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Bör skeppsgosse lyda under krigslag och 
hänfö1·as till krigsmän? 

För att besvara denna fråga hafva vi först att 
undersöka dels beskaffenheten af och ändamålet med 
den speciallag som gäller för krigsmakten, dels skepps
gossens ställning inom krigsmakten. 

Straffiagen för krigsmagten (af d. 7 Oktober 1881) 
är tydligtvis en lag, som af::::er upprätthållandet af den 
ovilkorliga lydnad, den iakttagelse af allvarlig pligt 
och den stränga subordination, som vid all krigstjenst 
är nödvändig. Denna lag stadgar derföre andra och 
större ansvar för vissa förseelser än allmän lag och 
upptager såsom förseelser eller brott handlingar, h vilka 
enligt allmän lag icke såsom sådane anses. 

Under denna lag lyda, enligt dess § l , krigsmän, 
vid krigsmakten anstälcla civila embets- och tjenstemän~ 
en hvar annan, som vid krigsmakten innehar stadig 
befattning sam t i öfrigt en h var som under krig med 
behörigt tillstånd åtföljer krigsmagten eller någon dess 
af delning. 

Vi finna således att under fredstid lyda under 
denna lag endast de, som, vare sig för att utföra mi
litär eller civil tjenst tillhöra krigsmakten. De förra 
benämner lagen "krigsmän" och i § 2 bestämmes hvilka 
som till krigsmän hänf'öras. Ibland dessa upptages äf
ven skeppsgossar. 

Låt oss nu se till hvacl en skeppsgosse är och 
huruvida denne skäligen må anses såsom krigsman. 

Då skeppsgossen till sådan antages, är han ett 
·barn, som på målsmans ansökan och efter att hafva 

11 
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till kropps· och själsförmögenheter blifvi t pröfvad, 
dock utan att nS.got bestlimdt kunskapsmått af honom 

fordra s, intages vid en flottan tillhörande anstalt, af

sedd för utbildning af sjömän, företrlidesvis till (yllancle 

af platser såsom förhandsmän och underbefäl. Bam 

från hela landet och af alla stånd och klasser kunna 

vinna intr~ide vid inr[ittningen, men det stora flertalet 

äro barn af arbetslilassen eller underofficerares bam ,; 

det för intagning bestämda åldersmåttet iir 14- 16 år 

och de aldra flesta ~iro vid intr[idet under 15 rh. Ut

skrifningen såso m sjöman sker i allm Einhet vid 18 års 

ålder. 
Under första året efter gossens antagning eget· 

målsman rättighet att återfå gossen från inrättningen , 

och vederbörande my nuighet kan niir som helst afskecla 

gosse för visad bristande fallenhet fö r sjötjensten eller 

oförmåga att inhemta nötliga kunskaper samt uteh·yka 

gosse för dåligt uppförande. 
skeppsgossen är sålunda ett barn, för h vilket snart 

sagdt allt återstår att läm. Han är ingaluncla antagen 

för att göra krigstjenst , ej heller innehar han någon 

stadig befattning vid krigsmagten. Han är tydligtvis 

vid skeppsgosseinrättningen ('ör att utbildas till krigs

man vid flottan, men in facto ä r uetta bam icke och 

kan icke vara krigsman, ehuru lagen så anser honom. 

Alltintill 1823 voro skeppsgos;;arne icke heller stäl

de under krigslag, utan alla föregående reglementen 

och föreskrifter för inriittningen bestiimde, att gosse, 

som icke af förmaningar och vamingar låt sig rlittas, 

skull e med tjenlig busaga tillriittavisas. 

I 1823 års reglemente för inrlittningen och alla 

följande stadgas emellertiu att skeppsgassame lyda 

under krigslag, men då strafflagen för kr igsmagten icke 

upptog dem såsom krigsmiin1 måste lagskipningen hän-
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föra dem uneler § 3 i 1868 ?trs krigslag, hvarigenorn 

de så lunua voro underkastade helt andra ansvar , än 

dem som gälla krigsmän. Oafsedt sådant förhållande 

tillämpade den med straffhitt föl'sedda militära myn

digheten tidt och ofta disciplinstadgan för krigsmagten 

å sli:eppsgossame, i likhet med hvad denna stadga be

stämde för krigsmän. 
Vid utarb etande af 1881 års strafflag skulle denna 

inkonseqvens rättas och man föranledd es att för s1l.dant 

änuamål upptaga skeppsgos;;al' såsom krigsmän. 

Kan det väl nu 111' någon synpunkt försvaras, att 

å detta ännu ouppfostrade bam tillämpa samma all

varliga och speciela ansvar för okynne under uppfo

stringstiden, so m äro bestiimda för en krigsmans för

summelse af pli g t? 
Detta barns Lcgrepp om pligt är måhända ännu 

outveckladt och oredigt, J et har kanske aldrig hört 

talas om krigslag eller om hvad den kan innehålla 

och dess ålder tillstädj er n1ippeligen att det fattar denna 

lags betydelse. Obilligheten att å detta bam tillämpa 

krigslagen ligger för oss i öppen dag. 

Men det är icke allenast obilligt emot gossen att 

tillämpa krigslagen pi honom; detta är, enligt vår 

åsigt, äfven skadligt för lagens helgd och betydelse, 

som löpa fara att af den verklige krigsmannen icke så 

allvarligt uppfattas som nödigt är, då samma lag gäl

ler för bam, hvilka icke knnna fatta den. 

Jag tror att det finnes en betänklig svaghet inom 

våra militära förhållanden deruti, att icke den lägste, 

lika väl som u en högste, undervisas all varligt uti att 

väl beakta de siirskilda pligter och det särskilda ansvar 

för dessas eftersättande, som påläggas då man inträder 

i krigstjenst. Om behofvet häraf alltid finnes, framstår 

det dock i högre grad clå det gäller flottans underbefål, 
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hvilka, i följd af dess ambulatoriska fördelning, icke 
bibehålla samma manskap längre tid under sitt befäl, 
och på hvilkas säkra kännedom och rätta uppfattning 
af pligt och krigslag tjensten ombord i ett krigsfartyg 
i icke ringa mån beror. Har icke under deras tidigare 
utbildning krigslagens rätta betydelse för dem under
visningsvis blifvit framstälcl, är fara att denna lag bli r 
för dem hvad ett konstigt skjutvapen är i handen på 
den som inte känner till det, farligt både för dem sjelf
va och andra. 

Krigslagen kan icke sågas vara en upp(ostt·andc 

lag, och det är just en sådan som ordningen och tuk
ten vid skeppsgosseinrättningen betinga. Krigslagen 
medgifver ingalunda att vid alla tillfällen tillräcklig 

hänsyn tages till alla de förhållanden, som 1iro vigtiga 
vid uppfostran, såsom lynne, fattningsgårvor m. m. och 
den faderliga vårcl, med hvilken befälet vid skepps
gosseinrättningen bö1· i målsmans ställe omfatta gos 
sarne, enas icke väl med detta befäls pligt att tillämpa 
krigslagen på dem. 

Många fel af dessa gossar, som äfven af en sträng, 
men omdömesfull kårchef skulle bedömas såsom ett 
okynne, tvingas denne af krigslagen att behandla så
som deri omförm1ilda subordinationsbrott, våld emot 
förman, vägran att lyda orc1er o. d. för eri krigsman 
grofva försummelser med thy åtföljancle så svåra an
svar att de måhända i större ell er mindre mån för
derfva barnets framtid. 

För skeppsgossar gälla särskilda ordningsföresluif
ter i flera afseenden, och för gossen är förbjudet gan
ska mycket, som ä1· manskapet tillåtet, såsom begag
nande af spritdryck och tobak, besök på allmän krog 
m. m. H varföre dessa förbud? Tydligtvis derföre att 
det gäller barns uppfostran. Och detta barn bör väl 
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icke heller i andra disciplinära afseenden behandlas 

såsom man. 
lVIed hvad nu blifvit i frågan anfördt, tro vi oss 

bafva gifvit goda sk~il för att J et ~ir ])l'incipielt orik
ti~t att h~införa skeppsgossar t ill krigsmtin och tillämpa 
krigslagen på dem. 

Låt oss nu undersöka huru tillämpningen af straff· 
lag och disciplinstadga för kl'igsmagten vid skepps
gosseimättuingen i praktiken ter sig. 

Ibland 300 gossar förekommer naturligtvis dagligen 
en hel del okynne och försumlighet, som måste tillrät
tavisas. Härför hänvisas kompanicheferne först t ill de 
i § 24 omförmälda tillrättavisningar för mindre fel och 
oarter. Af dessa tillrätta visningar kan dock vid skepps
gosseinrättningen icke lämpligen användas någon annan 
än den under mom. c upptagna inskränkning i frihet 
att å elj est tillåten tid vistas utom kasernen, och blir 
sålunda hvarje mindre okynne på detta sätt näpst. 
Denna tillrätta visning verkar kanske på åsyftad t sätt 
på en del lynnen, men alldeles icke på andra, som 
kanske icke erfara något obehag i att stanna och leka 
i kasernen. 

Om nu okynnet iir större eller af samma gosse 
förnyade gånger upprepadt och förbudet att lerona ka
sernen visar sig icke hafva önskad verkan, så ser sig 
kompanichefen pligtig att anmäla den försumlige till 
kårchefen, men enär kårchefen icke eger någon bestraff
ningsrätt (icke en gång samma rätt att tillrättavisa som 
disciplinstadgan lemnat kompanicheferne) så måste han 
anmäla förhållandet till den med straffrätt försedda 
myndigheten, d. ä. här till militärchefen. Härtill for
dras skriftlig rapport, förhör med thy åtföljande pro. 
tokoll och utdrag ur straffjournal och anteckningsbok 
f.ör den felaktige. På grund af allt detta ålägger nu 
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militärchefen honom disciplinstraff af så och så många 

dagars v::J.ktarrest, det enda straff Jagen tillstädjer. 

Men då gossen nästan hela dagen iir upptagen af skol· 

undervisning och öfningar, från h vilka en felaktig pojke 

af flera sk[il icke bör genom arreststraffet undanhållas, 

kommer straffet att bestå egentligen deruti att gossen 

får sofva ett visst antal nätter ensam. 

Den som med något intresse följt barn och liirt 

känna de olikartade lynnen som ibland dem uppenbara 

sig, har utan tvifvel insett huru olika ett dylikt straff 

skall verka och att en på rätt ställe applicerad kropps· 

aga på flertalet skulle passat bättre och korrigerat dem 

bättre än detta arreststraff. 

Dessutom förefallet· hela denna omgång med pro· 

tokaller och skrifvelser och resolutioner och högsta 

militära myndighetens ingripande för niipsande af en 

pojkes okynne, minst sagdt öfverflöllig. För egen del 

tro vi att detta till vägagående är rent af skadligt. 

Med disciplinstraffet följer ett fult märke i förhåll

ningsboken, som står der för all tid. Märket efter en 

risbastu försvinner efter några dagar, men minnet af 

denna räcker säkerligen tingre ~in minnet af några 

niitters sömn i arresten. 

N u är gossens försummelse anseeld gro f eller vill 

måhända den med straffrätt fö rsedda myndigheten vid 

förevarande fall icke denna sin straffriitt utöfva, ntan 

hiinvisar målet till krigsdomstol. Huru stiLller sig nu 

saken? J o, den 15- till 18-årige gossen, som t. ex. af 

obetänksamhet eller pojaktigt öfvermocl knuffat till en 

instruktör eller slagit en annan gosse, dömes måhiinda 

för våld emot förman eller kamrat till fängelse och 

införpassas i länshiiktet. Ingen tror väl att detta straff 

uppfostrar och förbättrar honom, men krigslagen for· 

drar det. I de flesta fall blir väl just detta fängelse-
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straff en början till en förstörd eller åtminstone för

bittrad framtid och om han skulle vara lycklig nog 

att genom -detta icke blifva föt·sämrad till sinne och 

lynne, står det dock för alltid skrifvet att han suttit 

i länshäktet. I de aldra flesta fall kan dock hans för

summe.lse tillskrifvas okynne och obetänksamhet, som 

kunnat korrigeras med en allvarlig upptuktelse. 

Emellertid behandlas inom skeppsgossekår en icke 

allt okynne på nu omförmäldt sätt. Oaktaclt gossarne 

äro stäida under krigslag, är dock genom K. M:ts för

nyade nåd. skolstadga för skeppsgosseskolan af den 15 

Augusti 1879 såväl skolans rektor som Htrare meclgifvet 

att bes traffa eller låta bestraffa gassame med lindrigare 

kroppsaga för okynne och sjelfsvåld uneler lästimmarne . 

Det ligger en oförklarlig motsägelse i denna rektor 

och lärare lenmade rättighet, då gossarnes befc'il och 

underbefäl icke utan att utsätta sig för allvarligt an

svar kan taga en okynnig pojke i örat. 

Då skolan, likasom inrättningen i öfrigt, står un

der närmaste inseende af chefen för skeppsgossekåren, 

som också är rektors närmaste förman, förefaller detta 

unaantag för gossarnes disciplin tira behandling under 

skoltimmarne högst egendomligt. Är gossen krigsman, 

så. är han det v~ll i skolsalen som i logementet, och 

ett af honom begånget okynne bör väl behandlas efter 

samma grunder, om det försiggått tre trappor upp eller 

på nedra botten i huset. 
Innan vi nedskrifva vårt ii nej (( till svar på el e u 

fråga, vi h~tr gjort till föremål för granskning, vilja vi 

·göra en jemförelse, som vid denna frågas behandling 

har sitt fulla berättigande: 

Till flottan räknas - säger reglementet - sjö

kadett- och skeppsgossekårerna. 

Den förstnämnda kåren afser, som vi veta, att ut-
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bilda officerare och den senare att utbilda blifvande 
förhandsmän och underofficerare för flottan. 

Eleverna vid den förstnämnda inrättningen lyda 
icke under lcrigslag, men skeppsgossarne äro samma lag 
underkastade. 

H varföre denna olikhet i disciplinlir ställning emel
lan eleverna vid de båda utbildningsanstalterna? 

Äro de icke bådadera afseelda att utbildas för krigs
tj enst, de förra såsom befäl, de senare såsom manskap 
och underbefäl? 

Åldersmåttet under utbildningstiden är ungefär det
samma, kadetternas kanske något högre. 

De barn, som inlåtas i skeppsgosseinrättningen äro 
väl icke mera färdiga att fatta krigslagen lin de som 
få inträda i sjökrigsskolan. 

Hvarken de förra eller senare äro afsedela att 
under utbildningstiden göra verklig krigstjenst, utan att 
till sådan tjenst utbildas. 

Något rimligt sMl för olikheten kunna vi icke 
uppsöka, och allt talar deremot for likställighet i dis
ciplinärt afseende emellan eleverna vid den ena och 
andra inrättningen. 

Efter vår uppfattning böra hvarken sjökadetter 
eller skeppsgossar vara stälda under krigslag, utan 
skulle de senare, såsom redan är förhållandet med de 
förra, lyda under en särskild af K. JIII:t eller chefen 
för sjöförsvarsdepartementet faststäld ordningsstadga. 

För skeppsgassarue bör denna ordningsstadga vara 
så uppstäld att den utgör en öfvergång till de allvarligare 
bestämmelserna i strafflagen och disciplinstadgan för 
krigsmagten, hvilkas rätta uppfattning undervisningsvis 
skall bibringas gossame innan de utskrifvas såsom män. 

All bestraffningsrätt enligt denna ordningsstadga 
bör vara lemnad åt chefen för skeppsgossekåren. 
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Endast i de fall att gosse begått brott, som måste 
åtalas inför allmän domstol eller att kårchefen anser 
gosse böra ur kåren utstrykas, slmlle anm[tlan till högre 
myndighet ske. 

Ordningsstadgan simile såsom bestraffning äfven 
upptaga kroppsaga. Sådan bestraffning, neslig och of
tast olämplig för mannen, är utan tvifve1, när det gäl
ler pojkars tukt och uppfostran, i många fall lämpli
gare och verksammare än hvarje arreststraff, förutsatt 
att agan användes med det omdöme man kan hafva 
rätt att fordra af den, som fått förtroendet att leda 
300 gossars uppfostran och utbildning. 
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Italienska flottans strategiska organisa
tionsplan 

af 
Paolo Cottl·au.'1') 

I. På senaste t icler hafva våra navala myndig
heter, efter att hafva fö rskaffat sig krigsmaskiner, fö r
tjenta af allm ~in beundran, mycket riktigt egnat upp
märksamheten åt någm frågo r, af h vilkas studium våra 
öden på hafvet komm a att bero i ännu högre grad, än 
af våra fartygs förträffliga egenskaper, näm ligen: Hunt 
skola v i använda vår sjökd·igsmakt? Huru skola vi draga 
största nyttan , et·hålla bästa e(f'ekten af de nya kostbara 
krigsmaskinerna? H v-ilka be ho{ återstä u tom f artygen? 
Dessa äro, i sanning, ~imn en värda ifriga och all varliga 
studier, ämnen af den aldra största vig t, alldenstund j n 
fullkomligare, siik_rare, snabbare anfallsmedl en blifva, ju 
mindre unelerkastade inflytande af slumpen, af oförut
sedela hinder och uppehåll, desto större blir nötl vämlig
hcten att grundligt och ih~inligt student s~itte t att an
v~inda dem till erhållande af de verksam mas te och 
snabbaste resultat - ty oförutsedd kan första stöten 
blifva och olycksbringande för elen som mottager den 
oförberedd . 

