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52:e årgången.

Häfte N:r 4

Harald af Cristiernins invalidinrättning,
efter ha.mllingar h<iraJI(le till amiralitet.skrigsmanskr,ssan.
(Anfiir:mrle h:l1l rt i Kong-l. Örlngs m:mn~siillsknpd ~f A. K. G~ssl:Jn<lrr.)

Kammarher re Michael af Cri~;tiernin och hans maka J ean ette af Christiernin , fiidd H egardt, haf,·a genom gåfvobref
den 16 Mars 1836 till en inrättning, rler Kongl. Maj:ts flottas
bl esserade, ntfatti ge ell er ålderstigne befäl , nmlerbefäl ell er
manskap skulle åtnjuta fri bostad, vånl och nnderhåll, anslagit
och donerat den clem tillhöriga, på Delelevalla starls donerade
jord belägna fastighet, ängarne N orra och Söclra Bodele, innehållande den förra 15 t nnn e- 2 '!~ kappland och den senare 15
t unne- 15 kappland.
Gåfvogifvar ne ansågo väl att denna fastighet såsom en
obetyr1lig grundfond, ensam och utan understöd lemnad, vore
ett utsäde, hvaraf skörden icke förr, än i en fjerran framtid
skulle mogna; men de förmod ade, att då de, efter sin förmåga,
till inrättningen anslagit den första skärfven, skulle andra,
mera bemedlade, villigt afiemna rikare bidrag till ett så nyttigt, nödvändigt och filantro piskt ändamål, hvilket jemväl, enligt h vad gåfvogifvar ne trodde, skulle en dag af rikets ständer
med välvilja omfattas och understödja s.
Vid donationen fästade gåfvogifvar ne följande villwr:
l) Eganderätte n till fastigheten öfverläts genom gåfvobrefvet, men nyttj ttnderätten förb ehöll sig gåfvogifvar ne under
deras lifstid, dock att Lle, oberäknadt utgörandet af alla fastigheten tillhöriga onera och utskylder, skulle uneler namu af
arrende erlägga tjugu riksdaler banko årligen, räknadt från
den dag donationen vunnit Kongl. Maj:ts nådiga bifall. Detta
förb ehåll skull e icke utgöra himler för upplåtande af erforder13
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lig plats till inrättningen om det vore möjligt, att elen komme
till stånd uneler deras lifstid.
2) Etter båda gåfvogifvarnes död och intilldess inrättningen behöfde för egen räkning förfoga öfver större eller mindre
del af egendomen , skulle rlen på lämplig, icke allt för lång ticl
nttarrenderas, under förbeh åll att skeende anläggningar såsom
badhus, skeppsvarf, värdshus eller annat af h vadnamn och beskaffenhet det vare må ingalunda vid arrendetidem; slut finge
drabba inrättningen eller af den öfvertagas eller godtgöra s.
3) Inrättningen skulle lyda under kongl. elirektionen öfver
amiralitetskrigsmanskassan i Garlskrona. Inflytande medel borde särskildt redovi.,;as och räntan i't rligen läggas till kapitalet.
4) Då ställets sunda och vackra läge vid salt:; jön erbjöd e
en lika helsosa m som angenäm bostadslokal så förbehöllo gåfvogifvarne uttryckligen ej allenast, att invalidinrättningen ,
d~t den en gång komme till verkställighet, skulle hctfva sin
plats på den donerade egendomen med utsigt :'tt sjön, utan
ock att inrättningen der framgent skulle förblifva, så att den
ingalunda flyttadas åt annan ort ell er införlifvades med någon
dylik allmän eller enskilcl inrättning annorlunda än som dess
hufvudsäte eller användes till annat ändamål, än det i gåfvobrefv et bestämda. I sammanhang härmed förbjödo gåfvogifvarne på J et kraftigaste, att egendomen eller någon del deraf,
ehuru obetycllig den än vore, någonsin från inrättningen måtte
skiljas eller afhändas, ej heller intecknas eller i ringaste mån
graveras . H vad beträffade inköp t'iir inrättningens räkning af
j ord, särdeles af elen angränsande, ville gåfvogifvarne icke
hafva sådan t bestridt, Ller gynsamma omständigheter gåfvn
dertill anledning.
5) Gåfv ogifvarne önskade och hoppades att inrättningen
till minne af deras aflidn e far och svärfar , l,:onteram iralen 11J
Gristiemin skulle få kallas ''Ha rall! af Gristiemins in val iclinrättniug" och anhöllo slutligan i nnd erclfm igh Bt om Kongl.
Ma.i :ts Jlå(liga fastställelse å dnnatione11 , hvilk en cle inneslöto
i Lless höga hägu och beskydd.
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Med skrifvelse i Mars 1838 hade kongl. direktionen öfver
amiralitetskrigsmanskassan insändt en bestyrkt afskrift af
gåfvobrefvet till Hans Kongl. Höghet, då varande Kronprinsen,
i dess egenskap af storamiral ; h varefter Hans Kongl. H öghet
i memorial den 14 Maj 1838 i underdånighet anmält i1rendet
hos Kongl. Maj:t; och hade såväl Hans Kongl. Höghet so m
kongl. direktionen tillstyrkt donationens antagande under förbehåll att någon byggnad å den donerade jorden ej företages
förr än de samlade tillgångarne ej allenast medgåfvo uppförandet af en sådan utan äfven underhållande t af några invalider.
Genom nådigt bref den 10 Oktober 1840 har Kongl. Maj:t,
med förklarande af dess nådiga välbehag öfver det med donationen tillkännagifna ändamål, samma donation för det allmännas räkning antagit. Utan att för det dåvarande ingå i
närmare pröfning om sättet att an \'ända donationen, villa
Kongl. Maj:t, så snart de derigenom uppkomna tillgångar,
hvilka borde af kongl. direktionen förvaltas, blefve för ändamålet tillräckliga, uppå sjöförsvarsdepartementets vidare underdåniga föredragning besluta om deras användande enligt donatoremas önskan, så att derigenom måtte kunna till en början
för 6 till 8 man af Bohus läns båtsmanskompanier beredas
en fristad under förbehåll likväl att elen inrättning, som för
detta ändamål kormne till stånd och enligt Kongl. 1\'[aj:ts nådiga tillstånd finge benämnas "Harald af Gristiemins invalidinrättning ", skulle oberoende af donatorernas föreskrifter i allt
hvad som angår ordning och di:;ciplin inom densamma komma att uteslutande lyda und er kongl. sj öförsvarsdepartementet.
Konteramiralen Harald af Cristiernin, efter hvilken ifrågavarande inrättning erhållit sitt namn , q_varstod i tjenst då han
den l Maj 1799 afled. Han inträdde vid flottan som lärstyrman den 25 Juli 1769 och utnämnd es efter g radvis befordran
Llen 2 N ovember 1796 till k onteramiral.
Med skrifvebe elen 10 N OV8mber 1840 hafva kamm arlwrren af Gristiemin och hans maka, nn<ler åberopande aJ
Kongl. Maj:ts faRtställelse a.f tl onatinnen , till ka.ssan öfverlem-
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nat i stället för elen ut.fästa årliga arreudebetaluingen ett efter
fem procents ränteberäkning deremot svarande belopp af fyrahundra riksdaler banko eller sexhundra kronor, att efter dents
el ii d tillfalla "Harald af C ristiemins invalidinrättning". U p pö
lwngl. r1irektionens underdåniga anmälan häraf har Kongl.
Maj:t, enligt nådigt bref elen 14 December 1840, betygat de,o:s
nådiga välbehag öfver donationsgifvarnes till omförmälta ändamål gjorda ytterligare gåfva äfvensom förständigat kongl.
t1irektionen att ifrågavarande medel förvalta och redovisa på
förut föreskrifvet sätt.
Kammarherren M. af Cristiernin meddelade i skrifvelse
till kongl. direktionen den 17 November 1843 att afliclna mademoiselle Maria Sofia Hallgren i Stockholm donerat till "Harald
af Ch ristiemins in validinrättning" femhundra riksdaler banko
eller 750 kronor. E huru den aflidnao: testamentariska förordnande härom saknade hennes underskrift blef gåfvobeloppet,
efter detsammas bevakning genom kongl. direktionen, af vederbörande medelst skrifvelse den 22 lVIars 1844 insäudt till kassan, der det sedermera förvaltats och redovisats i sammanhang
med donationens öfriga tillgångar.
Efter underdån ig ansökan af kammarherren J\L af Cristiernin, i afseende å vissa iakttaganden, rörande ifrågavarande
donation och sedan kongl. direktionen deröfver afgifvit underdånigt utlåtande, har Kongl. lVIaj :t i nådigt bref den 15 September 1846 bifallit nämnda underdåniga ansökan, i hvad elensamma innefattade anhållan, att ingen åtgärd med den tillämnade invalidinrättningen skulle vidtagas hvarken till byggnaders uppförande eller invaliders underhåll eller pensioners
utdelande förr än de samlade tillgångarne kunna uppgå till
så tillräckligt belopp att inrättningen genast kunde framstå
sjelfstänclig och till alla delar motsvarande sitt ändamål; h varemot och då det uti kongl. brefvet cle~l 10 Oktober 1840 meddelade förklarande, att Kongl. Maj:t för det allmänna~; räkning
antagit donationen, äfven innefattade antagamle af viikoren
för c1ensamnm, Kongl. lVIaj:t icke fnnuit. den tillika i um1er-

