölja Achill

flottan, söka att uppbringa densamma samt skydela sjöfarten 

och kusterna. 
Amiralitetets memorandum eller elen generella instruktion, 

som de respektiva flottornas öfverbefälhafvare erhöll, lydde 

som följer: 
"Öfningarna äro anordnade för att erhålla upplysning 

"om bland andra följande vigtiga punkter: 
"l:o) Den mest verksamma fördelning eller disposition af 

"en blokacleskarlers fartyg, slagskepp, kryssare och minbiltar, 

"under såväl dag som natt; 
"2:o) Bästa planen för förbindelsens bibehållande mellan 

'' bevakningseskadern och hufvuclstyrkan; 
"3:o) Relativa fördelar och olägenheter med att hålla huf

"vuclstyrkan till sjös utanför elen blokerade hanmen med en 

"inre eskader, eller att då görligt är, hål~a hufvucbtyrkan vid 

"en operationsbas samt begagna kry::;sare och minbåtar ::;å::;om 

"snabba kommunikationsmedel mellan eskadrarna; 
"4:o) Bästa sättet att förse en blokadeskader med kol; 

"o:o) Bästa sättet att använda minbåtar tillsammans med 

"såväl blokerad som blokerande flotta; 
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"G:o) Bästa sätten att erhålla underrättebo om fieudtliga 

"kryssares röreber, di deras afsigt är att förstöra brittiska 
"handeln i närheten af Kanalen; 

"7:o) Enklaste och verksammaste signaler för att befäl

"hafvare å befästade platser och vid minpositioner skola kunna 

"skilja vänskapliga fartyg från fiencltliga; 

"8:o) H vilka äro rle faror, för h vilka en eskader, som blo

"kerar en fiendtlig hamn, är särskildt utsatt och hvilka åtgär

"cler erfordras för att sk_ydcla sig för dessa eller undvika dem?" 

Amiralitetet tillkännagR-f vidare, sedan den allmänna pla

Hen sålunda bestämts, att de respektive öfverbefälhafv.arena 

">kulle ega fullkomlig frihet att ntföra operationerna på hvad 

sätt de funno lämpligt. 
./!)u hemlig order utgafs likYäl till elen blokerade flottan 

i de irländska hamnarna nemligen, att den ej finge bryta blo

kaclen före natten mellan den 2 och 3 Augusti eller först lO:e 

elygnet efter biokaelens början. Detta var för att erhålla tid 

att unelersöka och pröfva de svårigheter, som kunde uppstå 

för kolning af biokaeleskadern samt millbåtars inverkan på 

frågan om en nutida blokad. Som denna order var obekant 

för blokadeskadern, hölls denne lika verksamt i öfning att 

utföra blokad, som om fienden när som helst egt tillstånd att 

försöka bryta densamma. 
Den i öfningarna Lleltagancle styrkan delades i två flottor: 

"A" eller Brittiska samt "B" eller Achill-flottan. Hvar och 

en af dessa delades sedan i två elivisioner A 1 och A 2 samt B 1 

och B 2 eller Brittiska flottaus 1 :a och 2:a rlivision samt Achill

flottans bt och 2:a division (:::e Bil. 2). 

Brittiska flottan , bestående af 13 slagskepp, 13 kryssare 

och 12 minbåtar, samlades i Spithead nudel· befäl af vice

amiralen J olm K. E. Baird, som tillika tog befälet öfver cle::;s 

1 :a division (A 1
) , 7 slagskepp, 7 kryssare och 8 min båtar. 

2:a divisionen (A 2), 6 slagskepp, 6 kryssare och 4 min båtar, 

stäides under befäl af kontre-amiralen C. J. Rowley. 

Achill-flottan, bestående af 9 slagskepp, 11 kryssare och 
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12 minbatar, sammandrogs vid Portland uneler öfverbefäl af 

kontre-amiralen Sir George Tryon, som tog befälet öfver dess 

l:a elivision (B 1), 5 slagskepp, 5 kryssare, och 6 minbåtar. 

Öfver 2:a elivisionen lB!), 4 slagskepp, G kryssare och 6 min

båtar förde kontre-amiralen Robert O'B. Fitz-Roy befälet .. 

Vid krigets utbrott skulle Achill-flottans l :a di vision (B 1
) 

vara samlad i Bearhaven, blokeracl af Brittiska flottans l:a 

llivision (A 1) samt 2:a divisionen (B2
) i Longh Swilly blokerad 

a.f Brittiska flottans 2:a elivision (A2
). 'l'ill operationsbas och 

mötesplats för Brittiska flottans l:a division (A') bestämdes 

Milford Haven; till 2:a divisionens (A2
) operationsbas och mö

tesplats utsågs Lamlash Bay (Isle of Arran). 

Följande strillsvilkor bestämrles: 
Eld bör ej öppnas, förrän af,;tånclet är, om dagen, minst 

3600 m. och, uneler natten, minst 1800 m. stridande böra ej 

komma närmare hvarandra än på 900 m. distans 
Om en eskader, som obestridligen är öfverlägsen, lyckas 

uneler 2:ne timmar hålla en fiendtlig eskader uneler sin eld 

på mindre än 3 mils af,;tånd, förklaras densamme segrare; 

dock fordras att elensammas fartyg skola vara så samlade, att 

inböreles bistånd kan lemnas. 
Om etL slag;;kepp under 2:ne timmar, på mindre än 2700 

m. distans, varit u f satt för tvenne slag;;kepps eld, anses det 

vara försatt ur stridbart skick. Om en kryssare under l tim

me och på mindre än 2700 m. elistans varit uneler ett slag

skepps eld, anses elensamme tagen eller sänkt. Under samma 

vilkor skall en bepansrad eller abepansrad kryssare vara för

satt ur stridbart skick af tvenne dylika. Om ett slagskepp 

eller en bepansrad kryssare lyckas att i en obefästad hamn 

komma inom lROO m. afstånd från ett förankraclt fartyg, vttre 

sig uneler dag eller natt, skall detta anses rammaclt. 
Hvarje minbåt skall vara försedel med två minor med 

exercisspetsar. Affyrningen af minor får ske på högst 450 

m. distans. Alla fartyg, som träffas af en mina anses vara 

försatta ur stridbart skick. Så snart en minbåt afskjutit en 
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mina, bör den genast aflägsua sig från stridsplatsen och fär 

ej återvända förrän ny mina afhemtats från moderfartyget .. 

Om minbåt utsättes för eld på 1800 m. afstånd (eller mindre) 

uneler 3 minuters tid, anse;; den försatt ur stridbart skick. 

Fartyg, som enligt ofvanstående vilkor blifvit försatta ur strid

bart skick, öfverlemnas till den segramle. Tiden, som anses 

åtgå för att, bemanna ett eröfradt fartyg och om bordtaga dess 

besättning, anslås till l timme 30 minn ter. 

Fyra strids<lomare ntsågos och embarkerade en af desse 

på hvart och ett af de fyra flaggskeppen; nemligeu kontre

amiral :M:olyneux på Hercules, Sir Tryon's flaggskepp (B 1), 

kontre-amiral Buller på Nortlmmbedancl, vice-amiral Baird's 

flaggskepp (A 1), kontre-amiral Colomb på Roduey, kontre

amiral .B'itz-Roy's flaggskepp , samt kontre-amiral Bowden

Smith på A.r;incourt, kontre-amiral Rowley's flaggskepp. 

Måndagen den 16 .Juli p:'t f m. afgick Brittiska eskadern 

från Spitheafl. Sedan åtskilliga manövrer utförts, detacherades 

på e.rn. amiral Rowley's di vision (A 2) med Lamlash Bay till 

destinationsort, under det att amiral Baircl med l :a di visionen 
styrde för Milford Haven. ' 

Sanuna dag på e.m. lättade Achill-flottan från Portland, 

amiral Tryon's division (B 1) styrande fö r Bearhaven, amiral 

Fitz-Roy's (B 2
) for Longh Swilly. Båda flottorna åtföljdes 

af kolfartyg med 3000 tons kol. 
Onsdagen den 18 framkom mo båda l: a di visionerna och 

Thorselagen den 19 båda 2:a divisionerna till sina mötesplatser. 

Den erfarenhet, som re<ian förnt gjorts rörande minbåtames 

oduglighet för krigsbruk i öppen sjö, bestyrktes fullständigt 

och likaså visade sig de så kallade minb~tt,.;jagarena opraktiska. 

Afven om deras maskiner skulle vara starka nog att tåla frest

ningen, äro cle dock så dåliga sjöbåtar, att lifvet ombord blif

ver outh~rdligt äfven i mått.lig sjö och clessutom nedgår farten 

högst betydligt vitl minsta motsjö eller bris. Alht eskadrarne 

vidtogo nu förberedelser för det stundande krigstillståndet, 

som började elen 24 Juli på m idagen kl. 12. 
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De operationer, som då följde 1 egde rum samtidigt vid 

Bearha1·en och Louglt Swilly, h varför tydligast blif1·er att be

trakta de stridandes åtgöranden på hvart och ett ställe för sig. 

Bearhaven bildas af Bear-ön, som tillika skyddar l~amnen. 

Vestra inloppet är ganska smalt och trångt och leder direkt 

från sjön. Östra deremot är bredt och le(ler från Bantry Bay 

ungefär 3 mil fri\n dennes mynning. 

I bålla loppen anordnade amiral Tryon stängsellinier, för 
att vara skyddad tör minbåtsanfalL 

Eskadern förankrades i yttre hamnen till en clcl bakom 

Bear-ön. All passage genom ve::;tra inloppet förbjöds för att 

komma fienden att tro, att detta var fullkomligt stängdt, och 

sålunda minska hans vaksamhet derutanför och på grund 

häraf erhålla större sannolikhet att just (len vägen lyckas 

bryta bloka.den. Ett. utmärkt utkikssystem fans redan förnl 

i de så kallade "Coastguarcl"-stationerna; flent nya utkiks

stationer anlades och stäides i telegrafisk förbindelse med Bear

haven; dylik förbindelse fans med flottans 2:a di vision (B 2 ) i 
Lough Swilly. 

I förbigående kan· nämnas, att uneler den tid flottan n ppe

höll sig i Bearhaven, erhöll amiral Tryon från utkiksstatio

nerna 20 bref och G02 telegram rörande Brittiska flottans rö

relser och af dessa innehöll o endast 3 " '0 värdelösa underrät
telser. 

Den 22 och 23 Juli afgick Brittiska t:a elivisionen (A 1) 

från Milford Haven och anlände utanför Boarhaven den 24 på 

e.m. Actioe rekognoserade till ungefär på l mils af.-,tånd från 

Bear-ön (och upptäckte Achill-flottan till ankars derinnanför), 

under det att flottan i enkel kolonn med chefen i teten styrde 

på östra inloppet. Första skottet föll från chefc>fartyget (No r

tlwmbedand) mot tvänne 2:a klassens minbåtar, som genast 

försvunna. Sedan visshet sålunda vunnits, att fiendtliga flot

tan fans i banmen och dess spejare drifvits in, styrde Brittiska 

flottan utåt och intog sin station för natten. Amiral Baird 

hade delat sin styrka i två ec;kadrar, en in1'e och en ytt1'e, 
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Den inre, under commodore l\1arkham's befäl bestod af krys

t:~arena .Actioe, Rover, J11e1'Sf!J och Arethusrt, understödda af ~:>lag

skeppet C!ollin.IJ11'00d. 