Utgången af ett sjökrig blir med hvarje dag mer 
beräknelig och segerns vingade gudinna vet numera 
n~istan ~inda från ln·igets första början, hvarthiin hon 
skall styrr, sin flykt på stridens dag. Å andra siclan 
sträfva krigsvetenskapernas märkliga framsteg all t mera 

*) Öfve rs;it.t ni ng från ital ie nska tidsk riften «Nuovn Antologia« 
af O. E. G. Non·bohm. 
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att uti hti.ndema, ell er snarare viljan, på ett fåtal skick
lige incli vid er koncentrera anfallsmedlens högsta verkan. 
E'tt par 100-tons-kanoner, motsvarande utan öfverdrift 
5 eller 6 af de gamla skeppens bredsidor , handterade 
af 100-tals ar t illerister , äro absolut beroende af en encla 
officer, h vilk en helt enkelt medelst en häfarm, ett språk
rör, ett sigte, en elektrisk strömslutare sätter det oer
hörda tornet i rörelse, höj er och sänker det omätliga 
eldröret, antänder de förfärliga laddningarne . På denne 
officers skarpblick, på hans praktiska skicklighet, på 
sti\let i hans nerfver beror, om 20-30 millioner kilo-

, gram-meter.3 arbete skola utföra eller förfela sitt för
störelseverk 

Likaledes kommer det att bero på chefen och ma
skinisten på en torpedbåt, mera än på det blinda ödet, 

-huruvida ett pansarskepp på kanske 20- 25 millioner 
skall beröfvas fienden eller i dess ställe deras egna svaga 
farkost, oh~imnad , skall nedstiga till hafvets djup. Och 
hvacl skall man siiga om dessa mäns ansvar, åt hvilka 
Italien i krigstid skall anförtro sina ståtliga kryssare, 
sina största fartyg, på hvilka så många skatter, så 
mycl•en omsorg och tid blifvit slösalle och som hvar 
för sig r epresenterar så stor clel af nationalmakten? 
Och hvad, till sist, om dem hvilka hvad dag som helst 
kunna åtiggas skyldigheten att dirigera och leda hela 
vår flotta eller en stor del deraf, eller att utan dröjs
mål s~itta i försvarstillstånd ett af våra sjöförsvars
centra, att mobilisera, som man i dag uttrycker sig, 
hela styrkan af första linien och af r eserven '2 

Det är till ingen nytta - om, kosta hvad det vill, 
vi ej bilda oss en krigsntlla öfver ledande män, klokt 
valda, instruerade och utbildade med omsorg, i sin ål
ders och vid sina sinnens fulla vigör, fulla af sjelffor
troende och ingifvancle förtroende till såv~il öfver- som 
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underordnade; om ej mobili serin gs- och krigsplanerna 
i h varje enskildhet äro und er fredens dagar s tud erade, 
om alla chefer och s pecia lister icke r edan känna hva rl 
dem å ligger , om ej alla instruktioner redan vid fiendt
ligheternas öppnande [iro utfiirdarl e, om slutligen den 
full ständigaste samverkan mellan armens generalstab 
och marinstyrelsen ej på förhand är tillförsiikrad -
att vi äga våra "Italia", våra "Duilio", våra ".lYiorosini '', 
våra "Etne" , våra torpedbåtar; de skola föga eller intet 
nh·titta. 

Imättandet af en byrå för sjökrigsoperationerna 
och kust ernas försvar , studemudet af de åtgärder som 
böra vidtagas, beträffande reserven, flottans mobilise
ring, försvaret af vissa hamnar och slutligen beträf: 
fande nödvändiga modifikationer i befordrings- och re
kryteringslagarne, alla dessa frågor äro minst lika be
rättigade till öfverstyrelsens omtanka, som de hvilka 
röra sjökrigsmaterielen. J ag vågar dertill påstå att, 
först seelan detta embryo till amiralitetsstab, som för
liden vår inrättades i marin ministeriet, hunnit fullt ut
veckla sig, kunna vi efter ett tillförlitligt system på 
ändamålsenligaste sätt använda de summor, som landet 
med öfvermåttan tung uppoffring kostar på sin flottas 
mat eriel. Det är en ren slump, om vi, tack vare skarp
sinnigheten hos de snillrike män som sedan 10 år före
stått flottans styrelse, verkligen hafva hittat på några 
fartygstyper, hafva åv~igabragt några de mest ända
målsenliga anfalls- och försvarsmedel. Men utan ett 
exakt, fortgående, metodiskt, fullständigt studium af 
det strategiska problemet, är det i längden ej möjligt 
att icke misstag komma att begås, penningar att slösas, 
att icke det oundgängliga och nödvändiga, en och annan 
gång blir åsidosatt för det nyttiga, kanske ock för det 
öfver:flödiga. Om vi ej hafv::1. begått dylikt slöseri med 
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penningar och med detta ännu dyrbarare element som 
heter tid , så skulle det vara ett verkligt underverk. 
Men att draga vexlar på en fortgående Berie af mi
rakler, vore a tt fresta himlen - det ha fva vi lärt fr ån 
barndomen - liksom det vore en galenskap att hoppas, 
att de m~in som eftertr~1da hvaranclra i styrelsen öfver 
flottan skola liksom genom ett trollslag förvärfva sig 
full insigt uti allt som andra g enom mödosamt arbete 
studerat s ig till , att cle alltid skola ]dart uppfatta vårt 
sjöstrategiska problem i dess helh et och i dess enskild
heter, dess samband med det lanclstrategiska, och att 
de skola hafva lyckan att aldrig misstaga sig, att ej 
förorsaka skadliga rubbningar, svårig heter , uppehåll; 
att ingenting glömma, ingenting försumma etc. 

N ej : Cesar och N a poleon skulle äfven de , ifall de 
i dag åter föddes, inrätta en permanent stabsexpedition. 
Ångan, t elegmfen, krigsvetenskapens och krigskonstens 
framsteg utesluta för visso ej snillets verk, men göra 
derri, om möjlig t , kraftigare och säkrare, dock med vii
kor, att snillena ega dem som bistå dem, ej blott med 
strategiska s tudier utan ock i ordnanclet af tramport
och kommissariattjensten. Våra dagars Cesar bör vara 
något af Moltke, bör organisera segern, ej blott med 
snilleblixtar på bataljfältet och uti att planlägga nya 
anfallssätt, utan ock medelst lång och ihärdig förbere
delse af allt hvad som händer i krig och genom kriget, 
från goda t aktiska föreskrifter och ändamålsenliga mi
litära institutioner , ä nda till bagagevagnam e och reserv
mansk apets skor. Och vi, sjömän, låtom oss då applå
dera ej endast den som gifvit oss "Dnilio", "Italia", 
"Bausan", torpedbåtarne, utan äfven den som tagit ini
tiativet till och den som håller på att fullborda den 
institution af en permanent stabsexpedition {öt· flattun 
eller, som tyskarue skulle benämna den, en amiralitets
stabsexpedition. 
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II. I sitt tal den 12 Mars 1883 framlade förre 
sjöministern, viceamiral Acton, inför deputeradekam
maren de mått och steg, som under hans administra-· 
tion togos för att ge en permanent föreningspunkt åt 
studierna rörande själnigsoperationer och kustförsvar, 
som följer: 

a_- - - Ända till förlidet år var det absolut 
obestämdt, hvad rol man väntade sig af flottan i detta 
kustförsvar. Marinen bade fasthållit, att henne endast 
ålåge unr1ervattensförsvaret vid Spezia och Venezia och 
skyldighet att med sina reserver af vapen och folk bi
draga till att improvisera batterier vid dessa båda h am
nar. :Men under min administration och i full öfver
ensstämmelse med min utmärkte krigskollega hafva vi 
kommit derhän, att vi utstakat gränserna för armens 
och flottans åligganden och ansvar uti försvaret i när
heten af kusten. .B-,lottan har fått sig anvisad uppgif
ten att sörja för kustförsvaret på och under vattnet, 
och jag förutsäger, att man snart skall träffa en klok 
öfverenskommelse att låta våra bästa reserver, till en 
del, biträda vid den gemensamma tjensten, likväl lem
nande åt krigsstyrelsen omsorgen om allt som tillhör 
kustbefästningarne. Dessutom har blifvit faststäld den 
riktiga ideen att låta delegerade från k. flottan taga 
del i hvarje undersökning beträffande kustfästningar. 
Så fort dessa grunder till kustförsvarets organisation 
blifvit faststälda, har jag tillsatt en kommission, med 
uppdrag att undersöka alla detaljer som, ikraft af 
med krigsministern träffade öfverenskommelser, tillhörde 
flottan, och har i ag låtit medlemmar af nämda kom m is· 
sion samt andra officerare besöka alla de punkter som 
erfordrade försvarsåtgärder från flottans sida. Då denna 
kommission kommit nära nog till slut med det henne 
anförtrodda uppurag, har jag beslutat att ge henne en 
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permanent karakter, utgörande under dess presiclent 
en bydt för tdcwbctandc af allt som er(o1·dras (ör att 
sätta vä1· sjökrigsmakt pä krigs(ot och (M· att 1tfföra 
den del i kttst(örsvaret som tillkommc1 kongl. flottan. 
Denna byrås verbamhet skall visserligen ej vara så 
omfattande som generalstabens och dess chefs, allden
stund det vigtigas te och hufvuclsa kliga försvaret af 
kusten såsom den iirade 1\larselli s:\ träffande anmärkt, 
alltid kommer att bero på flottan oel1 dess h3gste be
fiilhafvare, hvars operationsfält utgöres af det öppna 
fria hafvet, snarare iin af a priori utsedda plC~tser. 
Men flottan måste hafva sina replipnnh:ter, måste känna 
dessas anfalls- och försvarsmedel; ett ständigt utbyte 
af mecldelanclen och planer måste ända från fredstid 
förefinnas mellan chefen för generalstaben och k. flot
tan; flottans krigsoperationer, i samband med armens, 
måste vara föremål för oafbrutna studier; allt som rör 
kustförsvaret, handelsmarinens bidrag till krigsopera
tionerna, reservernas mobilisering etc. måste i1ållas fär
digt och onlnadt. Se der ändatHålet meu den kommis
sion och den byri\, h vilka nu erhållit permanent karak
ter, hvarigenom jag hoppas hafva förverkligat en lifiig 
önskan hos personer hvilka, med större kompetens, 
hafva egna t sig åt försvarsfrågans problem." 

Amiral Del Santo håller nn på att fullborda och 
betydligt utveckla den af hans företrädare skapade 
byri\n och, efter h vad det synes, rimnar han småningom 
förändra Llen till en verklig stabsexpedition för flottan, 
efter tyskt m(instcr. Dess ändamål skall, såsom han 
augifvit, motsvara generalstabens och vara att (örbe
reda sjöh·igct. Det vore högeligen ::ttt önska att till 
chef för amiralitetsstaben sattes den som är utseeld att 
i krig · föra befiil öfver flottan, eller att åtminstone nå
gra af dennes ad j utanter tillhörde staben. Mig synes 
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vidare oundgängligt, att en dylik byrå ej blott står i 
intimt samband med chefen för generalstaben utan till 
och med, utan att förlora sin sjelfständighet, i viss mån 
göres af denne beroende; sålunda skall i hi g befälet 
öfver flottan blifva beroende af högste befälhafvaren 
öfver krigshären. 

En permanent amiralitetsstabsbyrå bör ej heller 
skada eller hindra de administrativa och tekniska myn
digheternas verksamhet. Den böt' t. ex. aldrig befatta 
sig med studier öfver nya fartyg och nya vapen, utom 
i fall då dessa stuclier kunna vara af intresse för lös
ningen af vissa strategiska problem. En dylik insti
tution bör, med ett ord, oupphörligen kalla uppmärk· 
samheten pil hvad som erfordras för de mest sannolika 
offensiva och defensiva företag, och såluncla utgöra en 
ständig vägledare för ministrames arbete beträffande 
förberedelsen till kriget. Förberedelsen till kriget! ... 
Vid första påseende synes denna ej kräfva särdeles 
mycket utom konstruktion af kraftiga fartyg. Vi ega 
"Duilio " och "Dandolo", skola snart hafva "ltalia", 
sedan "Lepanto", "Lauria", "1\'Iorosini", "Doria", d. v. s. 
de 7 kraftigaste skepp i verlden; inom kort skola vi 
få en särdeles kraftig kryssare med utskjutningsappa
rater för torpeder och ännu tre äro under byggnad; 
vi ega tre kryssare af en ny typ, ett 50-tal torped· 
båtar etc. etc. Nåväl alla dessa fartyg skola gå fienden 
till mötes, skola slås tappert och - se der sjökriget. 
Nej, detta är ej sjökrig; om man lyckades få leverera 
batalj, skulle detta vara just hvad vi böra undvika, 
åtminstone i dag då vi finna oss begränsarl.e till endast 
"Duilio ", "Dandolo" och några få andra dugliga fartyg. 1) 

1 ) S!i länge italienska flottan ej Ur jemngod med fiend ens bur 
h011. ej sätta allt pli spel i en hufvuddrabbning i bötjan af kriget. 

(Studie öfver ItaEens lörsvar i Militarische V ochenblatt) 
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Efter en dylik batalj skulle vi måhända, lifven om den 
varit en fnllstiindig seger, hafva förlorat kriget till sjös, 
ty, låtom oss viil komma ihåg det, med de fruktans
värda torp eder, som göra 6:_8 qv.·meters brecher i 
botten, och med nutidens så lcallaclc pansarfartyg -
voro de än de förträffligaste typer (''Duilio ((, ((Moro
sini", "Duperre", "Collingwoocl", "Italia" etc.) - som 
hafva 3 /+, ' /5 o. s. v. af skrofvet opansrad t, kan man 
kanske nnugå att under en afgörancle strid på näm 
håll gå till botten, men man kommer i alla händelser 
att befinna sig så sönderslagen att det blir nöd v~ind igt 
att löpa in till ett slreppsvarf och kanske stadna der 
i reparation den öfriga delen af kriget. 2) En sådan 
batalj knnde blott i så fall vara berättigad , att fienden 
ej egde andra fartyg, än dem vi kunde förstöra för 
honom; men skulle sil vara hlindelsen, om vi hade 
England eller Frankrike emot oss? Det är bekant att 
Frankrike inom kort skall ega 69 pansarfartyg och 
omkring 60 kryssare, torpedrammar, rekognoscerings 
och avisafartyg etc. utom ett obestämclt antal trans
portfartyg. kanonbåtar 3) etc. och att England eger 466 
fartyg , hvaribland 67 pansarfartyg och 100 torpedbåtar. 

2 ) «Vi kunn a ej sti ga - förklarade nyligen kom. Harris i R. 
united service iustiwtion - huru många af en segrande flottas far
tyg må vara i ~ t änd att, efter en sjustrid håll a sjön, men redan nu 

' veta vi med visshet att minimum af de haverier som ra[lporterats 
från hvarje nf de stridande fartygen orsakad e af artilleri, torpecle,·, 
ramrnar, kommer alt nl)dni'luf;~r;gr'ira Långr an:y r! ·r PL)(tJ'rt t i un r:: r p (l ra'f 
eller i docl'a « 

' ) Denn a sty rka består af : 
3 nya pitnsnrfartyg R.f ci rca 11 lusen ton , 

13 dylika af me l! ftn~ o rt , . d e l v i s 1inuu nyare, af 7- 10 tusen ton, 
7 cl:o af 5800 ton, 
8 nya pansarfartyg af liigre klitss, 

38 pansarfa rtyg l>ygda före 187 6, 
40 (omkr.) kryssare, torpedram1nat· och rekognosceringsfartyg af nya 

typer, 
12 
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Och likväl skulle dessa öfverväldigancie stridshaf· 
ter, ifall vi verkligen visste att vill bereda oss f<ir hi
get samt föra det med energ i och kl okh et, ej lyckas 
tillfoga oss allt cl et onda, som man vid första påseencle 
kan frukta, och kanske skull e vi kunna H ta inkriikta
ren dyrt bet ala för de öcleliiggelse r, som han kan lm fva 
låtit vissa punkter på vi't r kust nnJ erg!L D enna för
säkran kan syna s ege nflo:nlig och fönn titen, men el en 
stödjer sig på mycket kompetenta per;;oners nppfa tt
Jll!~g. 

Littom oss i f6im sta rum t ala om den al llra stiir 
s ta olycka, som kunde drabba oss från sj ö.~i t lan - en 
landstigning i stor s kala. N :'l \'iil , s:1 Lin ge fl enelen kan 
frukta att hans trans por ter m:'t ii fve rrr~ s ka s umler vä
gen eller vid clebrukeringssLill et af vttra fnlll;:ra f t iga 
kryssare, af våra t orpedbåtar , af vå r flot tas Lufvud
styrka, skall han r;.i försö ka en lantlst ig nin g i st or skala. 
Man måste betänka, att eu tra ns port, förand e GO t nsen 
man me ll alla erforJ erlig ~t fönåJ , ej kan hiifva mindre 
än 180 till 200 ångare. Men en dylik tran sport upp· 
tager ett tiotal qvadratkilom ete t·s yta , ka n bl ott lång 
samt röra sig, har orimligt svå rt att hå lla sig samlad, 
att ankra , att u t hä rda svå rt väder , att i god ordning 
urskeppa mater ielen. A t t kasta i lanll 30 a 40 batal
joner infanteri vill ej myc ket t ill , o rn man funnit bmp· 
lig plats och om vtidret är gout, men att ur.-lkeppa ar 
till eri , h ~istar vagnar etc. ä r en ann an sak. D å giill e t· 
det dagar och icke vidare timma t'. Och sedan (~ n gil ng 
arnH.\kåren <l ebarh:era t måste fö rbindelser na med opera· 
tiansbaserna luUlas <.ippnn; i ann rr t fall ri s kera r fl enelen 
att bli u t hun g rad, att UP n ifvas s in a pa rk er etr-. et c. 

:JO d :o tl: o sam t. ;i! drP. a 1·isofa r tyg, 
22 >ildre fa rtyg (skep p, fregatter, kon ·ett ('r, ka nnn!Jt( ta r , trnnspor t 

fartyg etc.) 
66 torpedbåtar . 
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Om v1 nu ägde många såLl ana som "Bausan '' och en 
mäng el t orpedbåb.r lda ra att öf verraska konvoj en och 
afskära elen re t riit ten , och om lmfvndstyrkan af vår 
flotta vore berechl att bispringa, s rt skulle vi , trots den 
eskorterande fi encltl iga flot ta n, g öra en sådan ödeHLg· 
g else bl and t ransportfl ot.tan , att minn et deraf skulle 
fortl efva i homman cle sekler; ty en hop transportfartyg, 
last a de mecl trnpper och belamrade med bagage och 
förd.L1 , ilt· ej möjlig fii rsvara emot snabbgående fartyg 
och mot to rpedbåtar som lyr-kas dm· inträ nga. För 
öfrigt ~ir det en k iim1 sak, a tt in gen skulle vec1ervåga 
en storartad lan flsti gning.soperation, förr~in han gjort 
sig till ab so l u t herre Cif v er ha f vet, el. v. s. förrän han 
jagat derifrån alla kryssar e och förstört ell er block erat 
flottorn a. L yckli g tvis feir oss hafva blockader numera 
genom to rp edbitar och snabba kryssare blifvit så godt 
som omöjliga. Likvisst återstå för en öfvermäktig 
fi ende tusen sätt att skada oss på hafvet. Om bom· 
bardering af obefästa s täd er talar jag knappt, ty, till 
heder föt· civili sationen, ii r det a t t hoppas att fienden 
ej allva rligt tänker på ett krig å la A~tbe. I motsatt 
fall mås te vi vaea rustade till de våldsammaste or;h 
grymmaste r epressaliet·; någon annan utväg till sjelf
försvar ega vi för n~ievaranue ej. 