-

17;)-

clänighet begärda sär~;kilda fastställeben å Ll:e punkten af c1 onatiousbrefvet erfordras.
Genom nådigt bref den 29 September 1853, har Kongl.
lVIaj:t lenmat nådigt bifall till en efter kammarherren M. af
Cristiernins förslag af kongl. llirektionen gjord underdånig
hemställan att den donerade jordlägenheten Bodele, i anseende
till ifrågasatt försäljning af en kammarherren af Christierni1i
t illhörig egendom, med hvilken nri,mnda hi,genhet var i sambruk, måtte få en föreslagen ti(1 af 30 år öch på vissa viikor
utarrenderas.
Efter re(JVisition af kongl. direktionen förrättades den lö
Januari 1854 af auktionskammaren i Uddeveila arrendeauktion
å Boc1ele, som dervid uppläts till kofferdikaptenen Christian
Carlsson i Korsvik och dess svåger Olof J ohan Johansson i
Kåröd, som stannat för högsta anbudet tre hundra riksdaler
banko eller 450 kron or i årligt arrende; och föreskref.s i upprättad t kontrakt, jemte annat, att arrendet skulle räknas från
ll en lLl lVIars 1854 till samma dag trettio år derefter, då det
upphörde utan uppsägning, och att arrendebeloppet årligen
inom Februr1ri månad skulle betalas till kammarherren af
Christiernin, så länge han lefde och efter hans frånfälle till
k ongl. direktionen .
8edan efter förslag af kam marherren lVI. af Cristiernin kongl.
direktionen låtit hos rådstufvurätten i U d elevalla söka lagfart
å ängarne Norra och Söclra Boclele för Harald af C ristiemins
in validinrättning beviljade rådstnfvurätten nämnda inrättning
uppbud den Hl April, elen 16 lVIa.i och elen 14 .Tnni samt laga
• fasta den 8 November 1858.
I testamente elen 20 lVIars 1860, som efter kammarherren
M. af Cristiernins clöd bevakats i Kongl. M:aj:ts och Hiket::;
Götha hofrätt den 28 Februari 1862, hade han och hans hustru
förordnat att Norra och Södnt Boclele skulle vid första midfasta efter den förres frånfälle öfverlemnas till disposition åt
kongl. direktionen eller åt den myndighet, ~;om inneharte styrelsen öfver Harald af Gristieruins invRlidinrättning .
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Uneler tiden hade kammarherren af Cristiernin till kongl.
direktionen inbetalt såsom gåfva för in validinrättningens räkniug en tredjedel af arrendebeloppet 15') kronor under hvartdera af åren 1854, 1357, 1858, 1859, 1860 och 1861 samt 300
kronor under år 1853 i t1·å poster; och hafva utredniugf:-männen i boet efter honom för samma flnciamål under år 1862
jemväl inbetalt 150 kronor. Ar 1836 fick inrättningen emottaga 200 kronor såsom gåfva af kaptenen, riddaren M. Kock,
hvilken genorn kammarherren af Christiernins moder synes
lutfva varit hans anförvanc1t.
För tiden från den 14 l\Iars 1862 till <1en 14 Mars 1884,
har arrendeafgiften 450 kronor influtit till invalidinrättningen
från de arrendatorer, som den ene efter den andre med kong!.
direktionens medgifnm1e innehaft Bodele efter öfverW.telse af
1854 års kontrakt. Den siste af desse arrendatorer var elirektionen för Gustaf.-:;bergs barnhus, hvilken år 1878 inköpt länderiet Christinedal och sam tidigt fått på sig öfverlåtet arrenderätten till Bodele, som då var i sambruk med detta länderi.
Sedan arrendetiden gåU till än<1a har nytt kontrakt upprättats den 27 Maj 1884 emellan kongl. direktionen och direktionen för Gustaf..,;bergs barnhus om förlängning af arrendet
under ytterligare 20 år mot årlig arrendeafgift. af 725 kronor.
I sistnämnda kontrakt bestämmes jemväl att arrendet upphör
utan uppsägning vid arrendeårens slut och att arrendebeloppet
årligen inbetalas före Februari månads utgång. Två af kongl.
direktionen förordnade sakkunnige gode män hade den 3 Juli
18'33 efter besigtning och värdering af invalidinrättningens
lägenhet föreslagit den årliga afgälden till det seelermera i ·
kontraktet bestämda belopp, med hänsyn sär10kildt till arrendetidens längel af 20 år. Vid denna förrättning företeddes en
öfver lägenheten kort tid förut upprättad kartf:l med bet!krifning, utvisande att lägenheten bestod af 19 tunn- 1\:JI/ 7 kappland eller 9 hektar 6'7 ar 90 qv.-m. åker, 11 tunn- 1 1/ 7 kapvland eller 5 h ektar 45 ar 31 q v.-m. äng och 24 tunn- 18 kappland eller 12 hektar 12 ar 52 ll\'.-m. afrösningsjord eller berg.