För denna eskader utfärdades följande order: 
"Fartygen intaga an visade poster kl. lO om aftnama på 

"2 1
/ 2 mils afstftnd från hvaranclra, fullt tryck i pannorna, alla 

"ljus släckta, klara till drabbning med kanonbetjeningarne 

"vid sina kanoner. Kl. 2 om morgnar~1e draga de sig till 

"sjös så långsamt som möjligt, t ills de på 10 mils elistans från 

"land samlas under cmnmoclorens standert. Om ett slagskepp 

"söker bryta biokarlen gifva Collin,q wood och ll1e1'sey ja.gt." 

U n der dagen höll sig hela styrkan, formerad i lin i e med 

förlängda af.stånd, utom synhåll, cirka 12 mil till sjös, ~:~ed 

några bevakningsfartyg närmare land . Gjordes försök att bryta 

bl okad en, . borde på detta sätt ordnad hela eskadern på signal 

från bevakningsfartygen lätt hinna inom kanonhåll frftn fien

den och hindra utlöpningen, 
Amiral Tryon började genast första natten och fortsatte 

sedan hela tiden att oroa blokadeskadern genom minbåtsanfall 

och låtsade försök att bryta blokaclen, Detta hade till följd, 

att blokadeskaderns manskap i synnerhet ombord å kryssare 

och minbåtar blefvo ytterligt ansträngda, synnerligast som 

äfven hårdt väder och hög sjö biclrogo till att fresta deras 

uthållighet. Dessutom ökades kolåtgången betydligt och am

munitionen förbrukades i massor, hvilka följder ensamt böra 

kunna uppväga förlusten af en eller annan minbåt, då man 

betänker h vilket försvagande inflytande detta måste h af va på 

en flotta, som måste fylla alla sina förråd till sjös långt från 

sin operationsbas. Den blokerande styrkans minbåtar måste 

ofta till följd a.f det dåliga vädret söka skydel under land, men 

som deras tillhåll genast inrapporterades från utkiksstatiouerna, 

blefvo de nästan alltid öfverraskade och drifna. till sjös igen 

af achill-minbåtar och coastgnarclstationernas bevärade båtar. 

Minbåtarne visade sig ock vara vara af föga nytta för blokad

eskadern, men tvärtom ytterst användbara för de blokerade, 
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ty besättningarne ii deras minbåta.r blefvo icke öfvemnsträng
da, eftersom de alltid under dagen kunde erhålla. fullständio· 
lwila. o 

Kolningen till sjös af blokadeskaderns fartyg visade sig 
under alla omständigheter svår och långsam och kunde ofta 
nog icke försiggö. Ett och ett fartyg måste rl.å sändas till 
lVIilfon1 Haven att kola och - kanske mot reglerna - lät dess
utom amiral Baird l~olning ske i Dunrnanus Bay. 

St~·axt efter fiendtligheternas öppnande spriddes ett rykte, 
att Ins lyckats bryta blokaden oeh undkomma. Aretlmsa 

skickades att förfölja henne och var borta i flera dagar, innan 
visshet erhölls att I ris var gv::tr i hamnen. Achill-kryssarena 
försökte ofta locka de Brittiska fartygen inom håll för kust
batteriernas eld och en gång lyckades Volrrge att narra Rover 

så nära östra inloppet, att HovPr utsatte~ för häftig ~ld från 
såväl batterierna som från Rupert och IJercules. En utkiks
station å Brow-Heacl, som särskildt lämpade sig för att iakt
taga biokaeleskaderns rörelser, öfverra,skades nattetid af en från 
A1·cher landsatt marintrupp; telegrafledningen förstördes och 
folket togs till fånga. Ettoför blokadeskadern af.geclt koltartyg 
togs af coastguardmän. Atskilliga tvistiga hdl rörande min
båtsanfallens resultat förekom mo. Sex af blokadeskaderns min
båtar öfverraskades en natt, Llå de sökt skydd under land vid 
Crook-haven. Huruvida de skulle anses tagna eller ej, blef 
aldrig afgjordt. Båda parterna tillskrefvo sig ofta segern och 
h vard8ra uppmanade den andre att på grund af stridsreglerna 
öfverlemna det omtvistade fartyget, men stridsdomarena kunde 
icke enas och frågan förföll, eller hänsköts till amiralitetet, 
allt under det att det sänkta eller uppbringade fartyget fort
for, om jag ;;å må säga, att "lefva" och strida. 

Att det varit oklokt att placera stridsdomarena ombord 
på de i :>triden deltagande fartygen blef emellertid klart, ty 
fullkomlig 0pa,rtiskhet blef för dem omöjligt att bibehålla. 
Att stridsdomarenas antal var jemt och icke udda visade sig 
likaså olämpligt. Endast eu enda gång uppnåddes ett full-
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stäm1igt enigt beslut; resultatet kan för löjlighetens skull vara 
vän1t att omtala. Amiral Buller, stridsdomare å blokadeska
dern, framlade uemligen en dag fullständiga bevis på att inre 
eskaderns fartyg under natten lyckats genom beskjutning sänka 
tvenne minbåtar. Amiral Molyneux, stridsdomare å Achill
eskadern, godkände bevisen, protokoll uppsattes och beslutades, 
aU de två minbåtarna skulle anses förstörda och öfverlemnas 
till motparten. Då nu amiral Buller, på grund af beslutet., 
begärde att Achill-flottan skulle af.':ltå tvenne minbåtar fram-

' 
lade 8mellertid amiral 1VIolyneux fullgoda bevis på, att ingen 
enda af Achill-minbåtarne ifrågavarande natt varit utanför 
stängsellinierna och begärde han på grund häraf, att t\'ärtom 
Brittiska eskadern skulle afstå två båtar, då det ju tydligen 
varit deras egna, som blifvit beskjutna och förstörda. Frågan 
förföll. 

Vid j emförelse med händelsernas gång å den andra strids
platsen, Lough Swilly, visa sig icke så få :;kiljaktigheter. Den 
försvarande styrkan (B 2

) under amiral J?itz-Roy företorr ino·a ·- o o 

särskilda försigtighetsmått mot miubåtsan±all, såsom fallet varit 
vid Bearhaven. Han höll sina kryssare cirka 3 mil från in
loppet och sin hufvudstyrka under land i skydd af de imagi
nära batterierna vid Fanad- och Dunaff-heads. Ampltion, som 
låg längst ut till sjös, var den första, som den 24 Juli på e. m. 
signalerade Brittiska eskaderns ankomst. Amiral Rowley be
ordrade Tnflexible att söka coupera Amphion och detta var nära 
att lyckas, då amiral Fitz-Roy i tid kom upp med hela sin 
styrka och genom att inlåta sig i strid räddade denne sin krys
~are. En ganska häftig strid utspann sig utanför Dunaff-Head. 
nnder det att Achill-flottan långsamt drog sig in uneler batte
rierna. Brittiska flottan vände utåt på cirka 4000 m. afstånc1 
från dessa. Genom någon felaktig manöver råkade Neptune 
kon11na framför 'den öfriga flottan och erhöll på endast 1800 
m. afstånd hela, laget från Achill-flottan~ Baggskepp Rodney 

oeh det såg ett ögonblick ut, som om hon skulle förloraf;. 
Brittisk::~ flottan upptog derefter på cirka 12 mils afstånd från 
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land, position för natten med en mre eskader af minbåtar 

och kryssare. 
Amiral Fitz-Roy lemnacle sina minbåtar, understödda af 

Deoa::;tatiou, som bevakning vid inloppet och gick med den 

öfriga styrkan till ankars längre in vid Buncrana. Under 

natten oroades den inre blokacleskadern af upprepade minbåts

anfall och i dagningen sökte Ampltion att smyga sig ut längs 

land vestvart hän, samtidigt med att Calypso gjorde samma 

försök ostvart. De blefvo tillbakadrifna och förföljdes af Brit

tiska eskadern, som seelan under dagens lopp höll sig nära 

inloppet straxt utom håll för batteriernas eld. Redan genom 

första dagens erfarenhet insåg amiral Rowley att han på 

grund af sin ringa ö±verlägsenhet öfver Achill-fl.ottan var tvun

gen att hålla äfven sina slagskepp i första linien, för så viclt 

att en verksam blokad skulle kunna upprätthållas. 
Ett försök att med 1'hames och JVie1·cw·y i dagningen den 

2G öfverraska och taga Cudew, som låg till ankars i r>jelfva 

inloppet, misslyckades visserligen, dock är sannolikt att kanon

båten i verkligt krig blifvit sänkt, ty under 15 minuters tid 

var hon utsatt för båda kryssarenas eld på afstånd icke öfver

stigande 1000 m. Samma dag, under det att Neptuue och Irou 

·D11ke lågo på bevakning å flyglarna, samt ett slagskepp och 

en kryssare voro detacherade i och för kolning, stod amiral 

Rowley som vanligt in under land med ~ina öfriga fartyg, 

3 slagskepp och kryssaren Tlwmes. Amiral Fitz-Roy, som 

märkte fiendens svaghet, beordrade genast sina kryssare att 

söka undkomma åt båda sidor, under det att hali sjelf med 

sina 4 slagskepp skulle anfalla amiral Rowley's trenne. Hade 

alla Achill-skeppen kunnat göra samma fart som Rodwy, 

skulle troligen kuppen lyckats. N u hann emellertid icke 

Invincible och Black Prince fram, förrän Iron D1tke och Nep

tune på signal hunnit förstärka elen Brittiska styrkan och 

Achill-fl.ottan, som clå blef alltför umlerlägsen, jagades in i 

bugten igen. Följelen var emellertid att amiral Rovd ey måste 
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låta alla sma slagskepp kryssa i sällskap för att icke ännn 

en gång blifva utsatt för en elylik öfverraskning. 

H varje natt oroades blokac1eskac1ern af minb:ttsanfall och 

umler dagarne gjordes ständiga försök att bryta blokaden och 

att locka Brittiska esbdern till strid, för att om möjligt nt

tiimrna dess kol- och ammunitionsförråd. 

Den 31 .Juli förlorad e blokadeskaclern, genom ett särdeles 

väl utfördt miubåtsanfall, kryssaren Inconstant och stricls
clomarena beslöto, att den ~:>knlle afstås åt Achill-fl.ottan. 

2:a di visionemas stridsdomare hade äfven stor svårighet 

att enas i besluten, dock öfverensstämde cle bättre ~in stl'icls
clomarena i Bearhaven. 

Ett kolfartyg, som sökte bryta blokaden uppsnappa :les af 

blokalleskadern, äfvenså förstöreles åtskilliga semaphorer och 
ntl~iksstationer . 

Såväl inum Brittiska l:a elivisionen vid Bearhaven, som 

inom den 2:a vid Lough Swilly erkändes svårigheterna vid 

biokaelens vidmagthållande och man förundrade sig öfver att 

Achill-fl.ottorna icke för länge seelan lyckats bryta clensamma; 

ja, amiral Rowley hade till och med fattat beslut att upphäfv~ 
blokaclen af Lough Swilly, men hann icke utföra detta, innan 

<lo händelser, vi nu g;\ att skildra, inträffade. 