Man skull e ock knnna tänk a sig, att fi enden öde
lade vå ea lmstjernbanor , upp snappad e våra trans porter 
och, j emväl, att han sökte besätta punkter på våra öar. 
Nåväl, då sk ola vi göm vårt bästa att bekämpa honom 
-'- ungefär på samma sätt so m de amerikanska koloni
erna bj ödo engelska marin en s pet sen, som gue?·illeros 
hafva hållit ståud mot mäktiga in vasionsarm eer och 
Kanaris greker mot tnrkame - genom öfverrumpling 
och bakhåll; genom att stuelera bästa sättet att alltid 
skafta oss sjelfva kol och underrättelser , att låta fien · 
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den deraf erhålla så litet som 1r.öjligt; genom att söka 
anordna en fullständig semafor- och rekog noscerings
tjenst; genom att inrätta någm re pli- och föl'l'ådssta
tioner för våra kryssare och torpedbåtar samt söka 
förekomma, att fienden förskaffar sig dylika och befii
star dem; genom att framför allt akta oss för att ri
skera våra egna stridsb·after annat än i rätt tid och 
ställe, men söka täfla med fienden uti de tvenne för 

' en hvar som vill föra ett kryssarekrig, väsentliga fak-
torerna, hastighet och kol. Kolfrågan är, såsom en af 
våra amiraler så sannt förklarat, af den alclr·a största 
betydelse. Ett pansarfartyg som måste löpa med full 
fart från Malta t. ex. till Spezia anländer dit med halft 
kolförråd och behöfver, om kryssning skall fortsättas, 
inom kort tid fylla kol. Detta iir·likväl ingen lätt eller 
silker affär utanför fi endekust, ifall denna är väl beva
kad af hyssare och af smygande torpedbåtar. 

Huru många villfarelser, hvilka förrlomar äro ej 
ännu råelanile beträffanue uppträdandet af våra dagars 
sjökrigsrna teriel! Många blefvo liksom slagna med hiip
nau, uå de hörde amiral Saint Bon förklara, att de 
gamla segelskeppen voro långt sjelfständigare än vi\ra 
dagars pansarfartyg och kryssare. När man säger t. ex.: 
engelska eskadern skall lägga sig pi\ hyssning utan
för Spezia, tiinker man ej på att, så framt ej eskadern 
sörjer för tillgång p<t kolfartyg (temligen lätta priser 
för våra kryssare) och för kolningsplatser, denna kryss
ning oskall blifva af kort varaktighet. . 

Angfartygen, ellllru minlire sjel('ständiga på grund 
af bränslet, som, alltefter marschens hastighet, efter 
tillryggalagde 500, 1000, 2000 mil; tvingar· dem att 
vända om till en hamn för att fylla nytt förråd, äro 
likvisst oändligt mera oberoende än segelfartygen. För 
att välja några exempel som passa mitt argument, vill 

- 169-

jag pamlnna, att fordom fanns en hel katekes med reg
ler för att eskortera en honvoj att hålla sig i lovart 
eller i lä, alltefter omstiindighetema, för att försvåra 
fiendens angrepp på konvojen, innan han först haft att 
göra med rskorten; att fon1om lmnde några omstän
diglwt·~r med afseende på vind och läge mycket be
gl'fiusa ett fartygs manöver, hvilket sökte forcera eu 
blockad eller taga jagt; att fordom kunde längden af 
en offensiv eller defensiv expedition stundom räknas i 
veckor, till och med i månader. N n för tiden existerar 
intet af allt detta; med snabbgående fartyg kan man 
alltiLl eller nästan alltid turnera positionerna, såsom 
Bonamieo kallar det; kan alltid ell er nästan alltid 
triinga in i en konvoj , med undvikande af de eskorte
rande fartygen; kan alltid eller nästan alltid forcera 
en blockad; såvida man äget' fördelen af fart, rikt kol
förråd och goda långskjutande kanoner, kan man nu
mera med ej endast en "Italia", utan äfvcn med en 
"Bausan" låta en hel pansareskader onyttigtvis tappa 
andan och, så snart den slutit sig samman, beskjuta 
den på långt håll, om man så behagar, ända till dess 
natt en eller en skylldshamn slntligen s~itter en i säker
het för vi<lare anfall. I våra dagar, slutligen, har man 
ej mer veclwr och månader för sig att sätta sig i för
svar, tillstånd, kan icke mer räkna på bistånd af stiltje, 

· nordliga eller sydostliga stormar; dagen efter krigs
förklaringen , så till s~igam1es, kan den fiendtliga eska
del'll presentera sig utanför Spezia, Maddalena, Messina 
och göra hvad den lyster, ifall vi ej tagit våra mått 
och steg deremot. 

Det lönar sig ej att slösa många ord på att åda
galägga hvilka tjenster snabbgående kryssare kunna 
utföra under ett kustförsvarsluig, vare sig dessa till
höra den stolta 11 Italia ''-typen eller de i sitt slag äfven 
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särdeles kraftiga typerna "Bausan", "Etna", '' Vesu
vius" eller "Stromboli". Att göra sig väl r eda för 
dessa fartygs verksamh et, hvilka tack vare deras fart 
kunna, såsom kapten Harris säger, "v ~iJja sin post och 
vligra batalj eller Vlilja rum , tid och sätt att strida", 
lifyensom för torpedf'artygens, specielt de för öppna sjön 
afsedda och tillräckligt skyddade, kan vara af så stor 
betydelse, att vår numeriska underlägsenhet derigenom , 
jag säger ej kompenseras, men att dess verkningar an
senligt utj emnas. Bland dessa fartygs uppgifter, in
begriper jag helt visst elen särdeles betydelsefulla att, 
i och för öfverrumpling, begifva sig till någon af fien
dens transportvägar och oroa hans handelssjöfar t eller 
åtminstone tvinga fienden att fördela stor sty rka till 
att skydda dessa vägar, så vigtiga fö r hans handel och 
förbindelse med kolonierna. 

Af hvacl nyss bli f vit, my c k et ofull ständigt, fram
stäldt, visar sig redan huru nödvändigt det iir att nog
grannt stuelera vårt sj östrategiska problem. 

Kanhämla kommer man till insigt om att det iir 
.ett mera tr·iingande behof att öka antalet af våra krys
sare ~in af våm "Morosini"; kan hiinda lw m mer man till 
insigt om att, om ej den eller Llen punkten befiistas, 
om ej anonlningar i.iro vidtag na att förse sig med kol 
och ammunition etc., utgå1~gen af krige t kan kompro
metteras, en ö kan gå förlorad, r eb·[itt omöjligg;örm; 
etc. Kanhända upp täcker man möjligheten för fie nden , 
att 24 timmar efter krigsförklaringen infinna sig på en 
viss 'punkt och förstöm eller bemäktiga sig betyclaml e 
r esurser. Kanhända blir man öfvertygad att, om vi ej 
på förhand klokt organiserat våra stationer, sådant 
virrvarr och tumult skall uppstå i samma ögonblick 
som kriget föddaras och sådan svårighet att samla 
ihop och fördela officerare och sjöfolk, att de allvar-
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sammasto hinder· möta för flottans moqilisering. Kan
hända finn er man att anorllnin garne fö~· fyllande af kol 
och ammnni tiou ej ~iro tillfyll est . Kanhända kommer 
man uneledund mecl att kustba tterierna kunna blittre 
betjenas med alla cle till de afskell ade årsklasserna 
hörande ka1~ onierer, af hvilka en del finna s att tillgå 
såsom arbet are , än med landartillerister, på hvilka man 
kanske lider brist i Hilt. K anhända slutligen - och 
detta [ir till och med s[ikert - måste man erkänna, 
att förhandsmlin och specialister för vigtiga fartyg, 
för t orpedbåtar , för hamnames försvar , för den tekni
ska t jensten ej kunna improviseras, då kriget står f6r 
dörren, utan att man i stlill et förorsakar oreda och 
oordning i det hela , och detta i det kritiska ögonblick, 
då man, med en för b ·iget 1:äl {örlJe1·eclcl fiende fram
för sig, kan behöfva att hafva allt ögonblickligtm fär
digt. 

III. Krigsbesättn ingslistoma måste, i b vad rör er 
förhamlsmlin och mera vigtiga specialiteter ombord i 
fartyg och torpedb åtar, vid fasta kustförsvaret och 
varfstj enstcn , ntan tvifvel vara redan under fred stid 
uppgjorda och hållna i komplett skick till sina hufvud
sakligast e, mest maktpåliggande delar. Om jag ej be
drar mig, lir denna princip redan accepterad såsom ett 
korollarium a t' de stUllier öfver en strategisk instruk
tion som blifvit gj orda under de sistf15rflutna åren. 
Ryssa rne hafva chefer och besättningar oupplösligt 
bundna vid hvarje enskilJt fartyg och vid nästan h varje 
t.i enst ebefattning i land. En sådan lyx kunna vi ej 
tillåta oss, ty mot Rysslands 3225 stridande sjöoffice
rare och mot dess 48 tusen man stäJldigt uneler vapen 
hafva vi blott 563 skeppsofficerare och cirka 10300 
man besättning uneler vapen. Något böra och kunna 
vi dock göra. Det är orimligt att i krigstid chefen 
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på "Italia a , artilleri- och torpedofficerarne, uppbörds
maskinisterna, uppbördsmännen på sådana fartyg som 
11 Duilio " eller "Etna ", att befälhafvare och maskinister 
på torpeclbåtarne, att ej alla dessa ~iro personer, 
omsorgsfullt utvalda bland dem som ega erforder
liga insigter ocb erfarenhet, angående de tjenster som 
komma att uem anförtros, bland personer som genom 
lång handläggning förut gjort sig förtroliga med de 
åligganden och det ansvar som i krigstid må dem på
läggas. Derefter må man, tid efter annan, låta dessa 
personer ombyta befattningar, allteftersom tjenstens for
dringar eller andra konsiderationer luäfva; detta skall , 
bland annat, medföra förd elen att skapa ersättningar ; 
men rullorna öfver striclsbesättningar·nct måste alltid 
hållas effektive och dervid får man ej det minsta t aga 
hänsyn till ancienniteten, men väl till den personliga 
förtjensten och lämpligh eten. Nati onen, hvilken "Italia i/ 
kostat föga mindre än 30 millioner och 1'1VIorosini " om
kring 20, har rätt att fordm, att sådana fartyg kom
menderas af dem, som ega vitsord om största duglig
het en att leda dem till seger. 

Ingen håller mera än jag på anciennitetsrättighe
t erna i de högre graderna af den militära hierarkien. 
De som uppn ått högsta trappsteget böra vara heliga 
och oantastliga, liksom i 'l'ysklancl och England, men , 
liksom i dessa länder , böra bef attningarn a förd elas efter 
duglighet. Alla eller nästan alla linieskeppskaptener, 
hvilka ej hafva öfverskridit en viss åldersgräns, kunna 
göra anspråk på att bl if va amiraler, efter t nr eller va l, 
i aktiv tjenst i land eller i reserven , om ej på den sjö
gående listan, men ingen må ega a tt beklaga sig öfver 
att en gradkamrat, yngre i tjensten, af sina öfver ord
nade anses lämpligare att föra befäl öfver ''Lepanto '1 

eller "Dandolo". Ej allenast med hänseende till sjö-
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tjensten, utan ock i tjenstebefattningar vid hamnför sva· 
ret och framför allt vid den tekn iska förva ltn ingen i lancl 
bör man tillämpa de båda principem a : val på grnncl af 
lämp lighet och f'ör-utbestämmelse till pos ter att bes~itta 
i krigs tid. 

Vi hafva nyss sett, huru det , strängt tage t, kan 
vam möjligt , föt· att ej siiga sannolikt, att en fi endtlig 
flotta, 24, 48 eller 60 timmar efter krigsförkl aringen, 
infinner sig utanför Maddalena, Gae ta ell er Spezia. 
Om vi nu ej på dessa pla tser ständigt ega några a f 
dessa styrande huf vucl som äro fnllshindigt inne uti allt 
hvad so m behöfver göras för att sätta dessa punkter 
i försvarstill stånd, om dessa styrande hufvurl ej kunna 
räkna på raskt bistånd af en stamtrupp personer , som 
fått vetskap, att de äro härför afsedela i händelse af 
hrig och so m uneler långa fredsår blifvit åtminstone ini
tier·ade, om ej fullt hemmastadela med de tj enster de 
skola utföra, hum - må man säga mig det - hnrtl 
skaU man någonsin kunna hoppaa att en djerf och 
hurtig fiende skall finna farleden redan spärrad, ska ll 
vid sin ankomst få till salut en salva granater och, 
om han är nog förm äten att ej afl.ägsna sig, så snart 
han bl ifvit insvept i nattens mö rke r i tjuclm eller rök , 
genom våra torpedbåtars sluga och snabba öfverfall 
varda sänd att formera bekantskap med de italiensim 
fiska rna.+) 

H vad de tekniska tjenstebefattningarne i land an
går, är det så ty dligt att val och del vis ofly ttbarhet 

') Efter en t im mas bomba rde ment bor tskymde,; staden Alexf.n· 
dria och dess Lefäst ni uga r fö r våra bl i ~kar af clt tU U rökmol n, så 
a tt , had e ej kanonernaö dnndet· och kulorn as susande nuit, kunde 
vi ej vetat, att egypt ierna besvarade vår eld . Ve oss o m de haft 
några stycken to rpedb{ttar. Då hr1cle vi nödgats genast afbryta a t
tacken och a fl ligsua oss. 

(Bcrlittelsc öf'ver Alexandrias bombardemenl.) 
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dervidlag m:lste gmla, att derföre km:ppast er fordra::; 

något uevis. Hvar och en so m har besökt "Duilio ", 
eller etablis::'ementen i S. Vito och i S. 13artolomrnco, 

eller lml sprnteverkshidema i Venezia, ln·ar och en som 

bevistat skjutförsöken i l\lng giano bör hafva kommi t 

till insigt om måttet af specialkunskaper och af prak

tisk skicldighet, som i våra cl<1gar erfordras för artil

lerids t ekniska hamlhafvamle. Hnrn skall man lnmna 

bBgära att dylika tj enster må v~il ntöfva.s, teknisht och 

ekonomiskt, så framt ej , åtminstone till 011 tlel, m sblj

ning och kontinuitet liiggas ti ll grun d för ofrieerares 

val ti ll dessa postAr"? Hurn skall man kunna hoppas 

att vap en, torpeder, elektriska lysapparater må befinnas 

fu llt tj enstedngliga niir kriget bryter ut, i ett ögonblick 

då de mest träDgande luaf på hastiga nytillverlmingar, 

r epa r ationer och nyan sl\afl:'n ingar just stöta till, ifall 

al 1a officerare, som egnat sig åt ilessa tjenstebefattnin

gar, ::llwll e varit skyldiga att öfverge dem för att gå 

ombord '? Nej, iifven hiirutin nan gå de nnvarll.nd e sy

stemen en föriinclring till mötes. Det iit' särdeles itnda

målseJJligt att bibehålla, eh nrn blott delvis, de g~illande 

t'öt·e:-:; kri ttcma, till fliljd af hvilka lle sjögående office

rame umvexlamle fel göra tilWillig tjenst i artill eri

byrån, vicl artilleri- och vid minv~isendet. Lemnantle 

dessa befattningar att fullborda sin tekniska utbilduing 

tillföra desse setlermera clepartementen det dyrbara 

shimliga bidraget af en färsk erfa renhet om vapnens 
hau tHerande till sjös; men å andra sidan, är det både 

nyttigt ocl1 nöd viincligt, vare sig det är fråga om det 

fa sta kustförsvaret eller om ~j en sten vid artilleri-, mia
och eldpageclepartementen, att kirtill förordna office

r ar e med fast anställning. 
IV. Beträffande nödvämligheten att onlna flottans 

reserv, så torde derpå ej behöfva spillas många ord. 
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Det är nog att nämna att, om man nm1antager tjen
sten viLl lmstbatterierna (en tjenst uti Lvilken, under 

alla synpunkter, det skulle vara förclelaktigt att låta 

flottan deltaga, liksom i Tyskland, Ryssland , Öster

rike- Ungern, Frankrike etc.) om · man unelantager 

denna tjenst - för hvilken sjöartillerister äro särdeles 

passancle - skulle flottan, sedan nuvarande planer blif

vit fnllborclcule, för a t t öfvergå från fredsfot till krigs

fot, hafva behof af: 280 officerare, 1200 underofficerare, 
8000 korporaler och sjöm;in. H varifrån skall man taga 

denna obefintliga personal? 
Med sjöfolket har det sig lätt, ty en nation, som 

lik vår räknat• 182 tusen man sj öuevär ing, bör ej hafva 

svårt att hopskaffa några få tusen vid en krigsförkla

nng. Men betr;ifl:'amle officerarne, umlerofficerame och 

lwrporal erna är saken ej så hitt att rangera. F. sjö

ministern Acton framlarle den 21 Januari 1882 för par
lamentet ett lagfcn·s lag öfver flottans reserv, hvilket 

dock, inn an det haft ~iran att blifva diskuteradt, åter

togs , om jag ej misstaget· mig, på grund af sess ionens 

afslntande. Ett nytt, mycket fullst~indigare och v;isent

lig en skiljaktigt, fö rslag nmlershihles se tlan granslming 

nntlet· förflutna året; Lletta h vilad e på de af kust(ör

svarsl.vmmissionen n ppdragna g runder, h varpå amiral 
Acton i sitt tal rl en 12 Mars 1883 biins:yftar. 

Niimtla förs lag samma nLimles genom harmoniska, 

föru tseende beshim melser, hvilka komma att befordra 
ernåentlet af ett ann a t mål af h iigsta betyrlelse för v: år 

marin , att afhjelpa den stagnation, den förlamning, den 

oundvikliga svaghet som, ifall man ej skaffar bot der

för, hotar det mest vitala elementet, andan, själen uti 

våra anfalls- och försvarsmedel, flotta ns officer skår, i 
hvars h~inder - utsatta tyväu för en hotande ålder

domssvaghet ·- finnes anförtrodd Italiens flagga på 
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hafvet _den kår afhvilkens energi , mera än af JOO-tons
kanonerna, kommer att bero l\Iedelhafvets fumåldriga 
drottnings vam eller icke vara, denna drottning , so m 
sedan länge varit nedstigen från sin tron , men so m nn 
~ir besluten att återeröfra sin r iittmätiga andel i helTa
väldet och att åtminstone ej föriJlifva tj enarinna åt sina 
foma vasaller. 