JI,Iagi~tmten
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i U<lclevalla, har efter kongl. direktionen::< begäran
anledning förrättat laga syner å lägeltheten
förekommen
af
Bodele den 2G Augnsti 1874 och r1en 9 April 1884. Af syueprotokollen inhemtas, att Bodele, hvarå funnos två torp, begrän sas i norr af hafsviken By(jorden, i vester af en emellan
Bol1ele och länderi et Gustafsberg flytand e bäck, i söder af den
från Uddevalla gående landsväg, som skiljer Bodele från Chri~tin e dal och i öster del vis af berg; att hi=i.gnacler af sten tillhörande lågenheten voro uppförda vid yttre gränserna emot
uämnda landsväg och vie l östra rågången; att till det ena af
torpen, belaget Yirl landsvägen, hörd e manhus, vedbod och
lallugånl och att till det andra torpet, Leläget vid Byf:jordeu,
fans ett manhus och ,;kulle af arrendatorn uppföra~:> snickarebod och ladugård i stället för tillfälligt borttagna byggnader,
och att lägenhetens .iord h samtlige skiften varit väl häfdad
och brukac1.
In validinrättningens nWtllta kapital utgjorde vid 1888 års
slut 415:25 kronor, deraf hafva tillflutit inrättningen , såsom
ofvan är namndt, ge!-:om gåfva a±' kammarherre M. af Gristieruin och hans maka samt sterbhuset efter t1en förre 1950 kronor och af kaptenen, ridt1aren J'd.. Kock 200 kronor, genom
testamente af lVIaria Sofia Hallgren i Stockholm 760 kronor ,
genom arrendeafgift för den donerade egendomen, rälmadt for
tiden från den 14 Mars 1862 till samma dag 1888, 12800 kronor och genom ränta för tl e ::;amlade medlen, efter afJrag af
synekostnad m. m., 25825 kronor. Under år 188~ uppgick
sammanlagda inkomsten till 2298 kronor 36 öre, nemligen 1573
kronor 36 öre i ränta och 725 kronor i arrendeafgift.
Vid utgången af följande 15 år, rälmac1t från den 14 lVIars
188\:J, som ::;enaste arrendeaftal omfattar, torde invalidinrättningen::; kapital antagligen hafva stigit så, att det, med stöd
af gällande föreskrifter, kan Llifva fråga om uppgörande af
förslag till i u validinrättningens verksamhet i den mån, dåvarande tillgåugar medgifva.
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Om undervattens-minering.
Af L ieut.-Coloue/ JJudwitl H. E. ( Uet.)

Omständigheter att beakta vid bestämmande af minstommens
storlek och form m. m.
A. Koutaktminor.
Luftkammare i mimru. På grnml af förorsakad kraftförlust är olämpligheten att omgifva en mina med ett höl.ie
af trä eller kork, vare sig detta sker för att öka flytkraften
eller skydda minan, nogo::amt bekant. Deremot torde det Yttra
mindre kändt att. äfven luftkammaren i minan kan förorsaka
en elylik kraftförlnst. Detta förhållanrle :'u1agalade" emellertid
genom försök i Amerika; fastän man måste beklaga att de
dervid använda laddningarna inskränkte sig till 8 rfl. dynamit,
inneslutna i vanliga tenncylindrar i st. f. minor.
Des><a experiment angåfvo: att mell ett luftrum , ej uppgående till 3 gånger lacl(1ningeus volym , kraftutvecklingen ej
rönte inflytande af luftkammaren; men r1å. luftkammaren ökades till 5 gånger laddningen, minskades det uppmätta medeltrycket med 30 "lu· Med anleduing häraf ctnmärker general
.-\..bbot: "gränsen för tomrummet i små minor, som af(yrao;
under vatten, ligger derför mellan 3 och 5 gånger laddningens volym, och synes det högst troligt, att, på samma gång
laddningens ::;torlek ökas, denna gräns oubå öka~, ;;amt att
pa grund häraf det tornrnm, som är nöchändigt för flytminor,
ej minskar deras förstörelsekraft. I vanliga minor af detta
slag är luftkammaren vanligen 2 it 3 gånger s{t stor som
laddningens volym."
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Hurndant Lruket i Arnerika än må vara, äro ::;a sma luftkammare alldeles otillräckliga, när minstommen är af ::;ådan
tjocklek att den kan motstå kontraminor, och så stor, att des::;
flytkraft motvorkar tidv-attenströmmars siclotryck på en vid
ett enda ankare förtöjd mina, såsom förhållandet vanligen är
i England. Det är derföre att beklaga, att hvarken i England eller a.nnorstiides försök nttörts till utrönande af dessa
luftkammares inflytande, rlå •le såsom i vår tjenst*j hafva en
storlek af iinda ti ll 12 gånger laddningens volym. Det är
möjligt, att ett s:'t stort l nftrum kan vara ;;kadligt och berättiga till en helt. annan anordning af laddning och minkasse
m. m. H varom icke blefve det tydligt, att använda laddningar äro större än nödvändigtvis behöfve;;.
Onödigt stam ladrlnin,r;r/7' i kontrrkt1m'nor j(irorsrrkr, olä,r;eulwter,
;;om verka och återverka pft visst sätt, ty:
De fordra större minbt,ssar;
En större minkasse fonhar gröfre förankring och maste
göras af tjoul;:are gods för att mot;;tå kontraminors och närliggande minor:': ;;prängning, ::;åvida mau ej vill lägga dem
längre ifrån h varamlra, som också är en olägenhet;
De blifva onödigt dyra; deras laddande och handtering
i öfrigt förlmmlen med större tidsntdrägt;
Det har alltid varit vanligt att inne::;luta en elektrisk
kontaktminas ström;;lnLningc;- oc h undersöknings-instrument
samt det för flytkraften erforderliga lnftrum i samma minstomme. D et är emell ertid bfittre, att icke förfara så. Genom
att anordna laddningen i en för densamma jnst lagom stor
mina öfverföres explosionens fulla kraft, . ej bunden af något
luftlager, direkt mot skeppssiclan. Bojen bör placeras öfver
minan och skiljas från denna af ett, mot elen använda laddningen, proportionelt afstånd. Om exempel vis 100 rf!. bomullskrut eller dynamit an vändes, bör minan vara 8 fot under bojens högsta punkt och strömlutningsinstrumentet placeradt i
elen sednare. Den exphcleramle larlrlningen kommer då an-
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tingen något mindre än 8 fot under skeppet:::: botten eller nära
intill skeppets "ida, om icke i verklig beröriug med L1eu::::amrna.
U!leron-experimenten jemförda med dem, som nyligen utförts i Portsmonth mot Resistance, synas utvisa att små 1addllingar medföra större effekt, då de ej äro i beröring med en
skeppssida, ntan ringa afiägsnade derifr;'\n; h vilken erfarenhet
sålunda ytterligare bestyrker lämpligheten af förenämnda anordning.
Af redan angifna skäl föreslås användandet af ::;märre laddningar, men det blir då nödvändigt att bringa dem närmare
intill fartyget. Detta kan åstadkommas geJ10m att anbringa