Orsaken till att blokaden icke brutits, var som vi minnas 

amiralitetet::; hemliga order till amiral Tryon, att detta icke 

finge ske förrän tidigast den 3 Augusti eller IO:e elygnet efter 

fiencltligheternas öppnande. Också hade amiral Tryon beslutat 

att reLlan första natten efter niimnda tid göra ett all varligt 

försök att bryta blokaden af Bearhaven, förutsatt nemligen 

att vädret blefve lämpligt. Hans tre snabbaste kryssare Hl(w

spite, i1·is och Sevent voro de, som ntsågos att våga företaget.. 

Som mörka föremål visat sig vara svårast att uppLäcka med 

de elektriska strålkastarena, lät amiral Tryon måla nyssnämnda 

trenne fartyg fnlbttindigt svarta. De intogo fullt kolförråd, 

h vilket Llen öfriga flottan på grund af kolbrist icke knmle 

göra. N ntten bl ef mycket mörk och lämpade sig utmärkt väl 
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för försöket. Klockan 10 på aftonen elen 3 Augusti lättade 

hela Achill-flottan ankar och formerad i två kolonner satte 

den sig långsamt i gång, ena kolonnen mot vestra, andra mot 

östra loppet. Vestra kolonnen bestod af minbåtarne, omedel

bart följda af Wctl·spite, Iris och Severn, hvilka åter på något 

afstånd följdes af hyssarena Volage och Oossaclc. Öfriga far· 

tyg utgjorde östra kolonnen. Minbåtarne och de tre för bryt,

ningen af b lokaden afseelda kryssarena hade alla ljus släckta; 

alla öfriga förde lanternor och voro för öfrigt upplysta. Min

bätame skulle bereda väg, genom att undanjaga möjligen vid 

vestra loppet befintliga fiendtliga minbåtar och kryssare, under 

!let att Volage och Oossaclc erhållit i uppdrag att söka ådraga 

sig uppmärksamhet och följaktligen afleda fiendens uppmärk

samhet från de tre mörka skuggor, som gledo framför dem och 

hvilka erhållit order att söka smyga sig upp så nära som 

möjligt under land samt vidare till sjös. Volage och Oossrrcl.: 

började derföre, så snart de passerat loppet, att aftyra skott 

på skott ur sina svåra kanoner samt aflossa den ena hand

gevärssalfvan etter den andra. Samtidigt kastades det elek

triska ljuset åt alla håll, hvarjemte blänkfyrar brändes och 

raketer uppsändes i massor, för att icke från de fiendtliga be

vaknillgsfartygen möjligen använda raketsignaler skulle för

stås af hufvudstyrkan. Samma manöver upprepades af Achill

flottans hufvudstyrka, så snart den konunit öfver till södra 

sidan af Bant.ry Bay, dit dess uppdrag var att locka den 

Brittiska flottan. 
Achill-minbåtarne drefvo undan två Brittiska minbåtar 

och en kryssare, hvilka befunno sig utanför vestra loppet. 

Kryssaren lär till och med träffats af en mina; men gaf sig 

af i mörkret och lemnade sålunda öppen väg för 1Vcwspite, 

Iris och Severu, Dessa träffades flera gånger af det elektriska 

ljuset från nyssnämnde Brittiska kryssare, men utan att upp

täckas. Brittiska minbåtarue signalerade upprepacle gånger 

medelst raket,er, att flera fiendtliga fartyg sökte bryta blokaden, 

men tack vare det allmänna fyrverkeri, som Achill-flottan 
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tillstält, förblefvo deras signaler obemärkta och de tre krys

sarena undkommo fullkomligt oskadde och utan att förföljas. 

Krigslisten att locka fienden till södra sidan, under det 

att biokaelbrytningen skAdde på den norra, lyckades äfven full

stänrligt, ty Brittiska flottan samlades, som naturligt var, der 

Achill-flottan u p p trädde och striden flottorna emellan uppe

hölls, tills amiral Tryon ansåg sina biokaelbrytare hafva er

luU!it tillräckligt försprång, då han släckte lanternor och ljus, 

upphörde med elden och i skydel af mörkret lyckades ntan 

förlust inkomma och ankra i hamnen. Fartygen förlades, så 

att så många som möjligt doldes för insyn . från sjön, att vid 

rekognosering påföljande morgon fienden skulle stanna i oviss

het om, huruvida några slagskepp lyckats undkomma eller ej. 

Att ovisshet rådde inom Brittiska flottan, huruvida några far

tyg alls lyckats bryta blokaden är säkert, ty då minbåtar in

rapporterade, att några af fiendens fartyg smugit sig ut längs 

norra landet, bestrr:Kls detta af inre eskaderns chef commodore 

Markham, hvilken försäkrade, att intet enda Achill-fartyg lyc

kats undkomma. 

Vid rekognosering, då dager inträffade, saknades dock 

flera och då, till följd af amiral Tryon's kloka anordningar 

rörande förankringen af hans eskacler efter stridens slut, det 

var omöjligt att bestämma huru många eller hvilka Achill

fartyg, som undkommit, antog amiral Baird att jemte kryssare 

äfven ett eller möjligen två slagskepp lyckats smyga sig bort. 

Goda råd voro nu dyra, ty var amiral Bairds antagande rik

tigt, kunde lätt amiral Rowleys styrka vid Lough Swilly 

blifva slagen genom ett på telegrafisk väg anbefaldt förenadt 

anfall af Achill-flottan i Lough Swilly och de från Boarhaven 

undkomna fartygen. 
Han af.'Sände derför sin snabbaste kryssare llfersey för att 

varna amiral Rowley samt med order att blokaden af Lough 

Swilly skulle häfvas och samtidigt detacherades Oollingwoocl, 

Benbow och Rover till Lough Swilly för att förstärka Rowleys 

eskader. Rattlesna.ke och Arethusa qvarlemnades utanför Bear-
'1'1.dsl.T. 1: Sjör. 1889. G 
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haven för att gifva akt på Achill-flottan derstädes och med 
återstoden af sin styrka begaf sig amiral Baird nordvart för 
att åstadkomma förening af de två Brittiska eskadrarne. 

Vid Lough Swilly hade äfven händelserna utvecklat sig 
ganska snabbt. Natten till den 3 Augusti lyckades Calypso 
och Spider bryta blokaden och komma till sjös. Per telegraf 
blef amiral Fitz-Roy underrättad om brytningen af bl okaden 
vid Bearhaven samt beordrad att söka bryta blokaden vid. 
Lough Swilly och om detta lyckades att förena sig med de 
från Bearhaven undkomna fartygen och taga befälet öfver 
den på detta sätt bildade nya Achill-eskadern. På grund af 
denna order försökte amiral Fitz-Roy att med ~itt chefsfartyg 
Roclney smyga sig ut och lyckades såväl detta fartyg, som 
kryssaren Amphion att komma till sjös. De blefvo endast 
sedda af il1e1'cury, men denna kryssare förlorade dem snart ur 
sigte och hade ingen aning om, åt hvilket håll de satte kurs. 
Att amiral Fitz-Roy sjelf lemnat Longh Swilly, var för hans 
egen eskader obekant, ty han hade förut skiftat sin flagg, till 
annat. fartyg och förde intet befälstecken å Roclney. Då 
Mersey den 5 Augusti på morgonen framkom till Rowleys 
eskader, var det ännu icke känt att Fitz-Roy lyclmts smyga 
sig ut och undkommit. 

På båda hållen hade således brytningen af blokaden full
ständigt lyckats och Brittiska flottan hade förlorat all känning 
af de undkomna farLygen. 

På middagen den 5 Augusti förenade sig Benbow, Collin,c;
wood och Rover med amiral Rowleys eskader och på aftonen 
samma dag träffades de båda Brittiska divisionema utanför 
Luce Bay. 

Från detta ögvnblick tyckas den Brittiska flottans rörelser 
hafva varit temligen planlösa. Amiral Baird tyckes hafva 
antagit att Achill-flottan skulle försöka öfverraska London, 
h varföre han med hela eskadern begaf sig syd vart hän med 
kurs p<'t Land's End. Rattlesnake och .Jli'etlmsa, som qvarlem· 
nats ntanför Bearhaven återkallades. 
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Då en ångare rapporterade, att örlogsfartyg varit ::;ynliga 
ut<mför Stack-light Bkickades Belle-Isle till Liverpool för att. 
försvara floden. Amiral Rowley detacherades åter nord vart 
hän. Neptune erhöll någon mindre skada i maskinen och må
ste anlöpa Holyhead för att reparera och kola. Den 8 erhöll 
amiral Rowley nya order att lemna irländska kanalen och gå 
till Lizard. Sjelf gick amiral Baird till Portlancl. Den IU 
Augusti ankrade han i the Downs och der förenade sig amiral 
Ro w leys eskader med h ou om den 11. 

Såsom skäl för upphäfvandet af blokaden vid Bearhaven 
anföres i vice-amiral Baircls dagorder till Brittiska flottan den 
20 Augusti följande: 

"1:o. För att betrygga amiral Rowleys ställning behöfde 
"hans eskader vid Lough Swilly en betydlig förstärkning. 

"2:o. Minbåtarne, som under 10 dygn varit kontinuerligt 
"i farten, började blitva dåliga, dess besättningar, såväl office
"rare som manskap, utmattade och det syntes tydligt, att det 
"endast var en tidsfråga när båtarna måste dragas derifrån; 
"besättningarne, som oupphörligen varit i tjenst och icke fått 
"en enda natts hvila, begynte visa tecken till öfveransträng
"ning. Det var tydligt att krafterna frestades alltför mycket 
"och ehuru de icke ville höra talas om att ersättas af andra, 
"var det klart, att endast några dagars tjenst till skulle hafva 
"förstört dem och utan dem kunde blokaden icke hafva fort
''satts. 

"3:o. Amiral Rowley hade inrapporterat törlusten af 
"Inconstant och en minbåt samt att Mohawk erhållit skada å 
"maskinen och att härigenom hans eskader blifvit så betydligt 
"försvagad, att hrtn ansåg omöjligt att mycket längre npprätt
"hålla blokaden af Longh Swilly. 

"Ett annat skäl var att som blokaden fortgått i 10 dygn 
"under alla möjliga slags väderleksförhållanden, var denna tid 
"tillräcklig för det ändamål, som afsågs med öfningarna." 

Brittiska flottans rörelser efter den 5 Augusti, då dess 
båda divisioner förenats utanför Lnce Bay, förklaras i Ramma 
dagorder med följrtnde ord : 
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"Då iuga Hå snabba kryssare funnos, att ki:iuniug af fien

"deu kunde bibehållas, så beslöts att falla tillbaka på Engelska 

"kanalen, bibehålla flottan samlad eller åtminstone så stark, 

"att ett anfall af fiendens helr. styrka kunde mötas och sålunda 

"rfidda 'l'hames och London från att tagas. 

"Clycle och Liverpool kunde icke skyddas. De medel, 

"som stodo fiendtliga flottan till buds att vinna upplysningar, 

"voro nemligen sådana, att oess befälhafvare alltid kunde för

"vissa sig om antalet Brittiska fartyg, som detacherades till 

"försvar at en hamn och han behöfde då endast för att upp

"bringa dessa göra sin styrka ett fartyg större till antalet 

''(detta enligt de faststälcla vilkoren). 