V. De högsta gradema inom flottans officerskål' 
ha fva haft en jemförelsev is gyns<tm bann,, men i de 
mellersta iir åldern }lög. l\lell a n de yngste amiral erna 
och sheppslöjtnantema midt i graden, hvillw ~inun hafva 
100 st eo· att avancera innan de vinna korvettka ptem;-o 
galonerna, iir skillnaden i tjenstetid och medelålcler 5) 

12 till 13 år, under det att sl,illnaden dem emellan i 
k. flottans rulla uppgår till 200 steg. Om man ej er
hålle t· en lag, i öfver cnsstämm else med den som varit 
tmLler belHtndling, om öfverflyttningar till resero- och 
p ens io11sstat, obi igatoriskt vid gifven ålder (såsom i en
geLska och åtskilliga audea mariner) samt beroende at 
den ålder, vid h vilken en best~imd ålder i tjensten upp
nås, så homrner att inträffa, att ifrågavarande löjtnan
ter ej blifva kurvettkaptener, d. v. s. tredje i bcf'älet 
ombord på framtida "Duilio ", förrän vid 50 års ?tlder, 
och kunna de från den tidpunkten gerna a fstå från 
selrondskapet på ett l:a klassens skepp , ty, om ej Atropo 
i egen hög person, skulle S. Agastinas obevekliga öde 
afklippa tråden på deras långa och eHindiga, om ock 
hedrande, tjenstebana. 

Den kommission som för 10 år sedan tillsattes af 
brittiska parlamentet för att studera härens omorgani
sation, förklarade såso m ett högst fosterl~indskt intresse 
att finna en utv~ig , hvarigenom åldem för större delen 

') Flisler man sig vid undanLagsfall, skall man kunna påträffa 
](ijtna nter af samma ålder som de iildsta amiralema. 
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befälbafvare för engelska milihirkåren måtte begränsas 
till mellan 35 och 45 å r , i hvilken ålde1' mogenheten i 
besluten samt spänningen hos de ('ysiska och momlisl.:a 
kntf'terna på samma gäng be finna sig uti clet för ett 
militärbefäl bäst passande stadiet. Hos oss skulle in
gen våga påstå att dessa vore g ränserna för elen hög
sta å l<l em hos en skeppschef, men det vore önskligt, 
att parlam entet ville staclfiist rr någon proportion, som 
vore miirkiJart mera liberdl och tolerant. lVIig synes 
det, som man ej IJortle till sjögåen de korvettkapten be
fordra någo n so m öfverskridit <12 it 43 års ålder, till 
sjögående fregattkapten ingen som öfve rsh:ri<lit 45 a 46 
och till sjögäendc linieskeppskapten ingen som passerat 
48 a 49 års å lder. Om jag irrar mig, så äro siffrormt 
dock snara re för höga än för låga . Stadgar af denna 
natnr skull e utgöra den nyttigaste ocl1 minst förhatliga 
bland alla regler fur uteslutning från beforclran. Alla 
skulle unuerkasta sig densamma, såsom det sker i en
gelska marinen, utan att beldaga sig och utan att rodna 
föl' en dorn uttalad af naturens obevekliga lag. Ett 
annat verksamt medel till att, i statens intresse, på
skynda banan för mera begåfvade och lofvande indi
vider är utan tvifvel befonlran efter urval. l'Yien, för 
att göra de tta system effektiv t och ej hålla det vid 
den döda bokstaf'ven, såso m nu är praxis, eller tillämpa 
det godtyckligt och orättvist, såsom någon gång in
triiffat umler det förflutna, vore behöaigt i första rum
met att alltid lemna åt ancienniteten, ända till de hög-' 
sta graderna, en betycllig del (t. ex. %), samt iintla-
målsenligt at.t, utom de mern, praktiska än teoretiska 
konlmrrensexam ina i de Wgre graderne, införa befor
dringslistor mecl (örslags1·um cf'ter beclömcl ('Mtjcnst (r~ 
sct·utinio cli prcferenza), och skulle dessa listor uppgö· 
ras af alla officerare i de högre graderna samt disku
teras och valveras af amiralitetskonsilinm. 
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Inom flottan anses denna samfiilda granskning, af 
ganska många, såsom det Jn·aftigaste medl et att ut
jemna skiljaktigheterna uti olika öfverordnades kritik 
och uppskattning ; h var och en af dessa pliigar på s itt 
stitt bedöma det ansvar som må man a honom att för c
slå till LeforJran efter nrva l någon af ha ns direH un
derlydande. Ofta nppstLLll::ts r1ylika fö r::J1ag blott i iin
damål att för ek om ma, dt~t egna nn t1erlyd ant1e må liLb 
men af andra befillhaf\·ares föt·slag. l tysl;:a marin en 
har man adopterat ett sys tem, som afser ll et llnL Lla 
målet att bereda ett snabbare avance ment å t officerare 
som utmärkt s ig för framst:tende hefiilsegenskaper och 
på sa mma gång att bevara ak tningen för hierarkien, 
som iir af så väsentlig vigt j en mili tärkår. D etta 
sy.stem, so m jag i sanning ej skulle våga föreslå till 
införanda hos oss, bes t år nti uppriittanll et af en l'l11la 
på, liksom till en specialkå r hörande ofrlcerare, hvilka 
på gmml af examina bev isa sig mest passande ti ll ami
ralitetsstabsoftlcerstjenst, en tj ens t motsvarande den vid 
härens generalstab. 

VI. J ag märker, kan l1ända förs ent för denna r e-
. vy's läsare, att jag för mycket utbredt mig öfver un

dersökning a t enskildheter, som för de flesta 1iga blott 
begränsadt int resse, men det synes mig likviil vara i 
sin ordning, innan jag afslutar denna uppsats , att ge 
en resume af de åtgärder med binsyn till k. flottans 
personal, som sedan ett å r Yarit för emål för handlägg
ning samt af de önsknings mål man genom dem velat 
ernå . 

För att erhålla en organisationslag föt· personalen, 
hvilk en må motsvara marinen s verkliga hehof, borde 
man börja med att upprätta en b·igsrulla öf\'er den 
sjöstyrka, som finnes att förfoga öfver nu eller i när
maste fmmtiden, och ej mindre för s tationerna, sjöbe-
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fästningarna, semafortjenstcn etc. Detta bör vara ba
sen för bes t~immandet a f erford e1·l iga l\a tego rier, gra
der oeh specialiteter in om personalen . Om man vill 
hillb en hraft igt orga nise ra1l , stridsLirdig flotta, mås te 
en del af pcr.son alen s t ti mligt befinna sig i aktiv tj enst, 
såsom t. ex.. a l la chefer och se l,oml cr ptc krigsfartygen 
och p:l en del fartyg i l'Psrrv, allct s pecialistoftlcr rare 
som iiro onn .h ·iklig t n('> Lhiin t1 ig a för den t ekniska tj en
sten omLrml och i lan t1, alla nppbö n lsmän och förhands 
män af<eiltla fiir vigti ga befa ttning ar ; mer1 ettortl a lla 
de in l1i vi\ler SOII1 · erford t' :1S f i'll' att n ta n nppeh:lJJ s[itta 
j gå ng tj ensten omhnnl och i bn1l , i händ else af en 
oförutsed d a llm iin ru ::;tni ng. J\U m:.1n noga efter se , far-

-tyg för fnd.yg och hHmn fi.ir luunn, h\·ilka befattnin gar 
verkli gen ~Ll'O nödvändiga att h,odla besatta, för att \ ' ::tl'a 

säke r på, ~ifven om r esten af b es~i ttn ingen är ny och 
föga öf1'atl , att m:w genast äntla ifdu krigets första 
dag ii r Lerecld att upp taga strit.!. Nåv~Ll, u to m ll et att 
denna le llatllle och tekniska personal borde vara stän
d igt komm enderad, så borde ock de individer so m äro 
afseelda fiir mycket vig tiga och svåra pos t er vara åt
minstone för viss tid ntn iimcla och i utöfning af de be
fattningar so m s kola tillhöra dem i krigsti tl. 

En del af dennA. fiir ständig tjenst i land afseelda 
personal, h vi l k en niithiinrl igtv is lllåste iiga go el prak
t isk erfarenhet om lokal erna so m skola för ::> vara s, ma
terielen so m s kall anviimlas och de t ekniska befattnin~ 
gar som iit·o att utiifva, borile derj cmte bilda en !Ji1· 
med f ast rmstrillning ( ruolo o. ?'cs idr.n,ea fi ssa), denna 
uppr~i t.tarl med ur:" kiljning och heg r,insad så mycket 
so m mö,ilig t , och pl llen .~amma borde ingen place ras 
som ej g tl nom aflagda exam ens prof eller lå ng och ni
t isk tjenst dertill gjoet sig k om petent. D e öfriga be
fattningarna i land bord e i fr edstid innebafvas af elen 
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sjögående personalen (med de poster naturligtvis obe
satta som i fredstid ej behöfn funktionera) och i krigs
tid öfvertagas af r·cserven, hvilken senare borde i tur 
och ordning öfvas till de befattningar som komme att 
i krig anförtros dem. 

Beträffande elen sjögående personalen så skulle d era f 
hållas i aktiv tj enst så stort antal som försloge f(iJ' 
fredstjensten , deruti inberäknade n a tnrl igtvis alla <l e 
personer, om hvilka jag nyss talat, afsedela för makt
påliggande och speciella tjenstebefattningar i krig. Till 
komplettering af denn::t sjcigåemle personal vid öfver
gående från fredsfot till krigsfot måste man anlit::t re
set·ven. På grund häraf bör reserven vara fördelad 
mellan fartygen och tjensten i land, men konune na
turligtvis att i mycket större proportion bidraga till 
elen senare tjensten, alldenstund för denna skillnaden 
mellan fredsfot och krigsfot är betydligt större. Obe
roende af kategorierna sjögående och i lancl tjenstgö
mncle - hvilka distinktioner skulle helt och hållet 
lemnas åt marinstyreisens afgörancle och vara förän
derlig från tid till tid efter behof - borde reserven 
vidare utgöras af 2:ne kategorier, alldeles olika i an
seende till duglighet, rättigheter och skyldigheter. 

En första reser·v, föga talrik men utvald, skulle 
omfatta de bästa och mest förtjenta bland officerare 
och underofficerare, hvilka enskilda angelägenheter för
anledt att lemna U.en aktiva militärtjensten, sedan U.e 
förvärfvat fullständig praktisk duglighet, vare sig detta 
skett i ändamål att inträua på en civil tjenstebana eller 
att egna sig åt privata affärer. At dessa officerare och 
underofficerare, till antalet inskränkt till h vad som er
fordeas för att besätta vissa poster af en viss bety
delse (t. ex. befäls- och vigtigare platser på fartyg i 
reserv, vakthaf\-ande officerare på krigsfartyg, på far-
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tyg för sjuke och sårade etc., att komplettera behöfiiga 
tjenster vid artilleridepartementen, vid lokalförsvaret 
och semafortjensten etc.) Skulle regeringen kunna er
bjuda en liknande position som åt armens reservoffice· 
rare, med samma åliggande att alltid vara beredde att 
ingå i tjenst, undantagsvis äfven i fredstid (i händelse 
af utomordentliga rustningar, för genomgående af pe
riodvis instruktionshus etc.), likväl med den skillna-

- den, att den första sjölcrigs1·eserven borde bestå af ett 
nrval personer, ännu i blomman af sin ålder och sina 
krafter, h vilka, ifall anledning förelåge, till och med 
kunde erhålla befordran - alltid i reserven likväl. 
Med andra ord, den första reserven skulle bli ungefär 
hvad halfsolclofficerarne äro i engelska marinen, en kår 
officerare och underofficerare af bepröfvad duglighet, 
h vilken styrelsen håller i beredskap för utomordentliga 
fall, hvarigenom den är i tillfälle göra en del bespa
ringar, ty om första reserven ej existerade måste sta
ten, för att i nödfall kunna räkna på att få tjensten 
utförd, underhålla en så mycket vidsträcktare aktiv kår. 

Denna första r·eserv skulle, såsom man bör kunna 
hoppas, utgöra ett det mest välgörande aflopp för ak
tiva kåren, framför allt för dess officerare, men äfven 
för underofficerare, hvilka önska gifta sig, öfvergå till 
civila yrken, vinna anställning vid varfven eller bland 
hamnpersonalen etc. Man borde också söka att äga 
ett visst antal af dessa bosatta på de plat~:~er som hafva 
behof af försvar och anstålda vid semaforväsendet. En 
dylik personal, alltid till hands och helt och hållet an
visad sina poster redan i fredstid, synes mig böra lända 
till största nytta. Inskrifning i första reserven skulle 
vara frivillig och bero en u e på fcrtjenst, i andra reser
ven deremot obligatorisk och ej medgifvas såsom belö· 
ning. 

11 
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Den andra reserven, motsvarande härens 1·escrv och 
tcrritorialmilis, borde omfatta all sjöbeväring, so m ej 
är inkallad i tjenst, men sky l dig att i krigstid inställa 
sig. lVIan kunde gema t ill denna andra sjökrigsreserv 
draga in alla eller en stor del af de individer, tillhö
rande härens reserv och t erritorialmili s, hvil ka arbeta 
på varfven eller äro på ett eller annat sätt fästade vid 
hamn-, fyr-, semafor- ell er sjötull väsendena etc., h var
fö r ersättning kunde beredas armen genom att t ill dess 
reserv- ell er territaria lm il is öfverflytta såda n sjöbevä
ring som flo t ta n ej har behof a f. 

Såväl första som andra reserven borde, såsom förut 
~ir nämdt, tid efter annan öt\as uti de befa ttningar so m 
skola ål ~iggas dem i krig, alldeles såsom uet sker i Eng
land och Tysklanu. 

Förenämde åtgärder, hvilka j ag här påpekat, skulle 
enligt min t anke tillfredsställa h vad jag, måhända oegent
ligt, på ett sätt som synes mig expressivt, kallat stra te-

-gisk organisationsplan f ör vår flotta, och skulle derjemte 
befrämja de af alla mest maktpåliggande ändamål, som 
man måste hafva i sigte ifall man ö1iskar en marin som 
verkligen iir bet·edd (ör Miget, nemligen : personalens 
f ullständiga effektiva pmlctiska utbildning. Om vi skulle 
vilja städse hålla i tjenst den personal , som vi måste 
hafva till hands vid krigsförklaring och upptaga den 
hel och hållen, såsom nu sker, pli sjögående aktiv stat, 
skulle vi utsätta oss för följande olägenheter: Framför 
allt skulle det blifva nötlväncligt att betydligt föröka 
kadrerna, ty - och heia marinen känner det - i dag 
äga vi ej tillgångar att för oförutsedda fall rusta 2 
eller 3 fartyg, utom de so m äro Hpptagna i budgeten; 
man kan Hitt föreställa sig, hvau so m sedan skull e in 
träffa, ifall order inom några få månader ingingo att 
s~itta hamnama i försvarst illstånu . Och om vi derefter 

- 183-

behöfde rusta alla uisponibla fartyg och torpedbåtar? 
H var finnas officerarne, underofficerarne, mask inist erna, 
minörerna, eldarne '? 

Med ett ord, de befintlige kadrerna äro otillräckli
ge i man kan sj el f döma u ta f följanlie j emförande t ablå: 

Kusternas utstrf.iclming 
(utom kolonierna) .. h m. 

Sjöbevär ing ... . . .. . . . 
o-Marinbudget (utom för k 

lonierna) . .. . . mill. Ii 
Proportion till hela stat 

re 
s-

bullgeten ..... . .... . .. 
·-F lagg- och regements 

r · officerare . ... .. .... . 
Officerare af lägre grad 
R eservofficerare . .. .. . . 

Summa officera 
Minsta st v rka i ständig a 

·' tiv tj enst 

.. 
er 
.. 
re 
k-
.. 

D:o i reserven 
D: o n a sumt 

l 

i:J:j 
'::j >-3 .., 

'< t:;:' !:l "' t:' "' f::. a3.. .,. 
p s. p ;;· 

" .,. o t:' 
p. 

"' 
p. 

6069 l 2690 1 16:::8 6341 
195000'164000 40000 182000 

268 157 52 58 

I/ , o '/,6 ' / 12 
I l 
l 28 

871 717 154 110 
1156 l 870 l 219 

l 
362 

1977 2096 223 -
4004 l 3683 l ö9ti l 472 

530001 620001 98501 10300 
24000 l 00000 14000 ~-

7700011(:)20001 238501 10300 

Ej nog meLl att våra kadrer äro fattiga, de äro re
lativt mera fåtalig1. i de högre än i de lägre graderna, 
hvilket naturligtvis bidrager till att fördröja beforcl1·an. 
I England uppgår löjtnanternas (uncler 8 års tjenst) 
antal till 3 1/ 4 gånger underlöjtnanternas; hos oss endast 
till 13/ 1 gånger. I England har, i medeltal, en t redj e
del af löj tnanterna korvettkaptens rang, hvilken de äro 
berättigade erhålla efter 8 år i g raden. Hos oss repr.e
sentera korve ttkaptenerna blott 1/ 1 af löjtnanternas an
tal och de senare hafva utsigt att få stå qvar minst 
15 år i sin grad. 
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Proportionen mellan de nedannämde 4 graderue 
inom de 4 marinerna är som följer: 

.. "o.'. o 

tetid eller 
Löjtnanter ........... . 

D:o öfver 8 års tjens 
korvettkapten er • • o o • ~ • 

Fregattkaptener . ..... . • • • • • • o •• 

Linieskeppskaptener ... . o •• o o •••• 

~ 
t:l 

CJQ 

;ö 

"' p.. 

2,9 

10,4 
7,7 
5,4 

>oj >-3 .., 
H p ..., 

00 ~ "' ~ :r ;ö n; · 
;;.: "' "' "' 

p.. 

1,s 0,6 1,o 

11,7 2,8 1,o 
5,1 1,o 1,o 
3,0 0,7 1,o 

England äger slutligen 66 amiraler och Frankrike 
61, medan Italien blott äger 16. Der finnes ingen ma· 
rin, icke en gång den tyska, som sträfvar efter ett stort 
antal 1:a kl. fartyg eller starka eskadrar, inom hvilken 
befordran går så långsamt som hos oss. Dertill kom· 
mer att man inom dessa nationer eger ett aflopp för 
officerarne uti reserven, och att deras amiraler; kårens 
vördade öfverhufvud, icke derföre äro, liksom tios oss, 
tvungna att, ännu i kraftfull ålder, afgå med en pen· 
sion - i sanning spartansk. Gör få amiraler, reducera 
ytterligare den tarfliga kadern, vore jag frestad säga, 
men - låt en amiral vara en amiral, låt honom vara 
så godt som oafsättlig och bevilja honom hvad som er· 
fordras för att anständigt uppbära sin höga ställning. 

De nya lagarne om reserven och om befordran -
den senare upptagande jemväl inrättandet af en kåt· 
med fast anställning - skall bland annat afvända den 
stora fara som hotar marinen genom den höga medel· 
åldern inom befälsgraderna, genom svårigheten att bi· 
bringa en lwar en i alla afseenelen erforderlig instruk· 
tion och genom den deraf följande nödvändigheten att 
nödgas grunda våra kommenderingar på den absurda 
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och olycksbringande principen, att den förste, bäste 
linieskeppskapten också skall vara den ojemförligt lämp· 
ligaste att taga befälet öfver "Italia" inför fienden, 
eller att på 24 timmar organisera undervattensförsvaret 
vid Tarento, eller att vid S. Vito leda konstruktionen 
af Andrea Dorias 100-tons-kanoner. 