J
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I detta sednare fall upp,;tår ett luftrum mellan 1adL1ningen och
skepp,;bottnen, men förhållandet blir helt annat än det., ,;om
framställes i fig. a, hvarest laddningen är omgifven af luftlagret. Uti fig. (l drifves vattnet mellan laddningen och bojen
genom luftlagret och träffar fartyg,;bottnen med en hastighet,
som måste tänkas frambringa nära nog lika förödande effekt,
som en explosion um1er de förhållanden, fig. c angifver och
hvilken vi genom försök funnit vara tillfyllest.
Bedileningen af minkassens storlek. Sedan denna för kontaktminan blifvit begrän,;ad till den för laddningens inrymmande nödvändiga storlek, bestämmas dirnensicn1erna af det
till bruk antagr1-a- sprängämnet. Antag, att man använder
blasting-gelatin. 1 Enär då 23,ö (J. af detta ämne böra vara nog
att förstöra ett m;Jdernt örlogsfartygs dubbla botten på 5 fots
afstånd och ytterligare 50 "/0 torde böra tilläggas, "för säkerhets skull", erhåller man en laddning af 35,2 (/.. Emedan
nn 96,ö l!. af detta sprängämne intaga ett utrymme af l
kub.-fot, måste minkassen för ofvannämnda laddning rymma
~'/ 8 kub.-fot.
Det skulle vara onödigt att här förfärdiga en sferisk minkasse af så små dimensioner, då en cylinder, endast 9 tum
lång, med samma inre diameter och med bugtiga ändar är tillräcldig och, om tillverkad af 1/ 8 tums plåt, i stånd att motstå
ett yttre tryck af 1894 rtl. per qv.-tum af ytan.
.
R an lune:
.
T ryc l>:et = 9672900X09( ';")2 En l rgt

b

dem omkring 4 fot under bojens toppända. Fig. a vi::;ar den
nu vanliga anordningen. Fig. b den nu föreslagmt modifikationen, om den stora 100 ~Z-laddningen bibehålles. Fig. c den
tillstyrkta användningen af en mindre, men tillräcklig laddning och fig. ll samma anordning i det troligen sällsynta fall
att bojens topp först skulle stöta emot ett fartygs botten .

1894 ·d'.
u.

Detta är mera än dubbla motståndskraften hos en sfer af
3 fots diameter och med '/, tum tjocka väggar (Tr. = 933 rft.
pr qv.-tum.
Tyngden af denna lilla minkasse blifver något under li'J rft.,
och som vigt.en af det hafsvatten den unelantränger är 24 rfl.,
blir tyngden af minan i haf::;vatten och laddad med biastinggelatin = 15
36 - 24 = 27 </1.
Ett godt och pålitligt
strömslutningsinstrument behöfver i vigt ej öfverstiga 25 a 30
rtt., börande sålunda sammanlagda dödvigten af mina och in-

+

-

-180-

strumeut e.i Cifverstiga 50 a GO il.*! Ström,;lntarebojen, som
slmll uppLära denna tyugd, kau tillverkas aJ trä, kork ollor
.iernplåt. Användes trä, som ju besitter fördelen att vara ett
Lilligt material, måste bojen bestå a± en kom J.akt massa oclt
ej inneslnt::t någoL luftrum ; ::tnvändes kork, fordras att denna
är omgi±ven af något slags "waterproof". Bäst är dock jeru
eller stål.
St?·öm:;lutarebojeus stm·Lek och fonn m. m. är beroende af
vi,;sa betingelser. De erforderliga maxima äro: flytkraft och
styrka; minima äro: tyngd och motstånd mot rörelse hos
v~tttenmassan . Beträffande form tillgodoses nämnd::t maxima
och minima bä::;t af sferen. Enär vidare flytkmft och tyngd
äro antagonistiska är det nödvändigt att erhålla något mått
]J å den styrka, som i praktiken visat sig behöfiig. U n der autagande att en sferisk minka::;se, 3 fot i diameter, gjord af
'i. tums stålplåt, är stark nog, och att förmågau att motstå
en yttre sammantryckning varierar om vänd t med diameterns
qvadrat och dirokt med q vadraten på goclstjocldeken, kan
man lätt Leräkna tjoeldeken af andra minkassar af samma
form och ämne, som skulle kunna motstå samma tryck enligt
l

t2

(1 2 ; hvarest t = tjockleken tum ,
,
d = diametern
"
s = styrkan.
Euligt föregåonde är styrkan betryggau(le da t

formeln : ,..,

=

och d = 3G tum , sålunda då

t!
r[2

-

('1.) 2
(3b)2

d
t = 144.

H vara f följer att i h vilkeu s fe risk mina som helst erforderlig
styrka bör vinn~ts , om godstjockleken ej tages mindre äu ';, ,.
af diametern.
*) I ,·crklighett'll blir d" .. k r igteu 1I<igvt :;törn' , på. gTIUH! af den tlnuLln
tjueldekt' ll rid r.. g·anw B<llllt v;mlig·t' ll lmildign r;·,rs tiirl;nin.~·shmlll :l f 1 f'lll'r L-.il'rn
111. lll.
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Beträffande storleken af den nyttiga flytkraften, d. v. s.
den som återstår sedan man fråndr::tgit den, som :'ltgår till
nppbärande af alla tyngder, bör den ega förmåga att hindra
systemets nedclr[l,gande af tidvattensströmmar , nedom den gräns,
som bestämmes af fiendtliga fartygs djupgående. Detta kall
ernås geeom en jemförelsevis obetydlig flytkraft, derest systemet förankras med tvenne ankaren i hanfot, det ena upp- och
det andra nedströms. 1\fen det är förenadt med stora svårigheter att förankra minor på sådant sätt och dessutom alls icke
nödvändigt att hålla kontaktminor tjudrade på precis samma
punkt, hvarför man i Europa allmänt förankrar dylika vid
en!l::tst ett ankare.
Författaren visar härefter de grunder, enligt hvilka flyt,kraften bör beräknas för en mina, som skall utläggas i ett farvatten, underkastad t inflytande af tid vattensström mar, dervi1l
belysande svårigheten af förankringsarbetet, dels på grunrl
af ström och del::; på grnncl af vattnets f::tllande och stigande.
Som formlerna för dessa beräkningar icke äro nya och denna
fraga e.i berör våra förhål lamlen utelenmas dessa betraktelser;
men beträffande formeln för beräkning af vattnets siclotryck
på en mina, eller P = k X V 2 X A, föreslår författaren alltagandet af nya värtlen på koefficienten k, hvilka ej obetydligt
afvika från de hittills begagnade. De nya värden, som Hjrfattaren förordar , äro uppstälda af mr Froude och ega föl.iam1e
utseende:
.. l,o i sött vatten
för sferen
l,o3 i salt vatten
, cylindern . . . .. 2,7H
"
"
, plana ytor
3,~
,
3,27
,
"Rise-cmd-lrdl"-m.inm·, konstruerade af major Ruck.
Så länge skilnaden i vattenstånd .mell::tn högt och lågt
vatten ej uppgår till de fartygs djupgående, till skydd för
hvilka minorn::t utläggas, kan mineringen utan större t:vårighet
verkställas, emedan minorna då kunna fa sådant hige att de
aldrig behöfva blifva synliga öfver ytan vid lågt vatten ; men
när vattenskilnallen öfverstiger nrimnch gräns blir förhållandet
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\'äsendtligen olika. Förankrade på vanligt sätt skola de då
antingen flyta på ytan vid lågt vatten eller också måste de
läggas så djupt, att ett fartyg vid högt vatten passerar öfv er
dem. Många förslag till afhjelpande af denna olägenhet hafva.
sett dagen, men af dessa hafva mga öfverträffat major Rn--:ks
antomatiskn, minor.