"Som Brittiska flottan endast egde tre fartyg mera än 

"Achill-flottan, var det nödvändigt att hålla alla fartyg i för

" bindel 'le med hvarandra., och detta å.ter uteslöt möjligheten 

"att försöka jaga och nppbringa fiendens kryssare. Om far

"tyg detacherats eller förlorat förbindelsen med hvarandra, 

"kunde möjligen några blifvit tagna af fienden; detta skulle 

"varit detsamma, som att förlora den numeriska öfverlägsen

"heten och skulle medfört förlusten icke endast af flottan, 

"utan också slutligen af Thames oeh London, hvilka det glä

"der mig att kunna säga ännu äro orörda af fiendehan d." 

Under det att Brittiska flottan afseglade till Kanalen och 

uppehöll sig der, förblef Achill-flottan ingalunda overksam, 

utan började den tvärtom genast efter det brytningen af blo

kaden lyckats, att utföra andra delen af det för öfningarna 

faststäida programmet d. v. s. förstöraneJet af brittiska han

deln och brittiska sjöstäder. 

HTctrspite, Iris och Hevem hvilka undkommit från Bear

haven gingo till anbefald mötesplats 20' nord v est om S:t Kilda 

och stälde sig der under befäl af amiral Fitz-Roy å Rodney, 

hvilken som vi minnas i sällskap med Amphion smugit sig ut 

från Lough Sw·illy. 
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Redan don 6 Auguo:ti hade denna eskader, som tog vägen 

genom Pentland Firth uppnått Slwttlands ostkust som svårt 

hemsöktes. Aberdeen anfölls och togs; likaså ön Inchkeith i 

Firth of Forth. Eskadern ångade derpå upp i bugten (the 

Forth) och Leith, Edinburgh samt smärre platser ble±vo tagna 

och brandskattade. 
Från Leith gingo fartygen åt skilda håll med order att 

möta Rodney eft8r tvenne dygn på höjden af the Firth of 

Forth och longitud 0° 0'. Under dessa tvenne dygn bombar

derades eller brandskattades nästan alla platser af någon be

tydenhet, såsom hamnar vid Tyne, Shielcls, N ewcastle, Sunder

land, Hartlepool, Scarborough och Grimsby, hvarjemte hundra

tals handelsfartyg uppbringades. Den 9 Augusti på morgonen 

inträffade alla fyra fartygen på utsatt mötesplats och återfärden 

anträddes mellan Orlmey- och Shetlandsöarne samt ankrade 

eskadern, utan att hafva lidit någon förlust, i Lough Swilly 

den 12 Augusti. 
Amiral Tryon hade icke heller varit sysslolös under 

denna tid. 
Sedan hans trenne kryssare vVw·szJite, Iris och Severn lyc

kats komma ut från Bearhaven och amiral Baird upphäft blo

kaden, låg amiral Tryon qvar i afvaktan på att de undkomna 

fartygen skulle handla och derigenom draga Brittiska flottan 

från farvattnet. Först den 6 Augusti på natten smög han sig 

ut till sjös. Som han icke vågade gå sydvart, af fruktan för 

den Brittiska öfvermagten, som, utom att den egcle snabbare 

fartyg, dessutom hade den fördelen att kunna när som helst 

kola i sina egna hamnar, ångade han långsamt till Lough 

Swilly, der han förenade sig med amiral Fitz-Roys derstädes 

qvarlemnade fartyg. Sedan han fylt sitt i det närmaste ut

tömda kolförråd, afgick han med hela eskadern och visade 

sig plötsligt utanför Liverpool den 9 Augusti. Det Brittiska 

vaktskeppet Belle- Is! e, som skulle försvara floden togs och 

förenades med Achill-flottan. Liverpool föll och amiral Tryon 

förblef i besittning derstädes till den 11 Aug. 
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t:lamrna dag bombarderades Holyhead och <m dervarande 
Brittisk minbåt togs, hvarpå eskadern återvi.inde till Lough 
t:lwilly. 

En del af Achill-flottans kryssare uppträdde samtidigt pit 
egen hand, öfverallt brandskattande eller bombarderande de 
smärre kuststäderna och görande den brittiska handeln det . 
största a.fbräck. Så kryssade V olag e och Calypso i Irländska 
kanalen. Dagen efter det den sednare brutit blokaden af Lough 
S\villy (den 3 Aug.) uppbringade den en af amiral Rowleys 
min båtar. Sandfly hade sitt tillhåll i Queenstown; Spidei' höll 
sig i närheten af Lough Swilly; Am.JJltion utsträckte sin kryss
ning ända till Ushant och lyckades undkomma, ehuru jagad 
af amiral Howleys hela eskader, 'då denna var på väg till Ka
nalen för att förena sig med den öfriga Brittiska flottan till 
Londons försvar. Inconstant och Cassack gjorde ock sitt till 
att uppbringa brittiska handelsfartyg. 

Sista veckan af krigstillståndet företedde ännu märkvär
digare resultat och ännu större framgångar för Achill-flottan. 
Amiral Fitz-Roy förflyttade då skådeplatsen för sin detache
rade eskaders brageler till södra England. Plymouth, Exm')uth, 
vVeymouth och Briclport utsattes för bombardering. Trupper 
landsattes här och hvar och man kan säga att faktiskt taget 
hela kusten från Falmouth och Pensance ända upp till Gree
nock och Oban var prisgifven åt Achill-flottans kryssare. Sand
j/y lyckades passera hela Brittiska flottan, utan att upptäckas 
annat än af Nortlwmpton , som ej förrän försent inrapporterade 
detta och sjelf gjorde för liten fart för att kunna jaga. 

En del af södra, hela vestra och norra samt halfva östra 
kusten af brittiska riket voro således hemfallna åt den under
lägsna fienden vid krigf'lts slut den 20 Augusti och detta uneler 
det at.t den öfverlägsna Brittiska flottan och dess kryssare 
voro öfverallt - utom der fienden upptri:idde. 

De slutsatser, som kunna dragas af de nyss i korthet be
:,;krifna stridsöfningarne äro naturligtvis för England och cleRR 
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i11arin vigtigast, men äfven andra mariner kunna af dem m
hemta ganska nyttiga lärdomar. 

'ry att stridsöfningar, ehuru \·isserligen af största gagn 
för de cleri deltagandes öfning och praktiska uppfostran, äfveu 
för icke deltagande kunna tjena som värdefulla, belysande 
exempel på sjötaktik och äfven böra väcka. håg för samt under
lätta studiet af strategie, lär väl icke kunna bestridas. 

Då de upplysningar eller svar, hvilka af öfningarna.s ledare 
och utsedcle stridsdomare skulle afgifvas på de i programmet 
framstäida punkterna icke mig veterligen ännu blifvit offentlig
gjorda, vill j ag här endast i korthet omnämna några lärdomar, 
som utomstående auktoriteter anse öfningarne hafva lemnat. 

Blolmd af en örlogshamn, såsom man hitintills förstått. 
detta, är en helt och hållet omöjlig sak, ty i dessa ångans 
tider är det otänkbart att kunna hålla en fiendtlig flotta inne
stängd endast genom att placera en öfverlägsen styrka utaa
för elen befästade hamnen. 

Bl okad konuner derföre att inskränka sig till ''bevakning" 
och för att dylik bevakning af en fiendtlig styrka skall blifva 
effektiv, erfordras att hafva minst dubbelt så många fartyg 
som fienden. 

slagskeppen lämpa sig ej for dylikt arbete och det skulle 
dessutom vara lättsinnigt att utsätta dessa så ytterst dyrbara 
fartyg till mål för minbåtars och ramfartygs anfall, för hvilka 
de förr eller senare ovilkorligen måste duka under. Ty skulle 
äfven de nu brukliga näten verkligen kunna skydda slagskep
pen för minor, hvilket är långt ifrån afgjordt, vore de dock, 
med skyddsnät nere ramfartygs säkra byte vid nattliga anfall. 
Skydclsnäten, såsom de nu äro anbringade, hinna omöjligen 
intagas, innan ramning hunnit verkställas och att med näten 
nere, då fart Oyh manöverförrnåga äro reducerade till minima, 
kunna undvika ramningsförsök torde vara svårt och ega ringa 
ntsigt att ofta lyckas. 

Så kallade rninbåtsjagctre i första eller inre linien samt 
snabbgående kryssare med stor kolkapacitet och kraftigt ar-
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tilleri i andrP, linien äro för en blokad eller beyalming nöd
vändiga. Först i tredje eller yttersta linien, hvilken måste 
hållas utom synhåll för fienden, kunna slagskeppen l)laceras 
jemte kryssare, dessa senare i och för förbindelsens upprätt
hållande, jagande eller bibehållande af beröringen mecl fien
rlen o. s. v. 

Minbåtar, sådana som de nu s. k. l:a klabsens, äro för 
en biokaeleskader af föga nytta, ja, så godt som oanvändbara. 
F ör en blakerad äro deremot minbåtar af alla slag ovärderliga. 
Minbåtar, som af större fartyg kunna föras ombord, böra för 
en biokaeleskader ofta vara af stor nytta, då vädret tillåt er 
deras användande till patrulltjenst, förbindelse de olika eska
drarne emellan o. s. v. 

Intet fiendtligt stridsfartyg bör tillåtas undkomma från 
en bevakad hamn, utan att förföljas af två kryssare och helst 
af t1 e, om det är möjligt; den tredje för att kommunicera merl 
flottan eller närmaste signalstation. 

Af kryssare, som göra samma fart är den, som för till
fället har mest kol ombord i allmänhet bäst passande till jagare, 
dock bör naturligtvis kolkapacitetet och tillfälle att uneler 
kryssningen kunna få fylla kol eller ej samt kolåtgången pr 
timme tagas med i beräkningen. 

Slagskeppen böra såväl natt som dag söka spara sina kol
förråd ; kryssare Jeremot skola städse hafva fullt tryck samt 
söka upphinna och unelersöka hvarje fartyg, som kommer i 
sigte. 

Tillfälle, som möjligen erbjudes P.tt fylla ett fartygs kol-
förråa, bör aldrig försummas, hur litet det än må fattas i fullt 
förråLl. 

Kolningen af de Brittiska eskaclrarne till sjös, som skedde 
medelst båtar, liknande dylika, som användas för hästtran
sport, visade sig ytterst svår och långsam ; det högsta, som 
under gynsamma omständigheter intogs på l timme, var 14 
tons eller 570,5 kbf. (l ton = 40175 kbt., enligt navy allowance). 
Oftast var dock kolning till sjös omöjlig. 
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Om känning af fiendtliga hufvudstyrkan förloras, bör man 
stationera sin egen flotta ungefär i11idt emellan de punkter, 
der anfall kan väntas, utsända kryssare åt alla håll samt söka 
~tterställa beröringen med fienden. 

Mot båtar, eller fartyg, som nalkas, bör ej det elektriska 
ljuset användas, då detta visat sig mera förvilla den angripne 
än angriparen. Till signaler har deremot elektriska ljuset 
visat sig särdeles lämpligt. 

Enkla, lätt urskiljbara och lätt förändrade igenkännings
signaler egna tartyg emellan nattetid äro af behofvet påkal
lade. Flera misstag, hvilka under verklig strid lätt kunnat 
förorsaka förstörande af egna fartyg, begingos af brist härpå. 

Det nu användbara antalet eldare och signalmän är otill
räckligt, ty genom ansträngande arbete nncler krigstid och 
synnerligast vid blokacl, tilltager sj uklighetsprocenten högst 
betydligt; en helt ny beräkningsgrund är derför nödvändig. 