Vi bafva kanbända någon som är vuxen allt detta, 
men på undantagsfall och stadigvarande underverk bör 
man, jag upprepar det, ej draga vexlar. Den sjögående 
personalens kårer skola, tack vare de nya lagarne, för· 
yngras i första rummet emedan, efter allt utseende, 
derigenom kommer att stadgas den visa principen om 
åldersgränser och emedan urvalen komma att göras på 
ett sätt som bättre tillgodoser statens högsta intressen; 6) 

och staten har rätt till anspråk att skörda bögsta vin· 
sten af hvad den betalar ut och fordrar, utan att allt· 
för mycket fråga efter de mycket aktningsvärda medel· 
måttomas klagovisor, att elen kommer fram till fron· 
ten, som besitter största dugligheten att sända fiendens 
skepp till botten, att leda flottans operationer etc. 

I andra rummet skola de nu antydda lagarne med· 
föra den fördelen, att vissa individer som bättre passa 
fqr teknisk tjenst och vissa andra, som öw:ka egna sin 

') Urval äro, med forlof, liksom markis Colombi akademier. 

Antingen göras de eller göras de icke. Medgifves aLt system et alt 
från major och uppåt avancera efter tur, såsom i Tyskland, är logiskt 
och har sina för~språkare. Men dertill fordrades ock samma system 
som i Tyskland för beklädande n/ luigre bes tällningar (dems rege
menten äro kommenderade af mc.jorer) och derjemto fordras kejsa
rens kabinett som påminte den eller den om lllmpligheten alt liigga 
in om sitt afsked. Men har man att göra urval , Btt går det ej an 
att ta alltför mycken hilnsyn till Tizii eller Semprouii klagnrop. Må 
Tizio och Sempronio hafva godheten afvaktn hvar och en sin tm 
och lät ock proportionen fi'r de genom tur beriittigade vara liberal -
men må mau se till att de som på g'.·uud af förtjenst väljas utom 

tur, äro the right men in the right p laces. 
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tid åt annat än tillsyn på varfvet, åt kommissariat
och kontrollgöromål eller att låta sopa däcken på far
tyg i beredskap, kunna öfverflyttas till en kår med 
fast anställning eller till reserven. 

På detta sätt skulle loppet af den tröga flod, som 
den sjömilitära tjenstebanan i våra dagar är, sönder
dela sig i olika flodgrenar af skiljaktig hastighet; snab
bast den grenen som upptager dem, hvilka befordrats 
efter skicklighet, mindre snabb elen som omfattar de 
%-delarne beforclrade i ttw och ännu mindre snabb elen 
som innehåller officerare med fast anställning. En an
nan fördel, som synbarligen kommer att följa af de nya 
lagarne, vore tjenstebefattningarnas delning i speciali
teter. De sjögående komme att segla till sjös så myc
ket mera, de uteslutande tekniskt anlagde komme att 
tillbringa så mycket längre tid vid Jepartementen till 
särdeles stor nytta för artilleri- och minväsendena etc., 
h vilka blifva med h varje dag mer komplicerade; och 
slutligen skulle man i hvarje krigshamn och långs ku
sten hafva tillgång på personer, som vore grundligt 
hemmastadde med lokalen, resurserna etc., som toge 
vård om all den fasta försvarsmaterielen, om semafo
rerna, om de värnpligtiges mobilisering o. s. v. Utom 
allt detta skola de nya Jagarne bättre sörja för under
officerarnes framtid, hvaraf denna kår har gjort sig väl 
förtjent. Dessa undanskymda fastän verksamma fak
torer i vår sjökrigsmakts effektivitet skulle antingen 
uti en fast beställning eller i reserven, lättare ~in det 
nu går för sig, finna ett hederligt slut på tjenstebanan 
samt de länge eftersträfvade och redligt förvärfvade 
axelklaffarna. Lofvade vare de ministrar som tänka 
på de modesta hjeltarne med hårdnade händer, på dem 
som leda ankararbetena, röra a~munitionsvagnarne, 
utslunga torpederna, styra maskinerna och nedstiga 
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på djupet för att undersöka hafverier, som tänka på 
vedetten, på hvilken nordanvinden piskar s8ncler an
sigtet, på den oförskräckte rorgltngaren med händerna 
förfrusna, på dem som tillbringa långa timmar under 
slagregn och framför brännande eldar, på dem som 
sätta lifvet på spel vid plundring af en granat eller 
genom att ila en skeppsbruten till hjelp. 

Ni, tappre underofficerare, skola säkert nnder axel
klaffarne bibehålla, utom pligtkänslan och det visade 
modet, vanan att leda de tunga arbetena, att göra rund
och pikettjenst samt instruera rekrytmarchen. Välan, 
Ni skola bistå dessa unge officerare från krigsskolan 
att nedlägga minlinierna, och de skola hjelpa Eder -
ifall Ni händelsevis skulle råka i förlägenhet något litet 
- med att beräkna motståndet hos en rekylhämmare 
eller Voltasstaplar, Ohms o. Ampere hos dessa väl
signade maskiner, hvilka den hedersmannen professor 
Pacinotti har kommit på den tanken att uppfinna till 
tröst för underlöjtnanterna vid det fasta minförsvaret. 

Hvar och en på sin post och till hvad han bäst 
förstår sköta. Detta är grundprincipen för ordnandet 
af såväl ett väfveri eller ett kanongjuteri, som för ska
pandfJt af en strategisk organisationsplan för flottan. 

Och nu vore det kanske i sin ordning att jag åter
ginge till hufvudämnet i denna uppsats och inginge på 
några detaljer, och framför allt, att jag undersökte det 
nära sambandet som råder mellan flottans och armens 
strategiska problem och om nödvändigheten, numera af 
alla erkänd, att städse allt mer sammanknyta banden, 
gemensamheten i studier och ledning, mellan hären och 
flottan, h vilka uppriktigt älska och högakta h varandra 
och borde förstå hvaranc1ra liksom tvenne fingrar på 
samma hanJ.. lVIen det felas mig tid att fortsätta denna 
uppsats, som i hast blifvit nedskrifven, och för öfrigt 
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skulle jag ej vilja missbruka tålamodet hos läsaren af 
Nttova A.ntologia. Måhända kommer det en annan gång. 
Emellertid må jag tillåtas afsluta denna artikel meLl 
att uttrycka en tanke, som jag tror delas af alla, så 
många som verkligen älska detta kära fosterland, af 
ödet bestämdt att åter bli starkt och fruktadt på haf
vet, en känsla af tacksamhet och uppmuntran åt dem, 
som nu egna snille och onttröttliga omsorger åt att ge 
kraftigt och verksamt lif åt dessa stolta maktens red
skap, hvarmed man ser vår marin med hvarje dag rik
tas. Ämnet fattas ej, Gud vare tack; ty, utan fåfänga, 
kunna vi i sanning vara stolta öfver de element som 
utgöra vår unga krigsmarin. Problemet är alltså lös
ligt, men får visso är det ej mindre svårt än det rö
rande materielen och ojemförligt mycket vigtigare. 
"Att skapa en arme och ordna ett land i militäriskt 
hänseende, är ett långt och mödosamt arbete- skrefvo 
för 25 år sedan bröderna Mezzacapo - men att bilda 
en mäktig marin är än n M mycket svårare." ''Mängden 
af fartyg, tillägga de, gagnar föga utan skicklighet att 
handtera dem - - 11 och, efter att hafva citerat några 
märkliga omdömen af Napoleon den store, 7) sluta de 
med att uttrycka den förhoppningen att Italien utan 
uppskof måtte skrida till verket att lägga grundvalarue 
till en mäktig marin. 

') En general och eu amiral äro tvenne män so m kriifva skiljda 
egenskaper. Man födes ti ll fältherre, men man förvärfvar sig genom 
erfarenhet duglighet till att kommendera en fiotta. En högste befäl
hafvare till sjös är mer beroende af ~ina fartygschefer lin en fäl therre 
af sina underlydande generaler. Den senare kan sjelf öfverlaga när
maste befitlet öfver t rupperna och begifva sig till olika punkter för 
att rätta felaktiga rörelser; amiralens intlytande sträcker s! g deremot 
blott till besilttningen pl'l det fartyg der han befinner sig. Inom sjö
officerens yrke gäller således framför alla andra att underlydande 
måste påtaga sig ett ganska stort ansvar. 

De materiella grnndvalarne äro nu lagda och re
dan reser sig majestätiskt bygnaden. :Må han komma 
rätt snart den efterlängtade lifgifvande själen, Prome
tei heliga ande ! 
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Hvarjehanda. 
ltalienslra pansarfartyget "T,epanto ". "L epanto", 

som sattes i sjön den 17 April förlidet år, är bygdt i 
Livorno efter ritningar af lVI. Brin, som härigenom för
verldigat en storartad tanke af amiral Saint-Bon. Det 
mål, som eftersträfvades var att erhålla ett fartyg metl 
synnerligen stor förmåga både till anfall och försvar, 
med en fart öfverlägsen alla nutidens stora pansa rfar 
tygs, sjelfständigt, lämpligt för hvilken ocean-navige
ring som helst, istånd att transportera ett stort antal 
trupper och betryggaclt, så mycket som möjligt, emot 
torpedoanfall. 

Dessa viikor föranledde straxt ett afstående från 
all bepansring i vattenlinien (för att icke komma till 
omåttliga dimensioner), umler det fartygets flytförm åga 
betryggats med ett bepansradt undervattensdäck och 
dess stabilitet med ett vidsträckt och ändamålsenligt 
cellsyste m. 

Öfvergifvandet af vertikal bepansring i vattcn
linien är ett af de mest kännetecknande drag hos de 
båda tvillingfartygen "Italia" och "L epanto". 

En annan utmärkm~de egenskap hos dessa fartyg 
~h· att byggnadsmaterialet är mjukt stål, hvarigenorn 
erhållits en minskning af 15 procent i vigten af detta 
material. 

Dimensionerna och det beräknade deplacementet 
äro följande: 
Längd emellan perpendiklarne ..... .. ..... 122 meter. 
S törsta bredd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,34 " 
Medeldjupgående ............ . .. , . . . . . . . . . 8,40 " 
Reduttens hela höjd. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 17,52 , 
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Reduttens höjd öfver vattnet . . , . . . . . . 9,135 m. 
Fartygets hela höjd på midten . . . . . . . . . . . . 17,70 , 
100-tons-kanonens höjd öfver vattnet . . . . . . 9 ,97 , 

R ammens framskjutande längd . . . . . . . . . . . 2 , 
Deplacement med full utrustning ..... . ... 13550 tons. 

"Lepanto a kan på följande sätt beskrifvail: det är 
en kryssare med ett öppet och två täckta däck, bestyc· 
kad med 4 st. 100-tons bakladdningskanoner (uppställda 
på vridbara plattformar inneslutna inom en pansarredutt 
i midten af fartyget) och med 18 st. 4-tons bakladd-

. ningskarroner , hvaraf 16 i batteri på sidorna och de 
öfriga båda å back och skans under skydd: 

Det pansarklädda undervattensdäcket sträcker sig 
från förstäf till akterstäf, afsk~irancle skeppsrummet i 
dess öfra del; flytförmågan är dessutom försäkrad ge
nom delning af skeppsrummet och den del af fartyget 
som iir öfver pansardäcket i ett mycket stort antal 
vattentäta och sjelfständiga afdelningar. 

Hela den del af fartyget, som upptages af maski· 
ner och pannor, det är en längd af 77,55 m. , är försedd 
med dubbel botten till l meters höjd, under det att 
midtelpartiet af rummet i egentlig mening, det vill säga 
det som innefattas emellan den dubbla bottenbeklädna
den och pansardäeket, också är deladt uti vattentäta 
afd elningar långskepps- och tvärskeppsvägen till ett 
antal af 51, hvilka afdelningar inrymma dels maskiner 
och pannor, dels kol- och förnödenhetsförråden. 

/ 1 För- och akterom elen dubbla botten delas rummet 
med andra vattentäta lång- och tvärskeppsskott i 18 
afdelningar, af hvilka några inrymma apparaterna för 
rorets handterande och andra upptagas af kol, lifsme-
del och vatten samt di vers e fartygsmaterieL 

En annan här använd nyhet, redan förut tillämpad 
på "Duilio a, i afsigt att kunna lätta skeppskroppen 
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utan att minska fartygets stabilitet långskeppsvägen, 
består i en delning af den dubbla botten i 84 särskilda 
afdelningar. 

Pansardäcket, h vilket, såsom vi redan nämnt, sträc
ker sig från ena ändan af fartyget till den andra, är 
till största delen af sin Hingel parallelt med vatten
linien, det sänker sig mot förstäfven och nedgår ända 
till höjd med rammen, sålunda på en gång ökande 
dennas bch sjelfva förstäfvens styrka. Tvärskepps
vägen är däcket deremot bugtigt med ett språng mid
skepps af 1,05 m.; det sänker sig vid skeppssidan ända 
till l ,so m. under vattenlinien. Detta däck har först 
en beklädnad af 15 mm. plåt, som fästes till den yttre 
skeppssidan, så att fullkomlig vattentäthet är garan
terad, och på denna plåt bultas pansaret, som är 'l cm. 
tjockt. 

För att detta däck med ett sådant system af hori
zontelt skydd skall kunna träftas, vore det nödvändigt 
att fienden antingen sköt med en depressionsvinkel af 
15°, h vilket ä t• en praktisk omöjlighet, eller att han 
befunne sig på sådant afståncl att anslagsvinkeln blefve 
15°, men i detta fall blef afstånclet så enormt att all 
rimlighet att träffa upphörde. Återstår då att taga i 
betraktande elden från en fiistning, hvars kanoner skulle 
kunna skjuta med en depressionsvinkel af 25 till 30 

grader. Äfven under antagande af en sådan möjlighet, 
skulle fartyget ju kunna und vika träffområdet för de 
under sådan vinkelriktade fästningskanonerna och dock 
hålla sig på godt skjutafst1\nc1 för sina egna pjeser. 

Ofvan pansardäcket är en cellbyggnad, som man 
kan betrakta såsom två särskilda afclelningar, från 

hvarandra skiljda genom ett horizontelt plåtskott, som 

sträcker sig från fören till aktern på en höjd af 40 
cm. öfver vattenlinien. Detta utgör den undre bekläd-
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naden af cellpartiet och rummet emellan detsamma och 
pansardäcket är medelst vattentäta lång- och tvär
skeppsskott deladt i 188 särskilda compartiment. 

Flera af dessa äro fylda med kol, några upptagas 
af proviant och fartygsmateriel, under det andra åter 
äro lemnade tomma, för att tillstädja en lätt och skynd
sam reparation af skador, som i närheten af vatten· 
linien skulle kunna hafva orsakats af inträngande pro

jektiler. 
Kolen och andra saker som fått plats i dessa com

partiment reducera till ett minimum det utrymme, som 
vattnet skulle kunna inkräkta, på samma gång de öka 
pansardäckets skyeldsförmåga; med andra ord, under 
förutsättning till och med att alla plåtarne genombor-

- rats af projektiler och att nästan alla compartimenten 
lemna tillträde för vattnet, skall dock fartyget icke 
sjunka mera än några centimeter: det skall erhålla ett 
förändrad t deplacement, först or;h främst i följd af ko
.lens och öfriga före måls genomdränkning och vidare 
genom att cellpartiet med sina 154 af hvarandra obe

roende celler sänkes i vattnet. 
Bord v arts i fartyget på omkring l meters afstånd 

från fartygssidorna bildas två gångbord genom vatten· 
täta skott, som följa sjelfva sidornas form och som 
räcka från pansardäcket upp till l:a batteridäcket. 

I afsigt att förhindra vatten, som inkommit genom 
de genomskjutna sidorna och derefter bemägtigat sig 
den del af fartyget som är öfver pansardäcket, att in
tränga i rummet lägre ned, har man särskildt försäkrat 
alla luckor och passager. Man har på det kraftigaste 
bepansrat skorstenames nedre delar ända till 90 cm. 
öfver vattenlinien; krut- och projektillangningen skall 
ske genom en bepansrad tub, som räcker från däcket 

till red u t t en . 
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Ofvan det med celler inrättade däcket finnas två 
andra däck, nemligen l:a batteridäcket, hufvuusaldigen 
afsedt för torpedoutskjutningstuberna, och 2:a batteri
däcket eller det öfversta, l.J.varest Jet lättare artilleriet 
får plats; emellan dessa två ligga kajut, hyttor och 
besättningens logementplatser, diverse förråusrnm , allt 
som är erforderligt för existensen ombord och i allmän
het allt som behöfves för trupptransporter. 

Midtpå däcket reser sig r euutten och i denna äro 
uppställda de fyra 100-tons-kanonerna, hvilkas my n
ningar äro 4 meter öfver däcksytan, på det detta däck 
under skjutning för- och akteröfver icke må skadas 
genom inflytande af explosionen. 

Pansarn å redutten har en lutning af omkring 24° 
och den på skorstenen af omkring 30°. Pansarplåtarne 
äro respektive 40 och 48 centimeter tjocka. 

Redutten skall derjemte skyddas emot eld fl'ån 
högt belägna fästningar genom två stålplåtar. 

100-tons-kanonerna skola så uppställas att de kunna 
skjuta med en depressionsvinkel af 10° och en eleva
tionsvinkel af 15°; med förstnämnde vinkel skola de 
kunna träffa ett fartyg på 55 meters afstilnd och med 
den sistnämnde en fästning belägen omkring i50 meter 
öfver vattenytan och på ett afstånd af omkring 3000 
meter. 

Genom användande af krutladdningar af änua till 
350 kilogr. skall man med dessa förträffliga 100-tons
pjeser erhålla en öfverlägsen verkan mot nutidens hår
dast bepansrade fartyg, till och med vid sneu skjut
ning och följaktligen en märkbar öfverlägsenhet öfver 
nu möjliga motståndare, h vilka alla äro bestyckade meJ 
mindre pjeser än dem "L ep_anto" för. 

Framdrifningsmåskinerna skola hafva 18000 nomi
neJa hästkrafter och man hoppas att hä rmed uppnå uen 
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ofantliga ha stigheten af 17 l<:nop. Hela rörelseappara· 
ten skall utgöras af 4 S'ärsl<:ilda maskiner, hvarj e med 
4500 nom inela hästkrafter, meJ tre vertikala cylindrar 
och ytkondensorer. 