- ------·-·- ----------------

9
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A
D

B

e

Dessa, synliga å fig. e och f, bestå af den flytande minn,n A
och en motvigt, till denna, D , af metall, med vattentätt, "amnHI.ntrycldigt lock eller också af något sammantryckligt "wa.terproof", lämpligt afvägd. B är minans förankringF:tross . Denna är ej fäst till ankaret utan till sittelden af en ketting, so m
ligger rund en på ankarets öfverkant befintlig rulla och h vars
andra sladd är förenad med motvigten . Rettingens län kar
äro olika stora; de tyngsta varande längst fr{Ln D .
Systemet arbetar på följ'a:1cle sätt. Utgående från lågt
vattfm, intaga minan och rless motvigt (lon ställning fig. e
utvisar. Då vattnet sedan stiger: likas trycket på D, hvarvicl
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dess flytkraft minskas, till följe af den inneslutna luftens
sammantryckning. J emvigtsförhållandet rubbas, och D sjunker, tills jemvigt mellan A och D åter inträrler. Slutligen intaga A och D den ställning fig. f' utvisar. Vid vattnets fallande eger ett motsatt förhållande rum. Särdeles vigtigt, är
at,t förekomma det mintross och ketting slå sig rund hvara,ndra, eller att mina och motvigt komma i beröring nnder
sjöhäfning.
Jlt ,ilande (<lormant-) kontaktmiuor. Ofta inträffar att minor måste utläggas i farl eder, som ej utan olägenhet lnmna
stängas för trafiken. För dylika fall begagnar man i allmänhet sy ftminor ; men omständigheterna kunna lägga hinder i
vägen för syftminors användande, exe mpelvis i den händ else,
att man ej kan erhålla lämpliga punkter till syftstationer, och
man måste besluta sig för bruket af kontaktminor. För att
kunna använda dessa fordras då en särskild anordning, hvarigenom rle l1ållas ur vägen för passerande fartyg, tills fiendens
ankomst påkallar deras intagande af stridsläge. En sådan anordning, föreslagen af författaren, består af en explosiv länk,
som förenar minan med ankaret, hvarigenom vid utläggningen
dessa följas åt till botten. När sedan länken spränges af en
elektrisk ström, flyter minan upp till sitt rätta läge, förutsatt
att förankringstross och minkabel ej på något sätt oklarat sig.
För att om möjligt förek 0mm a detta framställer författaren
flera förslag, h varibland att ej förena minan till ankaret, utan
till en kaus på förankringstrossen ofvanför ankaret, samt att
håll n, bugtema af denna tross och af minkabeln redigt hopfångad e af garn , som afslitas af minan sjelf, sedan länken
sprängts.
T ·ill oerlwin,qen r!f minkassa r lit/ kontaldmina r. Sedan man
be1'tärnt kassens tjocklek och fonn i enlighet med det tilltänkta
sprängärn nets natur, ligger ingen svårighet i sjelfva tillverkllingen. Vanligtvis förenas mina oeh förankringstr oss genom
en kettingshanfot vid minan Hanfoten fästeF: vid till minstommeu nitaue ögonbnltar. Häri ligger en :~v aghet , ty mi-
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norna äro benägna att läcka vid dessa bultar efter den hårdhändta handtering, nnder hvilken en mina oundvikligen är
hemfallen och föreslås i stället, att elen sferiska kontaktminan
utvändigt omgifves af tvenne jern band, af mindre diameter än
sferen, hvillm samrnanhållas af dem emellan gående ridningar.
J crnbanden förses med öron, och i dessa öron anbringas ofvannämnda hanfot. En annan svaghet hos flytande minor ligger
i de nitade fogarne. Det är visserligen lätt, att göra dessa
fogar så pass vattentäta, att de stå emot vanlig hand te ring ;
men man lår äfven tänka på att de skola förblifva vattentäta
efter en närliggande minas sprängn ing. Hopsvetsade fogar
skulle vara lika starka so m nitac1e, och derjemte mindre tnnga.
N itacle äro benägna att läcka , emedan sjelfva. fogen är mera
oböjlig äu minan i öfrigt, hvaraf åter följer a,tt en intryckning, förorsakad af en minsprängning i närheten , framkallar
en bändning mellan de hopfogac1e plåtkanterna..
(ForLs.)
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(Insänd t.)