En skola för signalmän bör upprättas, bättre vilker böra 
erbjudas dem, som egna sig åL elenria så ytterst vigtiga yrkes
afdelning. Alla officerare och underofficerare skola vara skyl
eliga att fullständigt och väl känna alla inom vapnet använrla 
signaler. 

Kustsignalst:ttioner böra anordnas med telegrafisk förbin
delse sinsemellan och förses med en f~tst, väl organiserad kår 
af signalmän uneler s jöofficerares befäl. Kanonbåtar och min
båtar böra höra till dessa stationer för rekognosering till sjös 
och för förbindelsens bibehållande mellan egna kryssare och 
signalstationerna. Kryssare böra längs kusten hafva vissa 
kryssningsdistrikt för att, på underrättelse från signalstatio
nerna, angrepp af enstaka fiencltliga kryssare öfverallt må 
kunna mötas, samt för bibehållande af beröring med st.örre 
fiendtlig styrka, t ills egen flotta hinner anlända. 

Af alla egenskaper, som ett stridsfartyg bör ega, är farten 
en bland de allra vigtigaste, ty i ett framtida krig kommer 
hvarje bemödande att göras för att -- utan att våga en all
män drabbning - söka vinna olika ändamål sådana, som blo-

Tidsl.-r. 1: Sjih. 1889. l 
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kadbrytning, förstörande af sjöstäder, handelsfartygs nppbrin
gancle etc. och för att dylika företag skola lyckas, eller tvärt
om ntsigt finnas att hindra dem, är stor fart just hnfvudvil
koret. Af detta följer också direkt, att en eskader, bestående 
af fartyg med stor olikhet i falt eller manöverförmåga icke 
kan, såsom ett helt betraktadt, erhålla större manöverfärdighet, 
än det inom eskadern i dessa afseenelen sämst lottade fartyget. 
Likaså tydligt är, att i och för krigsföretag böra eskadrar eller 
afdelningar sammansättas af fartyg i manöverfärdighet så uänt, 
lika hvarandra som möjligt - typerna må för öfrigt vara al
drig så olika, och då först är det möjligt erhålla den största 
verkan af de enskilda fartygens olika egen::;kaper. 

För att stridsöfningar till sjös skola npp~ylla det ändamål, 
som med dem afses, och hvarje fartyg~chef, som i dylika rlel
tager, blifva tvungen att föra sitt fartyg så, som i verklig strid 
vore nöd vänd i o-t måste vilkaren som bestämma de taktiska 

bl 

rörelserna vara ytterst noggrant och sorgfälligt nppstälda . 
Stridsvilkoren, som gälcle de under engelska sommaröfningarna, 
lenmade i detta afseende mycket öfrigt att önska, synnerligast 
rörande den tid, ett fartyg måste vara utsatt för beskjutning 
från öfverlägsen styrka, innan det skulle behöfva stryka; som 
fiimt är sagdt var denna tid en eller två timmar, beroende 
på de olika typerna. Under öfningarna förekom allt som oftast, 
egentligen vid Lough Swilly, att Achill-flottans såväl kryssare 
som slagskepp löpte ut från hamnen, inläto sig i strid oclt 
utsatte sig för så godt som hela Brittiska styrkans eld under 
ett tidsförlopp, som enelast med en eller annan minut under
steg det, som enligt stridsviikoren skulle varit tillräckligt, att 
nödga dem att stryka i strid mot endast en öfverlägsen fiende. 
En gång var amiral Fitz-Roys flaggskepp Hodney på nS.ra 
håll under 55 minuters tid utsatt för elden från fyra slagskepp, 
ntan att kunna törklaras som pris eller ens behöfva anses ska
daLlt. Om ett fartyg endast under ett visst tidsförlopp anses 
kunna uthärda eld frc\n en öfverlägsen eller två jemngocla mot
stånda.rA, finnes väl föga sannolikhet för, att samma fartyg 

[ 
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skulle vara oslmdaclt, sedan det under 1U'i;;tan hela, Llen fast
::;täldn, ticlen varit mål för ~yra eller flera motståndares pro
jektiler! 

Om -det indirekta förhållandet mellan antalet fiendtliga 
fartyg samt tiden, som striden varat, toges med i beriikningen, 
skulle ju möjligen elylika oegentligheter kunna förekommas; 
Llet vill med andra ord säga, att ett fartyg, som endast t. ex. 
GO minnter anses kunna motstå tvenne fartygs eld, bör :;;tryka, 
sedan det under 30 minnter va,rit ntsatt för beskjutning från 
fyra dylika o. s. \'. 

Vilkoreu, ll~t, minbåtsanfall skola anses hafva lyckats eller 
ej, böra äfven uppställas anuorlumla än nu var fallet; chan
cerna för minbåtarna voro nu alltför stora. Under alla om
ständ igheter bör sjelfva minan på ett eller annat sätt utvisa, 
att träff skett; ty blotta aJskjutandet af minan inom faststälcl 
distans bör aldrig am;es tillräckligt . Anfall nattetid mot rör
liga mål bör utgöra den hufvudsakliga minbåtsexercisen. 

Alla i stridsöfningar deltagande böra erhålla fullständiga 
upplysningar om ändamålet eller afsigten med de olika före
tagen samt sättet, hvarpå ledaren tänkt sig att dessa skola 
utföras; ty först då kan man vänta, att h varje individ vin
lägger sig om att på bästa sätt, lwar och en i sin mår!, bidraga 
till de olika företagens lyckliga utgång och att de dyrbara 
stridsöfningarna till sjös skola leda till det hufvucbakliga mål, 
som med dem afses, nemligeu alla::; - till sjövapnet hörande 
- uppfostran till fäderneslandets försvar. 
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(Bit. 2.) 
Brittiska flottan (A) 

Chefer. 

l:a tli visionen (A'), Slagskepp. 
North111llbrrlan1l. J 3 l :_:>() 107801 G5GO 7101 Cap t. B. C. Dnnrin. 

Bonhow. 2 12 wcoo

1 

11500: ö03: A. T. Powlct-t. 

Culli ng w nr" l ~ lO ()600 r q l ():)(() !) . l H. L. Pcarsun. 
l 

~Iunan·h l ') 7 8320[ 78-JOf :)'72 U. C. Singloton. 

Colll(lll'l'Or 2 2 (l ()200 1 coool 3101 A. A. Alingtun. 

Hotspnr 2 2 4 4010: 30()01 1801 w. Btomnt. 

~ortlwmpton 2 12 7G30, 1)070, 5671 R.. H. Harr i R. 

Kryssare. 
i\Icrsry :,! 2 1:2 40:)0 6000 :mi Capt. E. u. J-Inlt\111. 

4:100
1 l 

~\.rothi! Ra . 2 2 10 :>500 29:) )) F. B. Boan\ man . 

ROI'(']'. 2 14 S4G0
1 

40G0
1 

37(i1 
(' H. Nocl. 

l 41"0
1 'ni 

'· 
.-\.di.I'L' l 2 12 3080, •. d l • 1). l A. H. Marldwm. 

Arl'her 2 •) 1770
1 

'J () %00 1571 C om. G. L. Pui'. 

R;l('U(IIl 2 s () 17701 - l 157 .J. M. M t: (~u har. 

~o! 
4800, 

Ratt!Psnakc 2 2700 n ' Lir ut. T. F. w. JngTalll . 

s R t. minhåtar . 
l ~l - l l 

2:a di \'isiour,n (A2), fllagskepp . 
Agincnm t l 3 17 JOG\10 G870I '711 1 Cap t. s. c. Hollan1l. 

l 
Infloxihlo . '> 12 118801 80101 4GO R. Il. King. 

Ncptnne l (j 9310 SOOOJ S33J· . T. F. n . Grant. 

Iron Duke 2 2 14 GO lO l 36201 482 R. M. Lloyd. 

Bcllc-Islc . 2 ;) 4 48701 3:~o :~n Hon. R. Hare. 

i::lhan non \) :i 'lflOI 3.! 10, .~1 8 F. R.. Blar·khunw. 

Kryssare. 
Th:CIIlOR. ~ 2 1~ .J0 50 i5700 317 ('a p t. c. B. Theulwltl. 

Ineonsta nt 2 l G :m:lo 7360 GJ4 A. P. Hastings. 

i\Icrcury 2 :! B 37:!0 7290 276 E. ~'. Jdfreys. 
l 

;\Ioh[twk 2 ;J G 1770[ 3500 157[ Cnm. KR Hum page. 

Tartar 2 3 G 1770 3500 157 U. C. Langlcy. 

Urasshoppcr :2 l l "'Y 0- D 3000 (j] Lien t. F. L. CampbelL 

-1 st. minbiitar. l 

:; 

' .. 

~~ 

Hcn·.JJ!cs 

Aj ax 

Hcru 

Rupert 

Wars['ik . 

Sen: r n 

Vulage 

Iri ,; 

C.:uss;H:k. 

i::lanll lly . 

(i st. minhittar. 

Rutlnr.l' ... 

Davastatiun 

llll'i nr ible . 

Blark P rince 

Amphivn. 

Calypso 

i::lerpont 

Cnrloll' . 

Spider 

Heart.)"'') 

Ii st. minbåt;n. 

l 

(Hit. :t.) 
Achill-flottan (B) 

3:1 

l 
o 

l 

~ 

l 

>-3 t-< l ~. t;Jj l s c Chefer. c "' l= p l c-t"- '"D l 
~ w 

~ r: ?l "' 
l:a Il i visionen (A'), Slagskepp. 

l 2 20 8680 ()750 388 C.:apt. c. E. lJILCklL'. 

~ G SGGO li440 :!!):2 J<'. Durran t. 

2 2 (j 13200 GOOO SlO A. E. Dupuis. 

2 2 .J. i54.J.OI 4G:30 107 E . 8. . J. ( :arfurth . 

2 10 s .. wo, 100001 :>27 E. J. Chnn ·h . 

Kryssare. 
:,! ~ 12 -1050' (jOO() 317 l'apt. ~~. :F. i::l:t Clair. 

l •) 12 30801 -15301 35;) c. Julln ~tun c. 

2 2 JS 'l730 73:30 2/(j A. c. H. Pagd. 

2 ;J G l770i 3öoo: 137[ Com. C. T. Turner. 

:_:> ~:)l 3~0 1 61 1 

-l 
J.irnt. Hon. A. E. Bet] Je!!. 

~:a tlivisioueu (B2
), Slagskepp. 

l 10 10300[ 116001 :')00

1 

Capt. A. IV. l\Ioorc. 

4 9330I GG50 285 ~'. 8. VmHlcr-l\Ieulon . 

2 l G GO! o
1 

4830 ~ 838

1 

A. T. Bruukc. 

1 ?8 0210 G770 G\11 R. Cf. Ki n~han. 
l l l 

2 

2 

Kryssare. 
~ ~ 

l 
10 4~~ 1 :):)50 2!l:) Cap t. W. A. D. Adam\. 

l 3 l G 37201 31 ·-1 J. C. Burne!!. ~l 101 • Cl l 
2 :3 ' G 1770 -1500: lfi71 Com. Hon. E. T. Ncctlbam. 

2 l 4 !)501 1500
1 

97 c. J. ~orcOl'k. 
') l l 5251 30001 Ulf Li cut. ~' . .J. Fulcy. 