Fartygets vanliga kolförråd skall vara 1600 tons, 
men detta skall för särskilda fall kunna ökas till 3100 
tons. I förra fallet skall det kunna ånga med full fart 
af 17 knop under 74 timmar och i senare fallet under 
143 timmar. JYieri enät· man skall kunna reducera far
tygets bast ighet till Ö,5 knop genom att utveckla min
sta möjliga maskinkraft och endast använda de två ak
tersta maskinerna, skall "Lepanto '' kunna med vanligt 
kolföeråd ånga i 2222 timmar och med det större kol
förrådet i 4303 timmar, d. v. s. metl en fart af 6,5 knop 
kunna tillryggalägga en distans af 27982 eng. mil utan 
att fylla kol. 

(Revu e Marilime et Coloniale.) 

Thornycrofts nya minhåta1· af l:a klasseu. Seclan 
Thornyeraft 1877 satte i sjön sin första minhlit af l:a 
klass, "Lightning", hafva minbåtar af denna klass allt
jemnt ökats i storlek. 2:a klassens minbåtar, hvilka 
medföras på fartygens däck och hvilkas vigt häraf be
gränsas, hafva deremot icke nämnvärdt ändrats till di
mensioner; beträffande längden hafva de fått en till
ökning af l till 2 fot i sammanhang med antagandet 
af ramform för stäfven. 

"Lightning" hade en längli i vattenlinien af 24,688 
meter och ett lieplace ment af 29,1 51 ton s. Med 400 
indikerade hästkrafters maskin och 120 rfA ångtryck 
erhöll den en hastighet af 18,55 knop och 350 slag i 
minuten. 

De 1879 byggda minbåtar af 1:a klass hade en 
längd af 25,527 m. och lieplacement af 32,950 tons. Med 
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425 indikerade hästkrafter och ett tryck af 120 rtt. hafva 

dessa nått 20 knops fart och 420 slag i minuten. 

1880 års minbåtar af l:a klass hafva en längd i 

vattenlinien af 26,898 m. och deplacera 30,207 tons med 

deri inräknad last af 3,3 tons. Med 460 indik. häst

krafter och ett tryck i pannorna af 123 rtt. hafva de 

vid första försöken erhållit en fart af 22,01 knop och 

438 maskinslag i minuten. Vid senare försök och med 

lasten ökad till 6,756 tons hafva de utvecklat 469 ind. 

hästkrafter, gjort 443 maskinslag och 21,756 knopsJart, 

med ett medeltryck i pannorna_ af 133,8 ![t. på qv.-tum. 

Då flera främmande regeringar önskade sjögående 

minbåtar hafva MM. Thornycroft ytterligare ökat di

mensionerna. 

Den för Ryssland byggda minbåt af l:a klassen 

har följande dimensioner: längd i vattenlinien 34,442 m.; 

största bredd 3,81 m.; höjd 1,981 m.; djupgående för 

0,762 m., akter 1,829 m.; ueplacement 60,963 tons. Den 

är byggd af galvaniseradt bessemerstål och delad i 11 

afdelningar genom 8 fullkomligt vattentäta skott och 

2 halfskott efter M. Donaldsons system. Minbåten fly

ter med ett af sina compartiment, hvilket som helst, 

vattenfyldt. Till vattnets utpumpning finnas flera ap

parater, nemligen: 6 kraftiga ejectorer af hvilka 2 äro 

anbringade i pannrummet och äro i stånd att utdrifva 

40,641 tons vatten i timmen, dessutom en annan rna

skinpump och flera handpumpar på däck samt slutligen 

cirkulationspumpen, hvars rör utmynna i pann- och 

maskinrum. Denna pump skall enligt kontraktet kunna 

utdrifva 45,722 tons vatten i timmen. 

Minbåtens maskin har cylindrar af 368 och 606 mm. 

diameter med pistonslag af 0, 381 m. Enligt kontraktet 

skall den utveckla 750 indik. hästkrafter. Auxiliära 

maskiner drifva fläkt och cirkulationspump. Fläkten 
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är anbringad i maskinrummet och en liten särskild ma

skin om l hästkraft har plats i pannrummet. Båda 

dessa kunna regleras från det ena eller andra af dessa 

compartiment. 
Dessa båtar hafva en särskild styrapparat med 

ångkraft (Donaldsons system). Apparaten skötes i ut

kikstornet. Vid försöken med den ryska minbåten be

höfdes 4 sekunder för att lägga r oret från dikt ena 

vägen till dikt andra vägen. 2:a klassens minbåtar 

hafva äfven dylik styrapparat. Roret förut röres på 

samma gång som det aktra, så att båda kunna manö-

. vreras tillsammans, vare sig från utkikstornet eller 

med den vanliga drillen på däck. Uti det förligaste 

compartimentet är en Brotherhoods pump för kompri

mering af luft till torpedamas laddande och utskju

tande i den komprimeras till 1500 rtt. tryck på q v.-tnm. 

I samma compartiment finnes äfven en Gramme's dy

namo- elektrisk apparat, drifven af en Brotherhoods 

maskin. Den tillhörande projecteuren gör forernålen 

synliga på ett afstånd af 2000 till 2800 m. 

Ångpannans eldyta är 1119 qv.-fot, hvaraf kommer 

på tuberna 1032 qv.-fot och på eldstaden 87 qv.-fot. 

Rostytan är 30 qv.-fot. Ombord finnas, utom fram· 

drifningsmaskinen, 7 särskilda ångmaskiner. Skrufven 

är 3-bladig af smidt stål (modell Thornycroft), dess 

diameter är 1,702 m. och stigningen 1,753 m. Då ma· 

skinen är stopp, är ett af skrufbladen mycket öfver 

vattnet, men vid första igångsättning sänkes akter· 

skeppet tillräckligt för att skrnfven skall arbeta helt 

och hållet under vattnet. 

De danska och ryska minbåtarne äro tacklade med 

tre master, h vardera med ett trekantigt spetsigt segel 

(s. k. latinsegel). Segelarean är 93 qv.-meter. Masterna 

äro inrättade att fällas och lätt borttagas. 
14 
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Den ryska minbåten är försedd med 4 \Vhiteheads 
torpeder, 5 ,701 m. långa oc:1 af 0 ,381 m. diameter . J\ferl 
en ladllning af 3G,287 hg. bomnllskrnt h:nnna Li e gfL en 
distans af 914 meter med 18 a Hl kn ops fart. 

Två 37 mm. enpipiga H otellkisskanoner ~iro place
racle, en på hvan1era sidan om tornet. Den danska 
minbåt en förer en 37 mm. 5-pipig Hotc:hl\i ssl:anon uppe 
på utkikst ornet. 

Officerarnos och besrittningens logemen tsplatse r rir·o 
väl anordnade. Officcrskajntcn iir akternt och inn e
håller 4 sofplatser, kistor , byråae och bn:ffe t. Föro m 
lwjuten konuner officerarnes kök och penteri med fnll
st~indig uppsättning af se r vis, vidare tvättinriittning; 
ett rum för beWlets kHiLler , vapen s~l1 en innehållande 
handvapnen ocb a mmunitionsk istorna och slutligen klo
sett. Rumm et längst aktemt ä r reserverallt till office 
rames proviant och vatten samt står i förbindelse med 
köket, kaj utan och däcket. Anordningarne för besätt
ningen äro förut. 

Den ryska minbåten har en enda utskjntningstub, 
anbringad i fartygets medellinie r~itt öfver st iifven. 
Öppningen för utskjutningen tutas med en lucka på 
gångjern. D enna anordning synes vara att för edraga 
framför el en som tillämpats å den danska båten och 
som består i två tuber, anbringade någo t öfver vatten
lini en, en på hvar sida om stäfven. 

lied den ryska minbåten har vid de genom kon
traktet fordrade försöken erhållits följ ande r esultat : 
l: o) Försök mccl full {art under 3 timmars oa('bruten 

gång : medelhastighe t 18,97 knop ; tryck i pannan 
129,ii rlf. ; antal slag i min uten 404. 

2:o) 6 lopp a{ uppmätt mil mecl högsta {art: hastighet 
19,G06 knop ; tryck i pannan 130 rtl. ; antal slag i 
minuten 413 (melleltct l fö r alla G lop pe n). 
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3:o) Lopp af 100 mil för bedömande af kolå tgången: 
Vill ll etta försöh: genomlliptes en distans af 103,8 
enp; . mil p~ 9 timmar 20 minuter med en förbruk 
ning af 1000 h:ilogr . ni xonkoL 
Vill alla de nämnda försöken uppgick den om bord 

varande lasten i vigt till 16980 h:ilogr.; bestående af 
kol , bestyckningen, ammunition och andra förråder, be -
s·a·ttnin o·en . vattencistern er med Hirsk t Yatten m. m. • - n , 

D essa minMtar böra knnna ti llryggaliigga 1000 
eng. mil metl 11 h10p.c; fart ntan att förnya kolförrå det. 

Vid anstälda S\' iin gningsförsök med använclancle af 
båda r oren erhöll os följande r esultat : 

. H ållet å t 
An vii nd l id Dmmrten.' af hvil h t vitneJ -
fur a lt göra de n besknfn a ningen 

en hel cirkel <:irk ~ ln. skedd e . 

Und er gång fram åt{ lm· 20s. 154 m. åt B .b. 
med 18 knop lm. 35s. 220 " 

åt St.b. 

Uneler gång framåt{ 3m 5s. 115 )J 
åt St.b. 

med 6 knop 2m. 50s. 100 
" 

åt B .b. 

Uneler gång back{ 2m. 54s 163 
" 

akt. §.t St.b 
med ringa fart 7m. 30s. 655 

" 
akt. åtB.b 

l\1M. Thomycroft har nyligen för kolonien Victo
ria i Australien konstruerat en minbåt af l:a klassen, 
som erhållit namnet "Chilclers". 

D enna båt är till dimensioner, anordningar, utrust
ning och bestyckning alldeles lika meel den ryska min
båten . Endast i afseende å tacklingen skilj er elen sig 
något. Masterna å ''Childers" äro högre och på stor
masten fö res jemväl ett fyrkantigt segel. 

Den officiella profturen med båten företogs i sistl. 
November måna d. pft 'l'hemsen och dervid erhölls en 
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maximihastighet af 19 knop. Under oafbruten 3 tim· 

mars gång med full utrustning och fulla förråder, upp

gående till en sammanlagd vigt af 14 1/ 2 tons, var me

delhastigheten 18% knop. Vid försöken till utrönande 

af kolförbr ukningen åtgingo 462 kg. nixonkol under 

fem timmars gång med en fart af 11 1/ 2 knop, alltså 

92,4 kg. i timmen. Då kolboxame rymma 10 tons kol , 

kan "Childers '' sålunda tillryggalägga 1270 eng. mil 

med sistnämnda fart utan att förn ya kolförrådet. 

"Childers '' afgick den 14 sistlidne December från 

Themsen till Portsmouth, för att derifrån fortsätta vi

dare till Australien. Under fänlen till Portsmouth 

rådde så hårdt väder med hög sjö att många stora 

ångare och segelfartyg måste lägga bi vid Eastburn 

för att afvakta bättre väder. "Chilclers" visade här

under förträffliga egenskaper såsom sjöbåt. Farten 

måste nedbringas till 6 knop. Sjön slog väl öfver för

skeppet, men akterut var däcket torrt och luckorna till 

maskin- och eldrum kunde hela ticlen behållas öppna. 
(<(Tim es« och <t Eugineeriog«) 

Enligt "A rmy and Navy Gazette" för uen 22Mars 

passerade "Childer.3" Malta i bö1:jan af nämnda månad 

på väg till Australien. 

Den nya engelska pansarhyssaren Impel'ieuse's 

tagande ur docka. Pansrade kryssaren "Imperieuse", 

som byggdes i en torrdocka på kongl. skeppsvadvet i 

Portsmouth, togs ur dockan den 18 December 1883. 

"Imperieuse" är ett systerskepp till den i Chatham 

under byggnau varancle "Warspite 11
• Hennes dimen

sioner äro: Största längd 105,7G m., mellan perpen

diklame 96 m., största bredd 18,90 m., djupet i rum

met 7,32 m., djup från köl till hurricandäck 13,41 m., 

djupgående 7,61 m. Deplacement på konstruktions-
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vattenlinien 7450 tons, djupgående för, efter utdock

ningen, 3 ,89 m. , akter 5,04 m. Botten är försedd med 

en träbekhiclnad samt derutanpå muntz-metall. Spant

areorna iiro mycket svällande och hafva i vattenlinien 

en form, liknande kanonbåtames af :Medinaldassen, 

d. v. s. med mycket utfallande sidor. Sidorna öfver 

vattenlinien iiro betydligt indragna och räcka nära till 

barbett-tornens öfverkant. De fyra barbett-tornen äro 

cirkelrunda, hafva vertikala väggar och en diameter af 

5,1 meter. Bestyckningen kommer att bestå af: fyra 

st. 18 tons 23 cm. bakladdningskanoner (21 fot långa) 

i barbett-tornen, samt sex st. 15 cm. bakL-kanoner på 

batteriet; 12 st. 6-t.'!.:ga snabbskjutande kanoner, 10 

Nordent'elts kulsprutor och 12 Whiteheads minor kom

plettera bestycl\ningen. 
Pansarn, som utgöres af componndplåtar, består 

af en gördel af 42,37 m. längd, 2,44 m. höjd och 254 

mm. tjocklek; denna gördel skyeldar synnerligast ma

skiner och pannor. Barbett-tornens pansar är 203 mm. 

tjockt. Däcket är i hela fartygets längd beklädt med 

37 mm. pansar; för- och akterut sänker det sig och 

har en tjocklek af 76 mm. "Imperieuse" har en be

tydligt utfallande akter med gallerier, hvarigenom för

Idaras den stora ski llnaden i längd öfver stäf och i 

vattenlinien; hon kommer att blifva briggtacklad och 

utmärker sig genom sina vackra former öfver vattnet, 

framför engelska flottans nyare pansarfartyg. Maski

nerna tillverkas af :Maudsley, Field & Son. De bestå 

af tvenne propellermaskiner med hvar sina 3 cylindrar 

och med tillsammans 8000 incl. hkr. För öfrigt äro de 

i hufvndsak öfverensstämmande med "Colossus", med 

den skillnad likviil att de iiro betyuligt lättare, på grund 

af att alla bockar och ramar äro af stål i st. f. gjutjern. 

Pistonerna äro likaledes af stål och propelleraxeln är 
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tillverkad af \Vhitworths comprimerade stål. Alla rör
liga maskindelar äro af samma materiel. Pannorna stå 
i 4 från h varandra vattentätt skilda afdelningar 2 för
och 2 akterom maskinerna. I hvar och en af de två 
förliga pannrummen stå 2 st. med återgående tuber 
försedda pannor; i de båda aktersta stå i liVar och en 
4 st. långa pannor, i hvilka tuberna ligga bak~m eld
staden; dessa komma att stå temligen högt, för att 
nog plats skall vinnas för den under dem liggande 
propelleraxeln. Kolförrådet beräknas till 1200 tons och 
farten till 16 knop, lnrarigenom fartyget är i ståull att 
genomlöpa betydliga distanser. 

Kostnaderna för ''Im perieuse 11 anslogos till 325000 
;f sterl. 

(Mitthc ilunge n aus dem Gebie le des Seew cse ns.J 

Obsenatiouer nattetid till sjös. Från "Revue 
Maritime et Coloniale", 1\Iarshäftet, åtcrgifva vi nedan
stående uppsats af professom i hydrografi vid franska 
sjökadettskolan, Blanchin: 

Vi påkalla sjöofficerares och sextantkonstruktörers 
uppmärksamhet på lle fördelar som erbjudas vid obser
vationer nattetid genom användande af en liten skifva 
af försilfr·ad koppar, hvilken, då observationen skall 
tagas, fästes vid det mattslipade lilla skärmglaset i 
närheten af nonien. 

Man vet att, då man om natten vill afläsa den 
höjd man observerat, ljuset, hvaraf man betjenar sig 
för instrumentets belysning, svårligen fås att träffa i 
afskärningen emellan nonien och graderingen på instru
mentet - just den plats der afläsningen bör ske. 
Denna brist på belysning gör att man icke säkert kan 
uppfatta den båge som alidadens nollpunkt blifvit flyt
tad och att det erllållna resul tatet af observationer ofta 
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salmar noggra nnhet och säkerhet. En enkel metall
spegel, på passande sätt anbringad i n ~i,rheten af afl.äs
nin gsställ et skall tillfullo medg ifva den vid nattobser· 
vation er be höfliga belysningen. 

Om man , till exempel, f~ister en blan};: metallsh:ifva 
vit det lilla matts1ipacle sh~il'mglaset och om man gif
ver denna spegel en vinkel af 45° emot instrumentets 
graderade skala , så skall ett ljus stälclt framför denna 
reflektor kasta ett ganska klart sken på nonien och 
skalan. Obse rvatorn skall då kunna sUilla ljuset på 
sidan om sig midt för refleHom samt hålla nonien per· 
pencliknhirt i den direktion, so m elen vanligen har vid 
afläsningen. 

Det skulle måhrinda vara skäl att unelersöka om 
denna reflekto r vore icke endast ny ttig för afläsning 
om natten, utan i:ifven skulle kunna helt och hållet 
ersätta den mattslipade glassktinn en om dagen och i 
st~illet för denna fa st anbringas å instrumentet. Genom 
att gifva spegeln lagom lutning och förändrande noniens 
riktning i förhåll ande till observatorn, erhåller man 
god belysning vid afläsningsstället, äfven om dagen ; 
erfarenheten l'an dock endast afgöra om det skulle vara 
fön1elaktigt att helt och h?tllet göra ett såclant utbyte. 

Då observationer om natten nu för tiden alltmera 
förekomma under vanliga navigeringsförh ållanclen, 
hafva vigtiga förbiittringar ny Ii gen gjorts å sextanten 
till nnclerlättancle af observer ingen. Om tilliigget af en 
liten metallskifva, som vid behof fästes vid instrnmen· 
t et, skulle mec1föra lättnau och noggrannhet, sln1lle det 
måh~inda icke vara omöjligt a t t få serier, der man nu 
får nöja sig merl enkla höjder och att sålunda gifva 
åt resultaten af nattkalkyler mera pålitlighet. 
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Handelsmaritima underrättelser. 

(Utdrag nr konsulsrapporter m. m.) 

Frankrike. 

Nantes. De förenade rikenas sjöfart på detta kon

sulardistrikt var föl j ande: 

Från Sverige ank. med last 15 sv. fartyg om 5384 tons 

, utrikes ort , , 5 , , 1877 , 

, , , i barlast 3 , , 812 , 

Till Sverige afgick med last l , ,, 197 ,, 

,, , ,, i barlast 7 ,, , 2282 ,, 

, utrikes ort , med last 4 ,, ,, 1166 ,, 

, ,, , i barlast 12 , , 4428 , 

Från Norge ank. med last 71 norska ,, 15675 , 

, utrikes ort , ., 92 , , 3ö391 ,, 

, , , i barlast 2 , " 448 

Till N or ge afgingo , 43 , , 11783 :: 

, ll~rikes ort , med last 10 , ,, 3267 , 

, , , i barlast 111 , , 37006 , 

Hela antalet med last ankomna fartyg utgjorde 

således 184 om 59327 tons, deraf 21 svenska om 7261 

tons och 163 norska om 52066; antalet med last af

gångna fartyg utgjorde 15 om 4630 tons, deraf 5 sven

ska om 1363 och 10 norska om 3267 tons. 