Tankar om personalutbildningen vid flottan.
För att en organism, hvilken som helst, skall vara i 11111'1/uiuy.
stånd att på ett tillfredsställ ande sätt fylla sin bestämmelse
erforc1ra,s, att alla dess delar befinna sig i goclt stånd, att de
arbeta i samband med hvarandra samt att de lwar för sig äro
väl afpassade efter det arbete, som faller på hvars och ens
lott. Saknas något organ, erh{tller Jetta ej sin tillbörliga plats
eller arbetar det oj i full öfverensstämm else med det hela, så
sLöres organismen i sin verksamhet;, <less lifskraft förlamas
mer eller mindre, dess bestämmelse ernås ej så fullständigt,
som önskvärdt vore. Denna allmänna bild torde äfven knnna
ti llämpas på sjövapnet.
H vilken svensk sjöofficer närer icke den lifliga önskan,
att fosterlandet må komma att ega ett så starkt och mägtigt
s_ji',fön;var, som med dess ekonomiska tillgångar kan erhållas,
ett sjöförsvar, som i farans stnnd verkligen kan blifva ett
värn för detsamma. Våra små tillgångar räcka ej långt, har
man framhållit, och riksdagens anslagsnjuggh et gör det för
oss omöjligt att någonsin erhålla en kraftig sjökrigsmateri eL
Dessa orsaker till v;tr klena materiel förefinnas visserligen måhända dock i mindre grad 1 än man i allmänhet håller före .
Sparsamhetste ndensen hos riksdagen kan delvis förklaras om
ock e.i försvaras af de vacklande åsigter, som hos fackmännen
länge varit rådanc1e. Serlan emellertid nu en hnfvudsaklig
öfverenssW.mm else bland t1essa uppmttts med afseende på för
oss hLmpliga och iinskviirda f:=trtygstyper, och vi i Svra och
Gijfa äm1tligen fått helsa de först.a representanter na af "pansarbåten A" välkomna., kan man måhända. hysa förhoppning om
1 idskr. i Sjiit. 188!.1 .
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att framtiden skall beskära flottall ett fast uyyyurulsrtuslay,
enda medlet för ett planmessigt och ekonomic;kt förnyande af
vår materiel.
En flotta består emellertid ej uteslutm{de af materiel, pe'r8onalen är Jess andra hufvudbeståndsclel. Beror materielen
till stor del af faktorer, öfver hvilka vi ej kunna råda, så är
personalen ett område, inom h vilket vi äro vida mera sjelfhcstämmande. Må vi derför ej låta af,;kräcka oss af de mer
eller mindre mörka utsigterna på elen politiska horisonten
från att oförtrutet arbeta på utvecklingen af flottans perso11al
och tillgodogörandet af de hjelpkällor, som här stå oss till
buds, p å ett sådant sätt att intresset för vapnets framtid h ålles
vid lif, uneler det att största möjliga tjensteduglighet derjemte
verkligen förvärfvas. 'ry ännu vigtigare för denna framtill
ii.n materielen är för visso personalen och elen anda, som lifvar
densamma. Den utgör organismens själ, och i elen mån dess
ntbildni ng fullföljes uneler ett i frigt utvecklande af en bestfi.mcl
plan, utan afbrott, utan bortkastaclt arbete eller försummad
tid, desto fastare skall elen inom sig sjelf befästa känslan aJ
egen kraft, samtidigt med att den väcker landets tillit och sålunda sättes i stånd att fullfölja det stora målet: Fosterlaudet,~
viirn genom ett stcwkt sjöjö1·svcw.
Penningtillgångarn e äro visserligen äfven på detta område mycket begränsade, men vi ega dock ett årligen utgående
öfningsanslag, som det uteslutande beror på oss sjelfva ~tt använda så, att möjligast största revenue cleraf erhålles. A tskilliga symptom tyda emellertid på, att mekanismen i vi\,rt utbilc1ningssystem på något sätt är i olag, hvarigenom de erhi\Jlna
resultaten ej till fullo motsvclra de förväntningar, som de g,jorda
penningeuppoffring arna ingifva. Då enligt vårt förmeuaude
afh,ielpandet af här befintliga brister ~i-r af den största betydelse - enär vi, för att vänta sympati och nm1erstöll af
landet, m åste sjelfva känna oss fullt medvetne om att vara
dertill berättigade - skola vi gå att undersöka några af (lo
pnnkter, hvari vi tro en ntman sakernas orclning vara önskvänt
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Kan eJ större valuta, än hvad nu är fallet, erhållas af Öfiu'n.r;söfningsanslaget genom att ytterligare planlägga och systema- r.rpNiitioor
tisera såväl öfningsexpeditione rna som personalens kommenrleringar? På detta område har redan mycket gjorts. Från
att hafva haft ytterst vexlande och oregelbundna so mmarexpeditioner och långresor samt då och då, med flera års mellanrum, eskadrar hafva vi så småningom i och för personalens
direkta utbildning erhållit årligen, reguliert återkommande
exercis-, skjntskole-, minerings- och minbåtsexpeditione r samt
i och för den viLlare allmänna tilbmpningen af tjensten, långresor och nära nog årligen återkommande eskadrar. Långresorna variera dock i längel från 7 till 10 a 12 månader, och
eskadrarne, e~1tun mera regelbundna än fordom, hafva de sednare åren vexlat från 3 veckor till 3 mån. En elylik fluktuation, ofördelaktig i allmänhet, måste i synnerhet komma att
menligt inverka på vår nya s,iömanskår, hvars värfvade stam
tjenstgör en viss begränsad tid, som sålunda behöfver regelbundet och systematiskt tillgodogöras. Detta blir i ännn högre grad fallet~ om li\,ngresorna, såsom tendensen nu synes
peka, komma att öfvergå från att vara tillämpnings- till ntbi ldningsexpeditione r. På sista ticlen hatva allt flera röster
höjts mot l<'mgresornas fortsättande efter samma grunder som
hittills. De sluka, menar man, en alltför stor proportion af
öfningsauslaget, under det att deras ändamål att förkofra personalen i sjömauskap ej längre har den stora betydelse som
fordom. Men deras betydelse för den disciplinära utbildningen
af såväl befäl och underbefäl som manskar) o-enom att detab
'
cheracle från hemstationen, under en längre tid inom relingarne bibringa dem krigslydnad, örlogsroutin och sjövana,
torde dock tala tillräckligt för bibehållandet af låugresorna
om ock i en förändrad form. Enligt vår åsigt torde de böra
förändras så till vida, att de sättas i samband med exercisskolorna å stationerna och deraf komma att utgöra en helst,
omeclelbar fortsättning. I öfverensstämmelse härmed slmlle,
enligt, vårt fiirm euancl e, befäl och unelerbefäl turvis kommen-
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deras till exercisskolorna för handhafvandet af mt"mskap et i
"allmänna kursen" och sedan fullfölja detsammas utbildning
på L\ngresefartygen. Exercisskolorna ulefve derigenom ej blott.
rekryt- och utbildningsskolor för manskapet samt en specialitet för ett visst antal bland bef~Ll och underbefäl, utan cleriaenom att alla kommenderades elit turvis, såsom nu är hänrlelsen till långresorna, komme färdigheten i att föra militärbefäl jernte kännedomen om umlervisnings- och exercisreglementen m. m. att nödtorftigt unelerhållas hos alla, och clettn
är ju första grunden till allmän tjenstecluglighet, hvilken ej
borde få saknas hos någon. Befäl och unelerbefäl finge på
detta sätt mera ansvar för manskapets utbildning, än hvacl
nnder långresorna nu tLr händelsen. Intresset för underlydanles förkofran blefve säkerligen helt annat äfven hos chefen,
om han sålunda samtidigt vore chef för en del af exercisskolan och dermed ansvarig för dess verksamhet. Då det nu
stnnclom inträffar, att chefer och sekonder å långresefartyg en
tid närmast före denna kommendering sysselsatt sig
läll<'Te
o
med helt andra saker och p~L den grund kanske äro mindre
förtrogna med exercis- och skolreglementena samt ej heller
bekanta med undervisningssättet i exercisskolorna, med hvilka
långresefartygen hafva intet gemense.mt, finge de på föreslagnn
sätt tillfälle att före expeditionens början sätta sig in häruti
samt efterse, att reglementena tillämpades, då skolans tramsteg mera måste ligga dem om hjertat. Derigenom att ett;
fullständigt och tidsenligt program för öfningarna ombord på
förhand vore utarbetadt och följdes, kunde man hoppas pi'L et(-,
mera tillfredsställande resultat n.f dessa expeditioner än nn,
då tiden ofta utan allvarsam tanke på individens utbilclning,
upptages enligt veckorutinen med segelexercis, vapenexen.:is