~ l 1~0 ~ 1~0 ~ li0 1 
Com. F Ch ic.hcster. 

-l "· 
1 

*) Special S0rvicu 1·ussl'l. 
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Brittic;ka flottan bestod af 26 fartyg om 141795 tun:s med 
145210 I. Hkr., förande 257 kanoner och en be:siLt.tning af 
9096 man (12 minbfttar ej räknade), deraf 1:a divisionen (A 1j: 

7 slago;kepp om 57040 tons, 50600 I. Hkr., 80 kan., 3301 man. 
7 kryssare , 18980 , 31290 , 61 , 1716 , 

14 fartyg , 76020 , 81890 , 141 , 5017 
och 2:a di \'isionen (A 2 r 

6 slagskepp om 48150 tons, 
G kryssare 

12 fartyg 

, 17G25 , 

" 6:)775 " 

3:2970 I. Hkr., 62 kan., 2497 man. 
30350 il4 " 1582 " 

63320 " 116 " 4079 " 

Achill-flottan bestod af 20 fartyg om 97000 tons med 
107000 I. Hkr, förande 189 kanoner och en besättning af 
5685 man (12 minbåtar ej räknade), deraf 1:a elivisionen (B 1

) : 

5 slagskepp om 37380 tons, 33820 I. Hkr., 46 kan., 1714 man. 
5 kryssare 13105 , 24360 , 44 , 1160 , 

l O fartyg , 50535 , 58180 , 90 , 2880 , 
och 2:a divisionen (B2

1: 

4 slagskepp om 34850 tons, 
ö kryssare , 11615 , 

28750 I. Hkr., 58 kan., 18:20 man. 
20070 41 " 985 , 

10 fartyg ,, 4ti465 , 48820 
" 

99 , 2303 
" 

Båda flottorna tillsammans bestodo af 46 fartyg om 
238795 tons, 2ö:2210 I. Hkr, 446 kanoner, 14781 man, cloraJ 
22 slagskepp om 177 4:20 tons, 146140 I. Hkr., 246 kan., 9332 man, 
24 kryssare , 61375 , 106070 200 , 5449 , 
samt dessutom 24 st. minbåtar af l:a klass. 
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Efter lo Yacht äro vi i tillfälle att lemna några fnllstän
(ligande npplysningar om denna nnclervatt.ensbåt, hvars nmler 
dntet af fiirliclet år, med framgång krönta pröfva.n<1e i Tonlon 
bildar en ny länk i den keflja af experiment, som föret"cgas 
än här, och än der, till lösande af det otacksamma under
vattensna vigeringsproblemet. 

Konstruerad af M. Z ed e, directenr des constrnctions n a
vales en r~traite, är denna bcU af den vanliga cylindriska typen 
med ogivala ändar. Dess största diameter, l,Ro meter, är ej 
sWrre, än att en person af ordinär längd kan i npprätt ställ
ning vistas i dess inre. Längden är 17,:! m. 

Dess rörelser i vertikal eller horisontal led regleras nte
slntande genom roder, hvilkas manipulering utföres genom 
elektriska installationer; mon den är äfven försedel mecl reser
voirer, som fyllas med vatten för att gifva ett ökaclt depla
cement . Elektriciteten har öfver hufvnd tagit vunnit en sär
deles vidsträckt tillämpning uti dess inre. 

Den elektriska motorn, af en alldeles ny typ, är konstru
erad med afseende fäst nteslntancle på Llenna båt af kapten 
Kreb.~. Den verkar direkt på skrnfven, utan ntvexlingar, med 
c: a 200 slags hastighet; elen är mägtig att utveckla. .55 häst
krafters arbete, och väger endast 2000 kg., hvilket anses såsom 
ett exempellöst godt resultat. Maskinen clrifves af accnmula
torer Commelin - Desmaznres, äfven dessa förenande egenska
perna lätthet och kraft i ovanligt hög grad. 

De första med farkosten företagna försök utfördes elen 10 
Nov. och hade till ändamål att uncler;;öka des;; t.ilthet. Här-

' ) t:l0 G l: a :1 r g. :'i:e llii Il. 
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vid fylldes och tömdes reservoirerna successive, hvarvid sänk

ning och höjning lä to sig utföras utan minsta svårighet; and

ningen försiggick obesväradt, oaktadt båten icke magasinerar 

något luftförråd utöfver det naturliga; tätningen var full

ständig. 
Den 13 Nov. gjorde le Gymnate sitt första besöh: på re :l

den, hållande sig i vattenbrynet; h varvid man konstaterade 

att maskin och roder arbetade till fullaste belåtenhet. Föl

j ande dag beredde man sig att utföra de verkliga profven. 

Accumulatorerua intogos och båten, som utom konstruktören 

var bemannad af M. Krebs, en sjöofficer, samt den marin

ingeniör och den verkmästare, hvilka bygt densamma, el. v. s. 

summa 5 personer, styrde ut på Tonlons yttre redd. (Det är 

att märka att besättningslistan eljest är afseeld att enelast om

fatta 3 personer, befälhafvaren, maskinisten och en matros vid 

rodret.) Utkommen på yttre redelen och fri för moringarne, 

utförde den derefter flera neddykningar till omkring 4 m. djup 

med största lätthet och till djup förvåning för en stor rlel af de 

privilegierade åskåchtrne, h vilka icke väntat sig ett så lyckligt 

resultat, och delvis kanske också hoppades på dess misslyc

kande, uneler intryck af att nutidens sjökrigsmaskiner redan 

äro Letänkligt komplicerade och genom tillkomsten af uncler

vattensbåtar för visso icke skola vinna förenkling. 

Detta experiment var dock endast förspelet till de afgö

rancle, som egde rum i Tonlons hamnmynniflg den 17 s. m., 

och som företogos i närvaro af viceamiral Ch. Duperre, marin

prefekt i Toulon. Härvid utfördes tvenne 2-timmars prof, 

hvarunder man nedgick till 7 m. djup, tillryggalade distanser 

om 500 m. under vatten och "bevisade att le Gymnate med hi-tt

het kan nppbringas till de af konstruktören beräknade 9 a 10 

knop". Under dessa försök förefåns ingen svårighet att andas 

umler vatten; båten företog sig ibland en liten rullning, ma

skinen manövrerade "framåt" och "back" med säkerhet, ro

clreu arbetade mecl hög grad [tf känslighet. På gruud af viso;a 

små felaktigheter i detalj kunde man icke drifva upp h[l,stig-
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heten till den högsta möjliga. Kontakter uppkomma mellan 

accnmulatortrådm·ne, hvarigenom en del af elektriciteten ända

målslöst bortlecldes. Emellertid uppLäckte man inga andra. 

bristfälligheter än sådan[),, som lätt äro afhjel pta. 

Den bekante kritikern lVI. E. vVeyl, hvi lken icke utan för

tjusning redogör för dessa försök och denna, båt, som utgör 

produkten af fransk ideverksamhet och franskt arbete, betonar 

i slutet af sin skildring, att man dock icke må anse målet 

vunnet, derför att man nu lyckats lösa sj elfva problemet om 

undervattensnavigeringen ; elen vigtigaste frågan, eller huru 

man skall kunna begagna en sådan båt för militära ändamål, 

står ännu olöst. Han up1nnanar derför till träget studium af 

rletta svårlösta spörsmål, förutsp(Lr att man skall se sig tvun

gen att öfvergå till större storlekar, än denna af 30 ton; men 

anser äfven att man bör försöka med ännu mindre, eller sådana 
som kunna föras ombord å större fartyg. 

Vi instämma med M. vVeyl uti att det måste betraktas 

såsom ett framsteg på undervattensnavigeringens törneströdua 

bana att elektrotekniken denna gång visat sig vuxen det s~åra 
värfvet att lemna en lätt och kraftig motor, emedan elen elek

triska apparaten för dessa ändamål besitter fördelame att icke 

förändra vigt, icke absorbera syre och icke förorena luften ; 

men vi kunna icke medgifva, att problemet vm undervatte!~S

navigeringen först nu eller genom en fransk ingeniör funnit 

sin lösning, emedan det vore att allt för mycket unelerskatta 

de inom detta område redan gjorda arbeten. I det stora hela. 

torde väl också vara tvifvelaktigt, om denna båt verkligen 

öfverträffar N ordenfelts sista typ, för h vars kapacitet man der

.iemte har den garanti, som ajficielt företagna försök skänker. 

lVlan har vant sig att med misstro mottaga de första, ofta 

grant skimrande blänkare, som förkunna om framg.:mgsrika 

försök med ny<t undervattensbåtar, om h vilka man sedan icke 

ser ett ord nämnas. M. \V e yls kända namn borgar för, att 

så icke är förhållandet nn. Likväl erfar man en liten miss

st.t-lmning vid genomläsanlle af hans rellogörelse, enär resul-
'l'irlskr. 1' Sjijr. 1889. 8 
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ta ten med le Gymnate, h vad fart beträffar, icke äro nog exakt 
återgifna. I det fallet har N ordenfelts båt, med endast kupo
len öfver vattnet, hvilket läge Yäl får anses såsom destia båtars 
rätta angreppsläge, gifvit 15 knop. Le Gymnate gör ej anspråk 
på mera än 9 a 10; således en absolut underläg:senhet, äfven 
om den af konstruktören beräknade fart ernås. Icke heller 
torde det af M. Zede använda sätt att sänka sin båt, och re
o·lera dess d]' ur)o·ående med roder, erbjuda någon större fördel b ' b 

än de på N ordenfelts båt, för samma ändamål anbragta pro
pellrar. 

Efter vårt omdöme utgör le Gymnate resultatet af ett icke 
ovio-tigt försök att lösa undervattensnavigeringsfrågan på annan ·b 

väo- än den af N ordenfel t inslagna. Att man lyckats, torde b) 

delvis bero på att föregående erfarenhet lärt, huru högt man 
får ställa sina förväntningar, och delvis derpå, att denna er
farenhet varit lärorik i sig sjelf. Vi minnas, att, då man fiir 
några år sedan pröfvade en dylik båt i 'J'oulon, vågade man 
sig cljerft in ibland moringar och förtöjningstrossar och trass
lade in sig bland dessa. Denna gång höll man sig färsigtigt
vis utanför dylika binder, väl vetande svårigheten att. under 
\·atten urskilja och undvika dem. 

,• 
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Kanonsprängningen å "Amiral Duperre" .*) 

Under det franska Medelhaf.;;eskaderns fartyg den 12 sistl. 
December utförde sina reglementerade målskjutningar utanför 
Golf e Juan (Cannes-Nizza), hördes plötsligen en ytterst våld
sam knall, härrörande från pansarfartyget Amiml Duperre, 
hvars uti aktr·a barbett-tornet placerade 34 cm. kanon sprun
git genom kammarskrufvens utkastande, hvarvid l officer, l 
underofficer samt 4 man dödats. 

Ett sprängstycke krossade den plåtsköld, som är afseeld 
att skydda kanonen emot snabbskjutande artillerio:Jts projek
tiler och fartygets i tornets närhet placerade båtar reducerades 
till atomer. 

H vad åter projektilen beträffar, fullföljde densamma sin 
regelbundna bana och nedslaget inträffade tätt invid målet. 

Detta är första gången, sedan kanoner helt och hållet af 
stål infördes, som sprängning af en elylik förekommit ombord 
å fartyg. 