Importen till Nantes' konsulsdistrikt af svenska 

produkter sistlidna år visar intet anmärkningsvärd t; 

den bestod fortfarande endast af jern och trävaror. Af 

svenskt jern infördes till hufvudstationen 2.951485 kg. 

och till vicekonsulsstationerna omkring 1.000000 kg. 

Förminskningen i införseln till Nantes, hvilken 

föregående året uppgick till 4.228450 kg. , härleder sig 
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· deraf att en :firma i Lyon, som förut här haft ett upp

lag af jern, nu slutat dermed och äfven deraf att im

portörerne i det inre af landet numera 'taga sina varor 

öfver norra Frankrike, till följd af billigare transport

kostnader. 
Saltskörden i Le Croisie har under 1883 varit me

delmåttig och ingen export af salt har härifrån egt 

rum till Sverige eller Norge. 

I början af vårexpeditionerna voro tr~ilastfrakterna 

från nedre N arrbotten särdeles nedtryckta, till följd af 

det stora antal fraktsökande engelska lastångare, som 

konkurrerade med segelfartygen; man betalade 57 till 

60 francs pr Pet. staml. på S:t Nazaire, pris som se

nare mot hösten småningom gingo upp till 70 francs. 

Spanien. 
B ilbao . Hamnarbetena i floden N ervion och vid 

dess mynning fortgå alltjemt och har under dessa ar

beten vattenståndet på Bilbao bar efterhand så ökats 

att uet vid vanligt högvatten under år 1883 var från 

15 till 16 fot och vid springtid (ny· och fullmåne) in

till 20 fot, allt eng. mått. Från flodmynningen intill 

Desie1·to (San Nicolas), hvarest de stora mineralplat

serna äro belägna, är flod en på en längd af öfver 5 

kilometer numera upplyst med elektrisl\t ljus, för att 

äfven det om natten inträffande högvattnet skall kunna 

nyttjas för in- och utgång. På pynten af Algarta 

(Galla fyr) utanför baren är inrättad en semaphor

station. 

Tys klan(]. 

Stettin. De förenade rikenas sjöfart på distriktet 

uppvisar för sistlidet år i jemförelse med det föregå

ende en ansenlig tillökning. Sålunda besöktes ham

narue inom distriktet under år 1883 af sammanlagdt 
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429 sven ska fartyg om tillsammans 92714 ,83 reg. · tons 

och 224 norska fart.yg orn till samm ans G5243,23 reg. 

tons , 1J vii k et vi tl j emförelse med sjöfil rten 1882 visar 

ett pins af 102 sven:;h:a fartyg om 29872 ton s och 10 
norska om 7416 tons. 

D enna ökade Rjöfart l{Qmrn cr i Rynnerh et p c'l. el en 

scenska ångbåts(arten, som från att år 1881 hafva ut

gjort 146 ank. ångfartyg om 30674,7 reg.-tons och 1882 

251 om 55692,98 reg.·tons, 1883 uppgick till 351 ank. 

ångfartyg om 84510,os reg.-tons, räknadt bvarj e resa. 
som ett fartyg. 

Fraktsatserna voro under året i a llmiinhet tryckta. 

De låga ångbåtsfrakterna föranledde , att i det sistför

gångna flret stora partier spannm ål infördes från ham

narna vid Svarta Hafvet. Kolfrnkterna till SYine

miincle och Stettin nellgingo så att i medeltal betaltes 

resp. l 4: 10 och ;f 5: 10 pr l\ eel. segelfartyg voro 

till l i\ga fraHer mera efterfrågade; från Amerika an

kommande norska segelfartyg retumerade till största 

del en med salt, tomma petroleumfat och styc], egods 
till Förenta Staterna. 

Byggandet af segelfar~yg har m1Ller de lO sist

föi'flntna åren n~istan icke mera förekommit; dere mot 

ät· byggantlet af jem- och stå långare vid h~irvarande 
yarf ~å mycl,et. lifligare . 

En ny lossnings- och lagerplats för petroleum, flir 

sedd med nntielen s förbättrade inr~ittn ingar, öppnade.s 
den l Juli sistlidet å r. 

Storbritannien. 

L cith . Uti ._,f7. l af "Berätteher om handel och 

sjöfar t'' iir införd en af generalkonsul Böcltker insänd 

fram ställning öfver de vigtigaste skotska fiskerierna 

och i sammanhang dermed öfver de mått och steg, 
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som, enligt hans förmenande, böra vidtagas för att ut

veclda den svenska och norska fi skeriniiringen. 

Af denna fram shillning lemna vi här nedan föl

jande ntdn;g: 

Fn'\o·an iir nn hvall som Lör göras i de förenade 
b ~ 

rikena för att kunna Lringa fisket till samma stånd-

punkt som i Skotland. Lika litet som det derstädes 

har utvecklats genom den bekanta satsen: "näringarna 

böra sköta sig sjelfva", lika litet kan det derigenom 

utvecklas hus oss. 
Frågan är då fd\n hvem iniatiativet bör utgå. 

Vi måste medgifva att detta icke kan komma från 

fi skarena ~jelfva. Utan hj elp (utifrån) äro de icke i 
stånd att framkalla den utveckling hvartill våra fiske 

rier äro egnacle. Härtill erfordras samverkan från åt

skilliga håll. Hamleln och industrien måste komma 

fiskaren a till hjelp, tifvensom staten, när helst det be

höfves. 
Fiskerinitringens utveckling bes tår, som bekant, 

icke blott i fångstens förökande, utan äfven i öppnan

det af nya marknader för densam rna, emedan llet gag

nar föga att föröka den föna , om man ick e kan få t i!l

r äcld ig af:oättning för fiskevaroma. I stilil et för att 

t . ex. ett rikt Lofots- och Finmarksfiske borde vara 

till stor nytta och välsignelse för landet, ~ir förhållan

det nu, på grund af bristande afsättning, ofta det mot

satta. 
Fiskarena må ste nemligen uneler ett mycket rikt 

fiske sälja sin vara till ytterst ringa pris, enär köp

männen fi nna det vanskligt att afsätta den. Följden 

häraf ~ir, att det under nuvarande förhållanden icke 

alltid ligger i köpmannens intresse att fångsten blifver 

stor. 
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För att kunna tillvägabringa en förbättring i detta 
tillstånd, fordra s i första hand att vi följa skottames 
exempel att införa förbättrade fiskemetoder och att an
v~inda all möjlig omsorg och iindamålsenligt arbete på 
en god beredning,· af våra fiskevaror, för att derigenom 
icke allenast föröka fångsten, men också förskaffa oss 
högre priser samt större marknad. 

Så väl i Sverige som i N or ge togs under förra året 
ett vigtigt initiativ i denna riktning. Göteborgs och 
Bohusläns hushållningssällskap anstälde nemligen ett 
antal skotska både manliga och q vinliga insaltare, so m 
någon tid vistades i Bohuslän , för att lära dess fiskare 
att bereda och insalta sill. Fråga har också uppstått 
om föl'sä1~dande af skot3ka fiskeribetjenter till Lysekil, 
fät· att derstädes nppliira dylika. 

Dessutom hafva under innevarande sommar fl era 
svenska qvinnor blifvit sända till Montrose i Skotland 
för att lära sig gana och salta sill. 

I det sistförflutna året skickade fiskeriföreningen 
i Bergen flera norska fislmre till Skotland, hvarest de 
engagerades på skotska fartyg, som idkade drifgarns
fiske. 

Svenska staten har beviljat några mindre bidl'ag 
till anställandet af försök med drifgarnsfiske. 

Fiskeriföreningen i Bergen anställer nu likaledes 
försök me el drifgarnsfiske långs N or ges nordliga kuster. 

Af icke mindre vigt torde det vara att nntlersöka 
huruvida 1'beam-trawling" skulle kunna med fördel an
v[indas hos oss. - H vilken stor betydelse denna fisk e
metod har för England och den revolution som den
samma åstadkommit i fiskfångsten, framgår deraf, att 
värdet af elen fisk som nu årligen fångas af engelska 
fiskare med 11 beam-trawling 11

, uppgår till cirka 3 mil!. 
i sterl. 
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Enligt erfarne mäns utsago äro flera af våra fiske· 
bankar lämpliga för trawling, t. ex. J rederbanken , ban
karne i Rattegat och många ställen i Ö.5tersjön. 

---- --
Jag har i det föregående antydt, att det, som i 

så hög grad har bidragit till det skotska fiskets ut
veckling är, att det idkas af personer som uteslutande 
äro fiskare, och hviik a nästan l1ela aret äro sysselsatta 

der med. 
Hos oss är, som bekant, förh ållandet helt annor-

lunda, enär våra fiskare till stö rsta d elen också äro 
landtbrukr.re, en omständighet so m måste verka men
ligt på båcle fisket och lancltbruket, alldenstund fiska
ren icke kan egna den uppm8.l'ksamhet och det arbete 
åt h vartelera af dessa tvenne yrken, so m är af behofvet 
påkalladt. El'farenhflten har också visat huru vigtigt 
det är, att jorclbrnk och fi ske så mycket som möjligt 
separeras. Då de betydliga sillfiskerierna på Norges 
vestt·a kust n8.stan upphörde, hänvisades kustbefolk
ningen llå många sUillen uteslutande till landtbruket. 
Det visade sig snart att detta förfarande, långt ifrån 
att skada kustbefolkningen, t värtom beredue den något 
mera välstånd, enär elen genom att mera energiskt iuka 
jordbruket, gjorde detta biittre lönande än hvad förut 
både lam1tbrnket ooh fisket varit i förening. 

Utbilclantlet af ett fiskarstånd skulle sannolikt bi
draga till härnm am1et af elen stora sönderstyckning af 
jordbruket so m nu, tyvärr, eger rum långs No rges ku
st er och hvilken i hög grad hindrar landtbrukets ut

veckling. 
De många personer so m nu på grund af brist på 

arbete söka att förskaffa sig ett ncidtorftigt lifsuppe· 
hälle på de redan öfverfylua hemmanen, kunde då er· 
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hålla en förd elaktigt inbringande sysselsiittning som 
fiskare. 

Det enda ställe bos oss hYarest {-iskaren iir syssel

satt hela året om, iir i Yissa delar af Göteborgs och 

Bohnsliin , hvarest fi skarfartyg äro sysselsatta med fiske 

pit de J ntska refven, J mcle ren och Storeggebanh:arne . 

Det skall visserligen icke hmrna att fatLas verJ,. 

samhetsfi-ilt för våra fi slrat·e: till nppnåemle af det \'ig

tiga ~incl amTdet att förskaffa dem arbete hela året io·e-,., 
nom, och sålnncla grunclbgga ett Ycrkligt fiskarstånd. 

FC\L'st hafva vi det stora sillfisket vid Bolmsliinska 

sldirgården och demiist de stora sill fiskerierna långs 

Norges nordliga kuster samt torsl&sk er iema vid Roms 

dalens, Lofotens och Finmarkens kuster. I sy nnerhet 

kunde, enligt kompetenta personers utsago, Lofots- och 

Finmarksfisket i hög grad blifva föremål för utveck 

ling, om det idkades ptt hafsbankarne ntanför kriste rna, 

Inrarest tillfälle till oafbrntet fiske erbj uder sig hela 
året igenom. 

lVIen i st~illet för att fiska på de niimnda bankarne, 

hvilka nu äro nästan okända för andra ~in de som bo 

i n~irheten af desamma, inskränker sig nu det stora 

fisket hufvudsakligen till sjön mellan fa stlandet och 

Lofotens öar. Derstädes vimlar det då af ett stort 

antal fiskebåtar, på allt för smit afstånd från hvaran

clra, så att det näppeligen är möjligt att drifva ett lö
nande fiske. 

lVIen fisket på hafsbankarue egnar sig icke för 

öppna bitar, utan h:räfver oundgängligen större och 

däckade fartyg. Förslag hafva till och med blifvit 

framstäida om användande af ångbåtar vicl detta fiske. 

Det har på pekats, att med mindre ångbåtar af 9 mans 

besättning skulle man vara i stånd att anvämla lika 
mycket fångstredskap som på 7 a 8 garnbåtar med 50 
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mans b e~ii ttning . - Fiskhamnm·s anHiggancle äfyensom 

den foJ·t ,:atta npplodningen af kd',bottnen iiro jn hät· 

af den största Yigt. 
I-hrtill kommer att "skreien ", som knndc fångas 

på de niinmda hafsbankarne, liir vara mycket bättre 

än den som f-iskas mellan Lofoten och fast landet. 

D erniist hafnt vi bR nk ame Yill J<Pdereu, hvarest 

bs nHi skarena fd\n GötelJorgs or!J BoliUsl~in redan ~iro 

sysselsatta och en stor del Lmnkar i Kattegat. Vidare 

st:\ Lankarn e i 1'\onlsjön lika mycket ti llgiingliga för 

oss som för engr-lsmän, tyskar, fran smiin och holländare. 

J ag bar förut omniimnt, att den största delen af 

det skotsh sillfisket eger nm1 p:"t ett betyLlligt afståncl 

från laml , och följaktligen utanför Storbritanniens om

r åde samt att fr~immande fiskare deltaga deri. Jag 

har derj emte anfört att engelske fiskare begifva sig till 

våra lm ste l' att fiska. H varför kunna då icke också 

vi deltaga i fisket på Englam1s och Skotlamls kuster? 

Vägen är ju icke längre för oss ii n för dem. 

Vidare finnes tillf~Llle att fiska vicl Spetsuergen och 

på uankam e i Norra Ishafvet. 

Det är följaktligen icke brist på verksamhetsfält 

för våra fiskare hela året om. 
Om fiskarena vore försedda med väl utrustalie 

uäcksfartyg, måste denna metod att idka fiske blifva 

långt mindre farl ig oc\1 ansträngande än hvad som nu 

är förh ållandet, dft de i sina små, i5ppna båtar måste 

begifva sig på långa afst§ntl från sina hem för att nå 

fiske p la t sema. 

Af hvad jag nu anfört framgår vigten af att fiska~ 

ren kan operera så fritt som möjligt och hafva ett stort 

fiskeområde. 1\'Ien härvid stöter man på den s \·årig

heten, att svenskar och norrmän icke äro berl1ttigacle 
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att fiska inom hvarandras vatteno mråde. Samma för 
hållande eger rum med hänseen u e till Danmark. N or
ske fiskares rättighet att deltaga i fisket vid Islands 
kuster har blifvit bestridd. Danskar och svenskar äro 
utsatte för vanskligheter vid fiske i Kattegat och Sun
det så ofva de råka att komma in på hvarandras om
råde. För dessa t re länder gäller det att hafva ett så 
stort och fritt fält som möjligt för sina fiskerier. Den 
frågan uppstår derför, om det icke skulle li!!:ga i deras 
gemensamma intresse, eller åtminstone i de Förenade 
rikenas, att träffa den öfverenskommelsen, att deras 
respektive fi skare skulle vara berättigade att drifva 
sitt yrke på hvilket som helst af de nämnda ländemas 
vattenområcle. 

En öfverenskommelse af såuan beskaffenhet exi
sterar redan mellan flera andra nationer, t. ex. mellan 
Österrike och Italien, Frankrike och Italien, Frankrike 
och Spanien. Så mycket större skäl förefinnas väl då 
att en elylik öfverenskommelse borcle existeea mellan 
de Förenade eller de tre nordiska rikena. 

Om vårt fiske skall kunna försiggå på ett större 
afstånd från land och öfvergå till ett fullständigt hafs
fiske, är det khrt att våra fiskare icke, såsom nu, 
kunna åtnöja sig med små, öppnfl. båtar, men måste, 
i likhet med andra nationers fiskare, begagna större, 
däckade fartyg och de för våra far vatten erforclerliga 
redskap. 

Spörsmålet är nu lwar och huru vi kunna erhålla 
medel till anskaffanclet af dylika. 

Lika litet som våra ~fiskare af eget initiativ äro i 
stånd att verkställa större förbättringar i fiskets be
drifvande, lika litet kunna de anskaffa nödväneliga ka
pital till inköp af stora båtar och erforderl iga r ed
skap. 
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Till ett dylikt företag äro de allt för fattiga. Det 
synes naturligt a t t till väga bringandet af en fiskin·flotta 
bör försiggå på samma sätt sbm vår handelsflottas, och 
att det följaktligen bör vara köpmännen som {brst an
skaffa fartyg och sysselsätta fiskare . 

Att detta till . en viss del måste blifva fö'rhållanci'et, 
och att kompanier skola bilda sig, för att utr:u~ta '~t~tre 
fiskeexpeditioner, samt att köpmän och kapitalister. skJla 
nedlägga sina penningar i fiskarfartyg är 'väl intet t ~if
vel underkastad. Att en samverkan måste ega 'rctm 
emellan fiskaren och köpmannen, ligger i saken~ natur. 
Den förre måste nemligen vända sig till den sist'u'är~nide 
för att få sin vara såld, och denne må~te; .,IO;'åsom fag 
förut antyd t, öppna marknaden 'för våra fisk varor. Men 
icke bör denna samverkan föra derhän, att flska~:en 
blifver så beroende af köpmännen, att han icke ~j~lf' 

·. kan blifva egare af fiskefartyg och 'tör egen räk!fing 
drifva sitt yrke. Härvid erfordras iCke en 'sådim .. 'in- •. 
~igt' och de betydliga kapital, som bel;öf'~as 'för 'ått :iqka 
skeppsrederi. Det gäller nemligen 'här framf?r ·allt, 

,, att fiskaren sjelf blifver så mycket som möjiigt in
'tresserad af fisket, så att hans energi och för:etag~åm-

, -het detigenom väckas och uppmuntras. _ , 
För att ett dugligt och välmående fi~karstånd sk'åll 

·· hinna framkallas, är det nödvändigt att :fisbr im~ - un
derstödjas för förvärfvandet af egna fartyg. 

I Göteborgs och Bohuslän hafva vi edarenhet af 
huru vigtigt det är att :fiskaren får hjelp, medelst lån 

· af det offentliga, för att han skall kunna anskaffa ~ig 
'·egen båt. Men skullP. det blifva fråga om en större 
utveckling af Sveriges fiskerier skulle sanriolikt de lån, 

- söm fiskarena nu kunna erhålla, befinnås vara otill
' 'räekliga. 