eller instruktioner, hvilka sednare dessutom merendels försummas och ofta utgöra blott surrogat för ötning, afseeld att nnminelt fylla ut en besvärlig exercistid. Hufvucländamålet med
långresorna blifver nemligen, eftor vårt förmenande, hädan efter
nagot helt annat. Hittills, då 1l e mera afsetlts att tillämpa
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tjenst.en , har e;hefernas sträfvan i allmänhet gått ut pi\. att
gi)nL sig och sina besättningar, såsom en enhet, fullt förtrogne
rned rle respektive fartygen och deras olika redskap , h vilket
naturligt nog sammanfalli t med sträfvau att en gång vid uppvisningen kunna förete de vackraste prof af skeppet, som ett
helt, och dess exercis. N n mera måste sträfvan mycket mera
gå ut på att bibringa indioiclenw de ffi.rdigheter, hvarigenom
de från detta utbildningsstadium göras mogne att inträda uti
ett högre sådant. Den för sjökrigsskolans räkning utrustade
expeditionen lenmar ett bevis på, huruledes ett ganska vidlyftigt program för öfningar på ol ika utbildningsstadier kan
hinna genomgAs uneler relativt kort tid, då en full ständigt förberedd plan för öfningarna kon seqvent fullföljes.
Eu olägenhet, som mer eller mindre vidlåder alla våra expeditioner, ä. r den i förhållande till deras fortvaro långa rnstningstiden. För en vanlig exercisresa på 4 månader uppgår
ticlen fur ut- och afrnstning till 3 veckor a en månad, således
till 1 /~ a 1/5 af expeditionens h e l ~ct längd, för en långresa till en
m:'mad a 6 veckor. Denna tid är till större delen förspild för
öfningarna, då af befäl och underbefäl blott ett fåtal hafva
sysselsättning ombord, och manskapet sprides till en mängd
,;läparbeten och transporter på varfvet, hvarnnder det förlorar
sin und er exercisen förvärfvacle lystring. Ej hell er gagnar
dem mycket erfarenheten trån dessa rustningar, om det verkligen gäller en mobilisering med elen feberaktiga brådska., som
då sannolikt iLr rådande. Antagligt ä.r väl ock, att fartygen
i detta fall, som fordom, delvis åtminstone komma att rustas
genom Yarfvens försorg. Om till den sålunda förbrukad e arbet,:l{raften lägges kostnaderna för nymålning, reparation och
nyinredning; transport af effekter till och hån förrådsrummen
och slitningen på alla dessa transporterade saker, de halfslitna
segel, tågvirke och öfrig materiel, som efter en dylik expedition kasserFLs, på det att clet ej skall dragas med på en ny,
uneler det att, ifall expeditionen fortsattes, det ännu kunnat stå
bi i månader 1 så komma. vi till en ganska vacker slutsumma
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af kapital och arbete, som tärer på, det nuvarande öfningsanslaget, och som genom lämpliga anordningar torde kunua
icke obetydligt förminskas. Vi se huru uti de stora utländska,
i klimatiskt så väl som i ekonomiskt hänseende bättre lottade
marinerna, hvarest korta expeditioner anses alltför oekonomiska, fartygen hållas rustade c:a 3 ftr och deröfver, innan de
återvända till hemstationern a för att grundligare öfverse.~.
Våra egna handelsfartyg hållas i kontinuerlig tjenst ofta längre
än så,. Ehuru detta äfven inom flottau vore ett önskningsmål
för våra öfningsfartyg, hvilket ännu för några år tillbaka sitkedigen låtit realisera sig genom exercis- och långresefartyg ens
sammanslagni ng, torde dertill numera, då allt flera specialiteter
inom vapnet fordra öfning, ej tillräckliga medel kunua beredas utan tillökning i öfningsanslage t, hvilket för närvarand e
knappast kan för "~:äntas. H vad vi kunna och böra göra är
dock att inskränka och underlätta rustningama så mycket som
möjligt genom att dels bibehålla fartygen tacklade, så långt
detta utan olägenhet kan ske, el els undersöka i h vad. mån
uppbörderna kunna bibehållas ombord å de till reguliert återkommande tjenstgöring afseelda fartygen och transporterna derigenom förminskas, dels slutligen genom anordningars vidtagande på varfven förminska behofvet att hopsamla ett rustande fartygs tillhörigheter från dessas mest aflägsna delar.
Ej minst vigtigt torde det dessutom vara att noga tillse, det
öfningsam>laget uteslutande användes till personalens ö±ningar
och ej drabbas af utgifterna för mate I i elens vidmagthållancle
eller iståndsättande .
Uti 1837 års kommissions förslag till utbildning af man::;kapet vid matrvsafclelningen af värfvade stammen uttalades
äfven dessa åsigter. Enligt detta påyrkades exercis- och långresornas sammanslagni ng samt 2:ne öfningsfartygs utgående
på omkr. 9'/~ mån. vinterexpediti on från den l Augusti mell
det nyantagna manskapet af värfvade stamm en. Fartygen
skulle vara åter vid stationerna i början af Maj samt då afmönstra utan afrustning, hvarigenom de uneler sommarmåna-
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derna kunde användas till skjutskolans och andra öfuingars
behof. Kommis::;ionen framhöll, att sambandet mellan exerci::;skolan i land och ombonl borde vidmagthållas på det sätt, att
ena året skolans chef ginge ombord so m chef, andra året cles:o:
äldste instruktionsoff icer som sekond :'t stationens öfningsfartyg.
Kommissionen påpekade särskildt, att endast rekrytkursen;,;
manskap borde gå direkt från skolan på längre sjöresa -dels
13mecla!c j nst rekryterna hade största nyttan af ordnad sjömilitärisk tjenst under längre ticl på ett. större fartyg, och dels
derför att det mera. avancerade manskapet (i förbereLlande specialkursen) borde gå från skolan i land rlireld in i specialskolorna ombord. Emellerti(l strandade detta förslag tills
vidare derpå, att vederbörande då ej ansågo sig hafva medel
till 2:ne långresefartyg årligeu, hvilket måhänrla dock hade
::;tått att afhjelpa, derigeno m at!; elen föreslagna. tiden af 9 1/ 2
mån. efter behof minskarles något.
Af öfriga utbilclning::;expeclitioner torde skjut;,;kolan i ännu
högre grad än, hvad nu är händelsen, kunna utgöra en förberedelse till eskaderöfning arna, i det att allt det befäl och
underbefäl, som är aiseclt att handhafva artilleriet ombord å
eskaderns fartyg, enligt vårt förmenande alltid förut borde
hafva geuomgått sin kurs vid skjutskolan. Ledningen af
::;trichskjutnin gama är ett si\, vigtigt uppdrag, som de;,;sntom
är egnadt att i hög grad kunna utvecklas, att en förberedande instruktion tleruti, innau de dyrbara öfningarna dermed
företagas synes vara fullkomligt af nöden. skjutskolan kommer sannolikt allt mera att p ~t elen praktiska artilleriskjutni ngeus
område blifvn, både experimentalfä lt och auktoritet. Det ligger då ej ringa oegentlighet uti, att manskap, en del underbefäl och det yng,;ta befälet deruti :;kola vara initierade, under
det att Hertalet bland det älclre befälet är det i vida mindre
grad. Detta kan ej vara rätt. .Man har vi,;:;erligen framhållit
att befälets öfning vid skjutskolan skulle blifva för dyrbar, men
kostnaden torde i betydlig mån rednceras, om vid instruktion
i stridsskjutning enelast användes tubkanons-am munition.
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H vad sjelfva eskacleröfningarna beträffa, så torde uti deras
längd och eskadrarnes sammansättning en vis:-; fluktnation aldrig kunna undvikas, ty någonstädes måste kostnaderna för
oförutseelda expeditioner taga ut sin rätt. Men de böra i alla
h ändelser blifva mindre, om man på alla andra. håll sökt att
åvägabringa likformighet. För att ernå goda resultat torde
det emellertid vara önskvärdt, att tiden för desamma ej allt. för mycket varierade samt att de mera förber eddes. Redan
under vintern borde med tillhjelp af kartor och tillgängliga
rekognoseriugsbeskrifningar en fullständig plan för stridsöfniugarna utarbetas, hvilken seelermera blott i vissa detaljer skulle
behöfva justeras. Detta bör kunna utföras, då man betänker,
att i krig ofta planer måste uppgöras med dessa materialier.
tltrich>öfningarna torde dessutom, såsom vi längre fram skola
söka att visa, böra &ättas i beroende af mobiliseringsplanen
och i samband med mobiliseringsöfningar.
Den uppfinningames tid, uti hvilken vi lefva, har, som