Kanonen i fråga var en 34 cm. stålkanon af 1875 års 
modell och sköt då olyckan inträffade en granat om 420 kg. 
vigt med laddning af 138 kg. brunt krnt. Denna krutsort 
hade icke varit i tjenst två år. Dessförinnan utgjordes 34 cm. 
kanonens laddning af 117 kg. prismatiskt krut \V Ju; a, mm. 
Laddningen hade sålunda ökats, hvarigenom ökad initial
hastighet blifvit uppnådd, dock hade, till följd af det. bättre 
krutet, någon ökning af maximitrycket ej uppstått. Med ka
nonen hade närmare 80 skarpa skott redan skjutits. 

Det torde vara på sin plats att. här nämna något. om 
konstruktionen af de franska l\1;75 tillhörande kanonerna.: 

*) Efter ntliindska tidskrifter. 
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Dessa likna mycket M 70; man bibehöll tnbering och stå l
band, men utbytte kärnröret af tackjem mot dylikt af st:'\ l. 
Il'[f70 omfattade 14, 16, 19, 24, 27 och 32 cm. baklaLldnings
kanoner och varierade deras totalliLngd mellan 18- 20 kaliber. 
Alla dessa kanoner voro af tackjem, stålbandade samt för
serlda med inre tub af gjutstål, uti hvars bakre del kammar
skruEven apLerades. 

M; 75, franska flottans första stållmnoner, omfattar l O cm . 
och 27 cm . .;tf. l, 27 cm . .AJ. 2 samt 34 cm. kanoner. 27 cm. 
.11. 2 är försedd med en kort tub, en<hst sträckande :sig t ill 
närheten af tapparne, under det att 27 cm . .;tf. l och 34 cm. 
kanonerna äro tuberade till det egentliga loppets hela längd , 
kammarskrufsläget undantaget. 

Denna senare anorduing lenmade åtskilligt öfrigt att iin
ska. Man hade vicl Gavres efter sorgfälliga prof funnit (lon 
vara felaktig, men äl1drade likväl ej de pjeser, hvilka, liksom 
de å Amiral Ditpen·e, redan blifvit till tjenstebrnk ntlenmado. 
A dessa pj eser var sålunda kammarskrufven aptera(1 uti sjelfva 
1-:anonens gods och om metallen härstMles icke egde tillräcklig 
kohesion utsattes man för sprängningar. 

För att förekomma detta vid de ännu oj utlemnaLle ka
ll Onern a, inskrnf\·ades bakom htben en cylinderring af hiLr<l~vl t 
stål, hvars hållbarhet var höjd öfver allt tvifvel, och uti donna 
i kanonens gods ingängade ring anordnades sedan kammar
skrnfvens läge. Man hade sålunda förstärkt bakladtlnings
mekanismeni:i svaga punkt och denna anordning me(lförde dess
ntom fördelen, att man genom iakttagamle af den frestning, 
hvaraf cylindern påverkats, kunde döma om frestningen vft 
sjelfva pjesen. Vidare bestämc1es, att ett spelrum af n~1 .gra 

hundradels millimeter skulle lenmas åt kammarskrufvens l :sta 
och 2:dra gängor, på det att krutgasens hufvudsaldiga tryck 
först skulle upptagas af 3:dje gängan. Fördelen af dessa för
ändringar visade sig, då vid Gavres en 34 cm. kanon J\1[;75 
nmler en lii.ngro tirl uthiirdalle do (1ermec1 utfiinla spr~.ng
skjntningsprofven. Olyckligtvis bet.viflatlo man ej sä.l.::erhAteu 
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<of de pjeser, som redan voro i tj enst, enär någon olycka iuke 
med dem int räffat alltsedan deras aptering ombord. 

Huruvida orsakerna till denna sprängning någonsin skola, 
· med bestämdhet uppdagas äT väl tvifvelaktigt. :E'örst var mau 
benägen att uteslutuncle härleda den från konstruktionsfel ; 
denna h.sigt är nu i allmänhet skjuten åt siclan och man vill 
i krutets beskaffenhet och laddningenA storlek se förkhtringen 
till den beklagliga olyckshändelsen. 

I denna rigtuing yttrar Rig blaiHl andra en uti artilleri
stiska frågor förfaren fransk officer på följande sätt: J ag har 
sett elen sprungna kanonen ; metallen itr fullkomligt felfri, och 
det är omöjligt att på den skjuta skulden för sprängningen. 
.Men skulle man icke kunna framkasta det antagandet, att 
felet ligger hos krutet? Stå vi icke inför en fruktansvärd 
okänd faktor: cle nya, krntsorternFts föränrlerlighet uneler för
l·aring? 

Uti den täHan, som inleclts mellan alla länders artilleri
ster, söker hvar och en att först uppnå typen för den kraf
tigaste kanon, hvarvid det progressiva krntet är elen variabla 
storhet, som öfverallt anlitas till vinnande af detta mål. Man 
har trott sig vara i besittning af tillräckligt oföränderliga 
krutsorter för att våga hvacl som helst mecl dem; men man 
har gått för fort. Denna likformighet existerar ej, och man 
har begått ett fel, då man användt 138 kg. laddning för ka
noner, som pröfvats för 117 kg., låt vara att den förra ladd
ningen bestod af långsammare krut. Häri ligger enda or
saken till denna 34 cm. kanons sprängning. Det återstår så
lunda endast att återgå till elen gamla laddningen, eller till 
en, 100111 något understiger elen nu använda, etc. 

I S<tmmanhang härmed meddelas, att ifrågavarande krut
sort blifvit undersökt vid Gavres och att resultaten tycktes 
utvisa att tryekon ha f va ökats, h \'il k et sålunda beRtyrker of
vanstaende uttalande. 

I sj elfva verket är en sådan förändring icke att förundra 
~ig öfver. Påbegynt vid krutbruket i en temperatur af 35°, 



··- 102-

har torkningsprocessen så att säga fortgått i Duperres krut
durk, der temperaturen i allmänhet lär vara 53n; fuktighets
halten har minskats; i krutkornens inre hafva antagligen upp
stått små hårfina springor, hvilka unelerlättat eldens spridning 
i laddningen, och från att hafva varit ett långsamt förbrin
nande krut har det blifvit ett häftigt sådant. 

Redan för några år sedan fick man i franska marinen 
anledning att misstänka de prismatiska krutsorternas förän
derlighet. Vid bombarelementet af Sfax ialdtog man, att ka
nonerna gåfvo längre porteer än skjnttttbellerna angåfvo, och 
en clerpå följande undersökning af krutet vid Gavres bevisade, 
att eskaderns officerare dömt rigtigt, då de hänfört denna fel
aj{tighet till krutets beskaffenhet. 

Äfven från andra håll synes erfarenheten pftvisa de nu 
använda långsamma krutsorternas tilltagande häftighet under 
förvaring, i synnerhet i varma klimat. Då engelska pansar
kryssaren Imperieuse nyligen utförde målskjutningar i Port 
Hamilton inträffade gång på gång haverier med bakladclnings
inrättningarne, dock utan att någon person skadades. För
hållandet syntes emellertid chefen så oroväckande, att han lät 
affyra en del skott med elektrisk affyrning och med kanon
betjeningarne något aflägsnade från kanonerna, och fann han 
dervid medelst de samtidigt använda tryckmätarne, att de ut
vecklade trycken betydligt öfverskredo de beräknade. 

Närmaste följelen af elen beklagliga olyckshändel~en har 
varit, aLt Amiral Duperres öfriga kanoner uttagits för att 
undersökas, samt att laddningen till 1875 års 34 cm. kanoner 
reducerats fi·ån 138 till 121 kg. 
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Hvarjehanda. 

Maskinkanoneld mot sjelfgående minor. För att utröna ma
skinkanoneldens inverkan på laddade sjelfgående torpedas af 
vVhiteheads modell företogas under den 31 sistlidne Oktober 
vigtiga försök ombord å Nettle i Portsmouth under ledniug af 
captain Domvile, och i närvaro aJ åtskilliga andra officerare. 
Först anbragtes den laddade luftkammaren af en \Vhiteheads 
ståltorpeda på 30 fots afstånd från mynningen af en 1-tmns 
4-pipig Nordenfeltkanon med luftkammarens axel under 10° 
vinkel mot pipornas längdrigtning. 

En af kanonens pipor laddades och affyrades. Skottet, 
som träffade vic1 midten af luftkammarens bugtiga yta, gjorde 
endast en 1/ 8 tum djup intryclming i denna. Luftkammaren, 
som var laddad till 1400 rfl. pr qv -tum, anbragtes då tvärs 
för den ånyo laddade pipan och på nyssnämnda af'Jtånd. Ef
felden vid den derpå skeende aft:yrningen var förfärlig; deu 
plötsligt frigjorda komprimerade luften rusade ut med en knall, 
som påminde om a-a:yrandet af en grof artilleripjes och då 
åskådarue framkomma till platsen, der luftkammaren legat, 
funno de enelast en ringa återstod af densamma ; det öfriga 
hade kastats i sjön, förstörande allt som befunnit sig i dess 
väg. Derefter företog man samma :försök mot en luftkammare 
af fosforbrons; trycket i denna var 1050 rf(. pr qv.-tum. I stäl
let för Nordenfeltkanonen använde man en 3-pundig Hotch
kiss. Vid detta experiment blef verkan om möjligt ännu större 
än i föregående fall. Luftkammaren var fullkomligt sönder-

. sliten· af dess till oio·enkänlighet. förvandlade smådelar an-
' b 

träffades ett 50-tal på skilda ställen ombord. Kanonens öfver-
lägsenhet under dessa omständigheter öfver minan, var genom 
dessa försök eklatant bevisacl. Förutsatt att en sådan explo-
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sion egt rum uuil.Jonl ö, en minbåt, hade man haft ,;käl ~ttt 

frukta det vär~ta för hela bee<ättningens öde: 
(.-\rlm:t_~- nnd HnrRe (lnnnls Unz.) 

Piemonte. Italienska regeringen har hos Armstrong vid 

E lswick låtit bygga ett fartyg med cletta namn, och enär dess 

egenskaper gifvit an ledning till vissa kommentarier i engelska 

pressen, torde vam skäl nämna något om (letsamma. Den typ, 

det . representerar, kan betraktas såsom ett mellanting mellan 

torpeclobåtsjagaren och elen opansrade kryssaren. Fartyget 

skall fullt rust.ach cleplacera 2500 ton och har vid profturen 

gifvit 2 l knop på elen mätta milen; n tom pannorna m. m. , 

som äro omgifna af en tnnn plåtbetäckning om 3 till 7 cm., äro 

alla delar fullkomligt l.Jlotta.de pft pansarskydeL Fartyget är 

sålunda hvarken stort eller till byggnadssättet kraftigt, men 

icke desto mindre har lord Armstrong energiskt betonat att 

detta lilla fartyg är vuxet att, på grnud af "öfverlägsen 

manöverförmåga och snabbskjutande artilleri" upptaga strid 

med de största pansarkolosser, ::om f. n. äro i sjön. Han be

räknar, att hennes artilleri (sex G tums och sex 43/ 1 tums Arm

strong-kanoner af nyaste modell) skall kunna på samma tid 

utslunga dubbla den jernmassa, som exempelvis en Italz'a m. fl. 