Också i Norge visar sig en ' viss 
"f • : ~) ~ \:r.· ··r 

utveckhng ·genom 
l ö 
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efterliknandet af de bohuslänska. banksköj tema i u et 

att på Sändmör hvart år byggas flera silJana cHicks

fartyg till oafbrutet haf:diske. 
I N or ge äro fiskarena icke i tillfälle a t t få l å n a f 

det offentliga för anskaffande af båtar. Det iir viil 

också föga troligt att våra fiskhandlare kunna, såso m 

förhållandet till en stor del varit i Skotland, i någon 

nämnvärd mån försträcka fiskarena med penningar till 

inköp af egna båtar, och sålunda tillvägabringa en 

större fisk arfiotta. 
Som bekant är det i de Förenade rikena fråga om 

att på lagstiftningens väg vidtaga åtgärder för att än· 

. damålsenligt betrygga inteckningsrätt i skepp. Kom

. mer en sådan lag till stånd, så synes derigenom att 

anskaffandet af lån, till fönrärfvande af fartyg skulle 

blifva betydligt lättare. 
Frågan är alltså, om icke det offentliga i en sak 

af så stort och vigtigt nationalt intresse borde bidraga 

till att lätta för fiskarena tillfälle till lån för anskaf

fandet af större fiskefartyg. 
Genom vårt utvecklade assuransväsende och genom 

antagandet af en lämplig lag angående inteckning i far

tyg skulle väl lån till dessa blifva temligen säkra, så 

mycket mera som fiskefartygens trafik ju är inskränkt 

till våra närmaste farvatten och länder, så att veder

börande lätt kunde kontrollera dem. 

Vi kunna icke inse hvarfö r icke fiskerinäringen 

skulle erhålla hj elp af staten, till upptagan de af lån, 

lika så väl so m öfriga niiringar, såsom t . ex. lanclt

bruket, hvilket på detta sätt bar blifvi t uncler::Jtöclt och 

befrämjad t. 
Af statistiska uppgifter öfver <l e skot:ska fiskeri

erna framgår det, att af samtliga härvid använda, med 

red.;kap försedda fartyg, af 116741 tons drägtighet, 

uppgår till i 1.472000. 
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Följaktligen är den summa som erfordras för att 

bringa vår fiskarRotta till samma ståndpunkt som skot

tames, icke större än at t möjligheten för oss förefinnes 

att med tiden anskaffa densamma. 
Det synes för öfrigt nu vara ett gynsamt tillfälle 

att förvärfva nya krafter för vårt hafsfiske. Efter som 

ångfartyg nu allt mera börja taga öfverhand, och segel

fartygens antal i samma mån förminskas, kommer en 

stor del af vår kustbefolkning, som hittills förvärfvat 

sitt lifsuppehälle såsom sjömän, att blifva sysslolös, 

enär ångfartygen kräfva minclre besättning än segel

fartygen . 
Det skulle vara i hög grad förd elaktigt, om de 

personer som derigenom blifva leeliga och emigrera till 

England eller andra länder , för att tjena ombord på 

främm ande fartyg kunde användas i våra fiskeriers 

tjenst ; isynnerhet skulle det vara förmånligt, om mån

ga skeppare och styrmiin kunde vinnas för större hafs

fiskeri er, ty det är just sådana krafter som bäst behöf

vas. Om dessa blefve i tillfälle att förskaffa sig pas

sande fartyg, så skulle det icke dröja länge innan vi 

finge se våra fisk erier i ett helt annat tillstånd ~in nu, 

och vi skulle snart bli fva i stånd att spela samma 

fram stående roll med hänseende till hafsfisket, som vi 

före segelfartygens unelanträngande af ångfartygen 

gjorde med afseende på segelfiottan. 
L ång tid fordras lläppeligen för att framkalla en 

sådan utveclding af vårt fiske. 
Det iir under loppet af 20 år som de skotska sill: 

fiskerierna, från att vara blott och bart kustfis ke, verk

stälclt med öppna båtar, öfvergått till verkligt hafsfiske 

med stora däcksfartyg. 
De utgifter som ådragas staten genom anslags 

beviljande till en kraftig utveckling af våra fiskerier, 
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skulle betala sig i dubbel mån. Det skulle llerm· upp
växa ett nationalvälstånd, hvars välsignelserika verkan 
skr~ll~ i . första hand sprida sig till den nu så fattiga 
fiskarbefolkningen, och dertill kommer, att när vårt 
fiske blifvit mera inbringande, borde det blifva i stånd 
att sjelft bära flera af de utgifter, t. ex. till hamn
anliiggiiingar, som nu måste bestridas af det offentliga. 
Det är således. en god ekonomi att kra,ftigt understödja 
fiskerierna, . fö1; att dessa så snart som möjligt kunna 
blifva i stånd till att sköta sig sjelfva. 

Det framstäida förslaget att staten bör kraftigt 
bidraga till fisket~ utveckling, skall naturligtvis röna 
motstånd hos dem som hylla grundsatsen "laissez faire, 
laissez 'aller'i, och som påstå, att staten genom allt 
slag~ he~iljan~e till näringarna snarare skadar än gag
nar det åsyftade målet, emedan den privata företag
samh~t~n .. de'rigenom tillintetgöres~ A t t .en illa eller .. 
oriktigt · använd hjelp, vare sig till främjande af konst
lade' 'nädng~r . eller . till understöd för sådana, som icke 
behöfva , något bistånd, verkligen kan vara skadlig, för- ' 
nek~s · ingalunda~ JVIe~ om en sålunda. använd hjelp är, 
det här, naturligtvis icke fråga. . 

" ]: allmänhet anses satsen att näringarna skola sköta 
sig sjelfva som oskiljaktig från teorien om frihandeln 
och låga tullafgifter, och som bevis på denna läras för
träftlighet anför ma~, att det väsentligen är genom 
tillämpandet häraf som näringarna i England uppnått 
sin · höga · ~tåndpunkt. Emellertid har en dylik sats i 
detta land aldrig varit uppstäld af staten, och ännu 
mind!.·~ har den förbundit sig till en sådan politik, och 
som bevis på huruvida den anser detta spörsmål stå i 
samband med frihandelspolitiken och låga tullsatser, 
kan anföras, att samme engelske statsman, sir Robert 
Peel, so ·~ 1846 framstäide den vigtiga kornlagen, den . . . ! . . . . 
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vigtigaste som väl någonsin blifvit antagen i frihan
delns intresse, nil.gra månader efter denna lags sank
tionerande genomtlref i parlamentet, att staten skulle 
bevilja lån till ett belopp af fl era millioner pund sterl. 
till engelske landtbruka,re för dräneringsarbeten. Detta 
är v ~il det kraftigaste stöd som någonsin blifvit gifvet 
till n~iringarnas npphjelpande, vare sig i England eller 
något annat land. Anförda exempel visar att staten 
mycket väl kan använda låga tullsatser, men samtidigt 
genom lån eller på annat sätt verka för n~iringarnas 
uppblomstring. 

Den senare tidens historia visar tydligt nog, att 
på samma gång som elen engelska staten söker att fri
göra näringarna från lagstadganden som kunna verka 
hämmande på deras utveckling, håller han på sin rätt 
att gripa in i det offentligas och allmännas intresse, 
när behof deraf gör sig gällande. 

När så erfordras, tillsättas af staten kommissioner 
för att taga kännedom om vissa näringars ståndpunkt 
och elen af dem beroende befolkningens tillstånd, samt 
att undersöka hvad som bör görils för dessa näringars 
befrämjande. 

H vilka vigtiga Jagar äro icke antagna för att reg
lera förhållandet emellan arbetare och arbetsgifvare. 
Af icke mindre betydelse är lagen angående kontroll 
öfver fartygs sjöduglighet. 

Om den anförda satsen vore erkänd här, skulle de 
nämnda Jagarne aldrig blifvit antagna. England har 
det bekanta "Board of 'l'ratle" som vårdar sig om nä
ringarnas kraf, och på senare tider har också ett sär
skildt departement blifvit uppr~lttadt till landtbrukets 
befrämjande. H vad fiskerierna beträffar har jag visat, 
att det finnes en särskild auktoritet som står i spetsen 
för de skotska. 
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Af det anförda framgår det, att den britiska na

tionen icke ~lå ter sig bindas af teorier , vare sig med 

hänseende till frihandeln eller till protehtionistiskt sy

stem. 
Här tillämpas grundsatsen, att hvarest statens hjelp 

verkligen behöfves, lenm as den då det är fråga om en 

sak af stort nationelt intresse, och afvisas den icke der

fö r att dess beviljande strider emot satsen att närin

garna skol a sköta sig sjelfva, eller att staten icke bör 

blanda sig i privata angelägenh eter. 
Niir det i England, med detta lands utomordent

liga hjelpkällor, dess niiringars höga utveclding och 

rikedom på kapital , har visat sig ny ttigt eller nödvän 

digt att staten träder hj elpamle t ill , är det klart att 

hos oss, hvarest förh ålland ena på långt när icke äro 

så gunstiga, statens h j el p tilltränges i en långt högre 

grad. 
Ho.s oss giiller det först och fr iimst att framkalla 

en långt kraftigare företagsamhetsanda än elen som fö1; 

n ~irvarande eger rum , och att understödja samt upp

muntra de af våra näringar som äro naturliga för lan

det, men so m af brist på kapital och insigt hos befolk

!,ingen ligga nere, och hvilka, om de behandlas med 

likgiltighet, icke hafva nägon utsigt att kunna utveckla 

sig sjelfva. Till denna lmtegori höra utan tvifvel våra 

länders fiskerier. V år fattiga kustbefolkning väntar nu 

blott pä en kraftig hj elp för att kunna draga nytta af 

de stora rikedomskällor som naturen skänkt dem. 
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Litteratur. 

Svenslut flottans historia af P. O. B äckström. 

Vi fästa våra liisares uppmärksamhet på detta 

nyss utkom na, synnerligen för tj enstfulla arbete, som 

är på en gång en Sveriges sjökrigshistoria och en 

historisk öfverblick af tillståndet och utvecklingen af 

flottans personal under olika tidskiften äfvensom en 

öfvers igt af flottans administrativa förhålland en i äldre 

och nyare t ider. 
Svenska flottans aktiva krigstjenst, materielens till

stånd och organisationsfrågorna äro i ett sammanhang 

period vis behandlade, h varigenom förhållandena under 

hvarje särskild period kunna klart öfversklidas. De 

mera detaljerade uppgifterna om flottans materiel , fast

stäida stater m. m. lemnas hufvudsakligen i de arbetet 

åtfölj ande särskilda bilagor. 

Sjelfva sjökrigshändelserna äro väl och utförligt 

skildrade och i sammanbang dermed har författaren 

med hastiga drag t ecknat flottans under olika tidskif

ten mest fram stående hädangångne mäns lefnad och 

förtj enster. 
Den öfversigt , som lemnas af flottans förva ltning 

under olika tirl er, utmärker sig för full ständigbet och 

klarh et - frukter af den sakk ännedom och in blick i 
dessa förhållanden, som förfat t ar en under ett långt, af 

varmt intresse kännetecknad t arbete vid denna gren af 

statsförvaltningen förvärfvat sig. 
Arbetet är tillegnadt H. M:t Konungen. 
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Innehåll i åtskilliga maritima och lrrigsveten

skaj)liga tidskrifter åt· 188!. 

Svenska och norska . 
Kongl. I{1•igsvetenskaps-Akaclemiens handlinga.1• 

och Ticlslwift. l:a häft. H a n d l i n g a r n e: Förtecknin<> å 

akademiens ledamöter; År~beriittelse af föredmganden i krigsför:alt

ning, krigslagfarenhet och sjukvård. T i d s k r i f t e n: Det väpnade 

Europa: Militärlitterat ur. 

. 2:a hii ft. H a n d l i n g a r n e : Årsberiittelse af föredraganden i 

kngs:örvaltniog, krigslagfarenhet och sj ukvård (forts. o. slut) T i d

s k r l f t e n : Några betraktelser (i afseende å nutidens krigfiirin rr och 

krigsbildning m . m); Om nrmeos mnsikcorpser; Från friimmande land; 

Personalförändri ngar . 

3:e häft. T i d s k r i f t e n: 1884 års kong\. proposition angå

~nde krigsmakten; Militärlitteratur; Från friimm ande land ; Perso nal

föriindringar; Krigsvetenskapsalmdemiens sammanträden. 

4:e häft. H a n d l i n g a r u e : Svar på krigsvetenskapsakade

zr:ien~ fråga: " H vilka lärdomar med afseende på den grund! iga trupp

bildmogens värd e äro att hemta från Loire-fälttåget undQr kriget 1870 

- 71?« _af premierlöjtnant D. Vogt. T i d s k r i f t e n: Strategisk 

kavallenmanöver utförd i Södra Ryssland hösten 1882· Om befäls

utöfningen under infanteriets anfall; Personalförändriuga~. 
. N~rslc Ticlslc1·ift for Sövwsen. Andra ång, 5:te häft. 

Några Iakttagelser om de sanitara och hygieniska förhållandena un

der öfuingarne med exercisfart.ygen; Något om krutsorterna; Lättare 

och. n~jaktigare me.tod än Archibald Smiths för beräkning af kompass

deVIatiOnen utau hj elp af besticktabeller; K ort approximativ m et bod 

för korrigering af apparenta mändistanser; Marineos rustnin<>ar och 

expeditio_ner 1883; Frakt för icke fullt utförda resor; Tyd~iug af 

certf:partwr; Frän krigsåren ; Ljudsignaler till sjös; Greenways våg

brytare i Danska torpedobåteu "Dellineo« ; Engelska kryssaren « Arn

ph!On «: Bns~ous kompass; Officiela underrättelser . 

Danska. 
Ticlslc1•ift for Böw.csen. 18:e baud , 8:e och 9:e häft. 

Främ~ande _rnar~ner 1883; Sj öslage t. vid !'ort Said (Ett blad ur 

fr~_mt1dens lus tona) ; Tysk 5jökrigshistoria; Missvisuingsbest1lmme!ser; 

DIJmphnas polarexpedition; Litet om torpedobi\tar; U od errättelser 

för sjöfarande; Officiela meddelanden. 

Tyska och österrikiska. 
M'ittheil,ungen aus dent Gebiete des See~vesens. 

N:o I och Il 1884. Om ängskeppsfartens utveckling inom den öster-
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rikiska handelsflottan. - Motståndsförsök af E. Goedike. - Den 

gnomoniska kartprojektionens betydelse för den praktiska sj1ifarten 

af Eugen Gelcich och Vincent Graxa. - Om vindens vridning, af 

C. von Bermann, kk. löjtnant. - Förenta staternas nya kryssare. -

Berlikning af projektilers flsgtid er och bastigheter i banan, af Krupp. 

- Om mangan brons. - Pansar för kustforsvar och försök mot härd

jeruspansar pit Grosons skjutfält vid Buchan den 22 Oktober 1882. 

- Kanalen genom näset vid Korint. - Om elektricitetens använd

ning såsom sprilogmedeL -- P ausarkryssaren «lmperieuse's« tagande 

ur dockan. - l:stc klass minbåten ·Childers« proft.ur. - I talienska 

pansarskeppet "Frr.ncesco Marosinis « mas],ineri. - Systematiskt ut 

prickniugssystem fi.i r Engla.nds kuster. - Det nya ol.J servatoriet i 

Nizza. - Kaperi i krigstid. -Englands und erorduade tekniska vurfs

personals ställning och tjensteåliggandeu. - Sblmingens fortplant

ning genom vattnet vid jordl.Jiifniugen på Java. - Grundgående sön

dertagbara kanonbåtar för franska flottan . - Korvettema "Royalist« 

och «Pel icans« proftm. - Guionliniens postångare «Oregne«. -

Olika trädslags tyngd. - Försök m ed Holmes mistsiren. - «Poly 

phemns« . - U ppri.ittaude af e u llirarebefattniug i skeppsbyggeri vid 

uni versitetet i Glasgow - Hamnar på Frankrikes vestkust. - Å n

garen «Orione«. - Heereshoffs åugj acht «l OOx. - Förlust af men 

niskolif på Englands kuster. - De under 1881-82 i engelska han

delsflottan förolyckade f~~rtygens ålder. - Ityska Schwarze Meer

Dampfschiffahrtsgesellschafts arsenal i Sebastopol. - Litterat ur. -

Ryktbara sjömän, af Reinhold Werner C. A. - Elektricitetens an

vändande för militära ändamål. - Berlins astronomiskf\. kalender 

1885. - Elektrisk belysning i bygieuiens tjenst. - Elektriska ljusets 

användande ombord . 

Ft·anslca. 
Revue 1Jfa1•itime et Coloniale. Januarihäftet: Undersijk

uing af variationer i atmospheren noder cykloner och praktiska slut

ledningar der af, af capitaine de frega te E. Fonruier; Minnen från en 

expedition till L evanten , kusterna af Syrien och Mi ud re Asien, af M. 

B. Girard ; Engelska ångaren «Australs« kantring och förolyckande 

på Sydney redd , af lieutenant de vaisseau Houette; Administratio

nen af franska marioens perwnal, af commissaire M. Neveu; Ut

drag af officiella rapporter öfver elektriska utställningen i Wien; 

Upptuckt och bergniug af lemningar efte r de Laperouses expeditio n, 

af lieutenant de vaisseau M. Benier; Muskötteriets undervisning och 

anvliudande under striden ombord å krigsfartyg, af lienten. de vais

seau F. E. Fontaine; Franska Guyana, dess infödda befolkning och 

produJ,ter af M. G. Menard; Engelska m:uinens maskini ster, Läkare-
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värden i engelska marinen ; Kinesiska pansarkorvetterna Ting-Yuen 
och Tchi -Ynen; l<' mnska hydrografiska kornitens rapport öfver ett 
förslag med syfte att låta små lunardistanser ingå i tidtabellerna; 
Ön Hainan. 

Febmarihliftet: Tyska marinens utveckling från 1873 till och 
med 1883, öfversatt från tyskan af M. Osvald; Anteckningar om Nia
dagasear (fortsitttn.) af M. Laurent Cremazy; Administrationen af 
franska marinens personal (fortslittn.) af commissaire M. Neveu; Rap 
port afgifyen ·af Förenta Staternas marinkomite, öfversatt från engel
skan af M. Manchal; Minnen från en expedition till Levanten, ku
sterna af Syrien och Mindre Asien (fortsiittn.) af M. B. Girard; Ut
drag af officiella rappmter om elektriska ntsUillningen i Wien 1883 
(forts.); Om engelska marinen 1883; Om flottan i Indien; Itali enska 
pansarfartyget "Fransesco Morossini,,; Thornyelofts nya torped o båtar 
af l: a klassen; "Child ers«, 'l.'homycrofts australiska torpcdobåt; Fran
ska koloniernas sjöfart på Frankrike 1882; Anteckningar om ögrup
pen Maluinerna. 

Rättelse. 

2:a hlift., sid. 89, 3 rad. nedifrån står styrka - bör vara styrelse. 