Nu iir det visserligen så, att skjuthastigheten med dessa Arm

strongs G-tums kanoner är 2 skott pr minut och med 4%-tums 

kanonen upp em0t 12 . skott pr minut, så att de 12 tillsammans 

nog komma upp till dubbla jernvigten, som kan utkastas från 

ett l :a klassens pansarfartyg, men lord A. tager ej i betrak

tande hvilken förödelse hvarje träffande skott, äfven från de 

minsta pjeser, måste förorsaka ombord å en Piemoute. Ett 

enda skott kan afgöra dess öde, då deremot dess små pjeser 

endast göra små hål, om de öfverhufvud taget förmå göra 

några hål alls, uti en pansrad fi ende. Dessutom anser man 

sig redan såväl i England som Frankrike hafva erhållit tyd

liga bevi,; för otillräckligheten af ett tonnage om 2500 för ett 

sjögående strichlskepp, i det att man i sjön aldrig uppnår de 
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vackra fartresultat, :::om profturerna angifva. .Ju mindre far

tyget är, desto mera inverkar också sjöhäfningen på artilleriets 

träffprocent och ehuruväl Piemonte i förhållande till pris och 

storlek synes vara mägtig ett godt stycke arbete, måste likväl 

lord A:s förhoppningar anses något öfvenlrifna.. 

Lord A. hyser dessntom Lleu åsigt att ett fartyg, ännu 

mindre än Piemonte, men lika kraftigt bestyckadt, skall vara 

elen mest ekonomiska typ för R.tt i närheten af kust skydda 

handeln i krigsticl. 
(J( ft n In•n owh .\<lndy and H orsr Unnnls (inz.) 

Sharpshoote1·, elen första af de nya engelska torpeclokanon

båtarne, löpte af stapeli1 i Devonport elen 30 sistl. N oveml.Jer. 

Af större Llirnensioner än de fyra lömtvarancle båtante af smn

ma typ, väntar man att denna liksom de efterföljande af sam

ma klass skola göra 21 knop med forcerarU clrag. Helt och 

hållet bygel af stål, inclnsi ve ståldäck, har S. en upphöjd back 

och ett högt styrtorn förut, på hvilket projektören för det 

elektriska ljuset skall anbringas. En mängel tvärskeppsskott 

bilda talrika vattentäta rum, delvis förbundna genom dörrar; 

maskinrummet är itucleladt genom ett långskeppsskott. Maski

ner och pannor skydelas derigenom att kolboxarne äro place

rade ofvanom dem. Bestyckningen kommer att utgöras af 2 

st. 36-t!.:ga (4 tums) och 4 st. 3-16.:ga snabbskjutande kanoner, 

en torpeclotnb i bogen och två pil. hvarje sida. Två propellrar 

och två vertikala trippel-expansionsmaskiner. 

Adm:ty and Horse Guarcls Gazette omnämner, att S. är 

en förbättrad upplaga af Spider, Sandfly m. fl., hvilket. man 

för engelska flottans räkning äfven må hoppas. Det ökade 

cleplacementet ger också anledLing förmoda, att den skall 

komma att göra större tjenster än de båda sistnämnda, hvilka 

under sommarens eskaderöfningar visade sig alldeles utmärkta 

i smult vatten, men nära nog oanvändbara i sjöhäfniug. H elt 

säkert vore en förminskad upplaga af denna typ att anse så

som särdeles användbar vid kustförsvar ; ,;ärskildt försvar af 

d~ärgård. 
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. Australia och Galatea, hvilkas byggande af engelska ami
ralitetet anförtrotts åt N a pi ers varf i Glasgow, tillhöra don 
klass af stora och snabbgående kryssare, som engelsmännen 
särskildt hafva bestämt till skyddande af deras handel. Det 
fartyg, hvilket tjenar till typ för rleJma klass är Orlaudo som 
löpte af stapeln ] 886. ' 

. Austrab:as climensioner, i allt likit med Galateas, äro föl
Jande: längd mellan perpendiklarne 90,:; m.; st.örsta bredd 
17,o~ m.: djup i rummet ll,~s m. Dessa kryssare äro af stål; 
deras cle~lacement är 5000 ton vid :),R m. (normalt) djupgående. 
?enon~ mtagancle af reservkolförråcl kan dettit deplacem ent 
okas t1ll 6000 ton. 

. Det ~)a_nsar, som till 2
/ 3 af längelen skyeldar fartygskroppen 

l vattenlmwn, består af 24 cm. compoundplåtar med härdad 
yta, på stål- och teakbackning, och begränsas i båda ändar af 
ett tvärskeppsskott af 39 cm. tjocklek. Vid pansarets öfver
kant vidtager ett pansardäck af stål, h,·ars tjoddek varierar 
mellan 5-7,:; cm. Alla vitala delar, deruti inberäknade ma
::;kinerna för styrning, för den komprimerade luften. för det 
elektriska ljuset etc., skyddas under detta däck; dess t~ tom äro 
kolboxarue så belä~na på sidorna, att de bidraga till fartyget::; 
::>kydd. Fartygets mre är sönclerdeladt i 130 vattentäta rum. 

. • Bestyckningen består af 2 st. 2:3-tons kanoner på central
pivot, placerade å öfm däck, den ena för jagt, den andra för 
reträtt; . JO st. -G-tums kanoner, likaledes på centralpivot. 16 
snabbskJutande artilleripjeser och 6 mintuber. ' 

Hastighetsprofven med Austmlia, hvilka nyligen egt rum 
voro, enl. "Engineer", de mest tillfredsställande. Med Gatatec: 

erhöllos enligt samma tidning följande resultat. Vid 4-tim
mars profvet med forceradt drag, uppnådeles en utveckling af 
9204 hkr, eller 700 mera än kontraktet fordrade; detta an
märkningsvärda resultat ernåddes med en kolförbrukning af 

· endast 887 gr. pr hästkrafttimme och med ett mycket moderat 
tryck i eldrummen, i det att maskinerna arbetade med triple
expansion. 
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'l'otalkostnaden för Australiu är omkring 266000 :L sterl. 
Gulatea är något billigare. 

(Le Yar·.ht.) 

Utkast till en ny amerikansk monitor. Enligt l\farine En
o-ineer hafva amiral Porter m. fL under hösten tagit i öfver-
"' vägande de förslag, som af mr Thomas framstälts rörande eu 
monitor af ny typ. 

Detta fartyg skall vara nästan fullständigt nedsänkt under 
vatten, endast visande sitt torn, då det intager stridsläge. Alla 
öfvervattensclelar 'skola vara starkt bepansrade. För strid un
der vattnet skall elen erhålla ram och Ericssons kanon; för 
~tricl ofvan vattnet Zalinskis pneumatiska kanon. 

D estroyer synes sålunda vara på väg att lefva upp i för
yngrad form. 

Solomiac. I . ti. 567 af innevarande år redogör "Le Yacht" 
för en ny typ af torperlonät, konstruerade af en fransman J\:L 
Solomiac. För att icke . inkräkta för mycket på tidskriftens 
begränsade utrymme, inskränka vi oss till ett helt kort om
nämnande af desamma i afvaktan på utgången af de försök, 
som förmodligen inom kort komma att företagas i Frankrike . 

Det mål l\1:. Solomiac föresatt sig har varit att konstruera. 
ett nät, som skulle öfverträffa de hittills brukliga Bull i vants 
så väl med hänseende till skyeldande förmåga, som lätthet att 
riggas ut och in. Systemet består af en serie, 6 m. djupa 
nät, som föras på bommar och som derigenom kunna aflägsnas 
7 m. från skeppssiclan. Dessa bommar, af stål, löpa mellan 
guider och skjutas ut och in genom särskildt derför afseelda 
portar i skeppssiclan. Näten hållas utspända genom sträfvor, 
hvilka sitta fästade vid och med sin ena ända löpa utefter 
bommarne, under det att den andra ändan är fast vid nätets 
underkant. Genom denna anordning kunna näten hållas ute, 
äfven då skeppet gör . fart. Bommarna äro horisonteJa under 
utvinduingen, men kunna seelan fällas, då man önskar näten 
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::;änkta till ::;törre djup. Komprimerad luft astndkommer det 
tryck, ::;om förorsakar bommamas ntskjutniilg", fällande, re;;ande 
och intagning samt sträfvornas spännande. Hela ~y:otemet 
::ikötes af en enda person och beräknas utriggandet kunna 
verkställas på 20 sekumler. 

Ny försvarsmetod. Adm:ty and Horse Guards Gaz. den 
15 Dec. 1888 omtalar en i Nord-Amerika f. u. pågående rörebe 
med ändamål att försvara landet~ hamna1; med brinnande pe
troleum. Förslaget härtill har utgått fr:1n Philadelphia. Hör
ledningar nedläggas i de en hamn omgifvande vatten. Igenom 
dessa rör pressas uneler högt tryck en ström af brinnande pe
troleum, som stiger till vattenytan· och ofvan denna uppreser 
masthöga elcltungor. Försök pågå. 
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Bokanmälan. 

Om krigskontraband enligt allmän folkJ'ätt samt staternas 
lagar och f'6r1lrag af R. IOeen , en volym 340 sicl. 8:vo, Stoc k
holm 1888. Pris 2 kr. 

I full ha,rmoni med den mångfald af åskåclning;;sätt, som 
gjort sig gällamle vid traktater mellan olika magter, repre
senteras uti elen folkrättsliga _literaturen alla möjliga sh:iftnin
gctr. Visserligen är den inhemska lagstiftningen rörande mel
lanfolkliga frågor, den för undersåten uteslntamle binclaude; 
meJl för den befälhafvancle öfver fartyg eller flotta i krig är 
kunskapen om våra egna förordningar icke till~yllest. Hans 
magtställning forclr·ar en vidsträldare kännedom i detta, ntom 
för forskaren svårtillgängliga ämne, om han skall kunna npp
trä<la klanderfritt och utan att vackla. H vilka svårigheter 
ligga icke i kontrabandslagames tillämpande, ja, i blotta be
stämmandet af huruvida kontrabandsbrott föreligger? En 
handledning i detta ämne kan icke annat än hels as med u p p
rigtig tillfredsställelse af flottans mä11. Vltrt språk är fattigt 
på detta slags literatur, och när vi nu inregistrera detta arbete 
bland dessa värdefulla a.lster, kunna vi icke unelertrycka en 
liflig fiirhoppning om, att det snart måtte följas af flera i 
samma rigtning. 

Reise S. M. Schiffes Albatros till Syd-Amerika, Caplandet 
af J erolim, Freiherrn von Ben ko, k. k. Corvetten-kapitän, Pola 
188!1. Pris 7 mark 

I en volym om 464 sidor, 8:vo, jemte en iifversigtslmrta, 
erh:'Lller läsaren en grundlig skilclring af kommersiella, meteo
rologisim och statistiska. förhållanden på de af A11JIIfros under 
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en 16 månaders expedition 1885-86 besökta platser. Hän
visande till vår anmälan af det analoga arbetet : "Die Reise 
S. lVL SchiffBs Frunrlsber,q" i förliclen årgångs 4:e häfte, anse 
vi oss äfven kunna rekommendera föreliggande arbete, icke 
såsom en romantiserad reseskildring, utan såsom ett veten
skapligt bidrag till kännedomen om kulturens nuvarande stånd
punkt i Brasilien, Argentina, Capkolonien m. fl. länder. 
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