li'cr.soncdcn.
vi veta, haft det mest afgörande inflytande på krigsmaterielens
omdaning och fulländande. Sjövapnet har såluncla i alla läuder genomgått. en utvecklingskris, som delvis ännu fortfar ,
och som sträcker sig ej blott till materielen utan äfven för i
shtptåg en ombildniug af personalen och en förändring i viikoren för dess effektivitet. Inför denna :-;nabbfL utv eckling
har v~Lrt gamla indelning::;verk äfven befunnit sig föråhlradt
och ur stånd att fylla de stäcltie ökade krafven på yrkes::;kicklighet inom de olika specialgrenar, som innefatta den
moderne örlogsmatrosen. Som vi just nu befinna os::; vicl on
ticlpunkt, då man håller på att öfvergå från detta, ::;edan början af 1600-talet brukliga. anskaffningssätt för manskapet, till
ett nytt, ännu här nästan oförsökt sådant, torde det vara på
:-;in plats att kasta eu närmare blick på det utbilclning,;sy::;tem,
::;om hittills an vändts för flottan~ per:;onal, för att unelersöka
i hvacl mån detsamma är tillämpligt eller icke på elen nya
organisationen.
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Sjömanskårens matroskompanier hafva hittilb rekryterats
ur skcpp~gossekåren, hvarifri'm ynglingen efter 4 a 5 <lrS utbildning karlskrifvits. Ett fåtal skeppsgossar har äfven rekryterat eldare- och handtverh:skompanierna, hvars mesta manskap
Llock erhållits genom vitrfuing at yrkesmän. P å grund af sin
föregåend e utbildning som skeppsgossar har detta manskap i
allmänhet sellan haft ganska lätt att i tillräcklig tid för vidare
befordran genomgå skolorna, utan att något bestämdt schema
för dess ytterligare utbildning behöft fastslås.
Båtsmanshållet har som bekant rekryterats så, att de nyantagna båtsmännen i medlet af September inkallats till stationerna för gen'Jmgående af en ettårig rekrytkurs, innan de
uppflyttats i 3:e sjömansklassen. Af denna tid har 7 1 /~ månad
varit anslagen åt exercisskola i land samt 4 1/ 2 månad åt sjöexpedition å exercisfartyg. Denna rekrytkurs, som för många
omedelbart efterföljts af en långresa, har under årens lopp utvecklats mycket systematiskt och ändamålsenligt, och den unge
rekryten har efter dess genomgående varit i besittning af en
ganska god praktisk sjömannagrund att bygga sitt fortgåemle
i tjensten på. Olyckligtvis följdes denna tjensteticl af 2:ne
års fritid på roten (för de s. k. årstjenarne - % af tiden för
alla), hvaruncler han hunnit till största delen glömma bort
den goclcL grund, som lagts i rekrytkursen, och då clou fortt>atta utbildningen efter de 2:ne friåren skall börja, :;tår man
ånyo så godt som vid begynnels'ln. Båtsmanskompaniernas
oregelbundna inkallande, deras opåräkneliga numerär och tjenstbarhet, omständigheterna med deras uppfordring till tjen:-;tgöring - allt har unelerlättat och rättfärdigat det låt-gå-system,
som \'arit r~tdande i detta manskaps vidare utbildning för tjensten, och slappat, ja omöjliggjort fordringarna på dess duglighet som yrkesmän, hvaraf slutligen framkallat:; båtsmanshållets ersättande med en värfvad ::;tam.
Med det nya systemet blifva förhållandena helt annorluncla ; här utgöres den stora massan af ungt tjenstbart folk,
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som enda::; t eu jemförelsevi::; kort tid q varstannar i tjen::;ten.
Denna tid måste derför utan efterlåten het sorgfälligt använda,.;
pi\ manskapets utbildning och förkofran 1 yrket, om den erforderliga, ::;törre tjem;,tedngligheten af denna, jemförd med det
gamla båtsmanshållet, vida fåtaligare trupp skall ernås. För
detta manskap är en månacl, tillbragt under släparbete på
varfven, nära nog förspilcl tid. Det måste fiunas uppgjordt
ett fullständigt program, i enligh et med hvilh:et cless utbildning fortgår från den dag, de inträda i tjenst, till permittering:>dagen. I öfvetensstämmelse härmed har äfven 181"37 år:-<
kommision uttalat sig, och för dess förslag till utbildningsprogram för värfvade stammens matrosatdelning, hvars schema
bifogas, skola vi här med några ord rerlogöra.
Manskapet borde, enligt detta, först genomgå en ettårig
"allmän kurs", fLirdelacl 1Jå exerci,;skola i land under de tre
för::;ta månaderna och en längre sjöexpedition för alla utom
de, som uttagits till ekonomister. Denna expedition borde afdelas ,;,, att de tvenne första månaderna tillbragtes i hemland::;
farvatten, hvarpå cle, som visacle ::;ig omö.ilige på s jön, afpolletterades och ersattes med manskap af den fasta stammen,
och expeditionen fortsattes till afiägsna farvatten under vintern. Efter återkomsten skulle manskapet en kortare tid sysselsättas med stcttionstjenstgöring för att derpå utgå på sommare:;kadern under 2 1 /~ månader. Amha vintern :::kulle detta manskap sedan genomgå "förbererlande specialkurs" i exercisskolan
för att derpå följande sommar tlels under 2 mån ader genomgå
·'::;pecialkurser" vid skjutskolan och å mineringsöfningar, dels
clerpå ånyo utkomm eneleras på eskadern förutom artilleristerna,
för hvilka kursen vid ::;kjutskolan ytterli gare förlängdes en
månad. Fjerde vintern skull e de dertill qvalificeracle genomgå
"underofficerskorpralskur,.;en" i exercissko lan, öfrige an vändas
till ::;tationstjenstgöringen. Sista somrnaren skulle likaledes användas till stationstjenst eller sjökommendering. På detta vis
skulle af de 41 utbildningsmånaderna ~O 1/ 2 må.nader eller
halfva tiden anslås åt sjötjenstgöringen.
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Kommi::;sionen synes oss här synnerligen lyukligt oeh praktiskt hafva löst frågan om en kon:::eqvent utbildning af det
värfvade manskapet. Till en början lägges hos alla en relat ivt solid sjömilitär grund, föret-rätlesvis förvärfvacl ombord .
Seclan sålunda först alla blifvit utdanade till hjelplige örlogssjömän, fullföljes specialntbilclningen. Den förheredes i exercisskolorna och efterfi\]j es omedelbart af elen praktiska tillämpnin gen ombord för dem, som härför äro mottaglige. Sedan
man derefter för den löpande tjenstgöringen af.'lkildt de för vidare utbildning olämplige, fullföljes med de öfrige under tredje
året utbildningen till nnclerofficerskorporaler. Det hela är en
väl afvä.gd förening af them·i och praktik, exercis och sjötjenst
uneler eu konsegvent fortgående utveckling, hvilket i hög grad
måste vara egnadt att nppehålla manskapets intresse för tjensten. Data för de olika öfningarna }lro dessutom klart och noggrant angifne. Medelst vidtaganae af en del i det föregående
antydda ekonomiska förenklingar i rustningarna föreställa vi
oss clessntom det ej vara omöj ligt att i icke ringa mån nedbringa de för denna utbildning beräknade expeclitionskostnaderna. Att Kongl. Ma.j:t det oaktaclt ansett sig böra frångå
kommissionens förslag uti det nyligen faststäida programmet
torde helt visst uteslutande hafva sin grnncl i ekonomiska skäl.
Huru än programmet är uppgjorclt synes det os,.; synnerligen vigtigt, att detsamma är skyclcladt af faststäida bestämmelser, och att fartyg finnas afseelda för manskapets öfning,
så att denna utbildning obehindradt kan fortgå. Det får ej
inträffa att t. ex. en större eller mindre del manskap, afsedLl
att öfvas ti}l sjös under vinterexpedition, lemna::; hemma på
::>tationerna, derför att anslaget på grund af andra kraf blifvit
så mecltage,t, att det blott räcker till ett fartyg i :>tället för
till två. Då är hela systemet på ett betänkligt sätt rubbadt,
ty den förlorade sjötiden kan svårligen återtagas. tlkall detta
manskaps utbildning vara till(yllestgörancle försäkrad: måste
dess öfningsexpeditioner vara lika säkra och regelbnndna som
::;jökaclet.ternas och ::;keppsgossarnes.
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En aunan betäuklighet hos elen nya ;;tammeu flr cless rekrytering. Af den lilla erfarenhet vi hittills vunnit, vill det
:,;ynas, ::;om om det ej skulle möta några svårighete!' att erhålla
folk - i dåliga tider, då hyrorna flro 1r1ga., arbetslönerna tryckta
och efterfrågan på arbetskraft ringa.. Men af detta folk är
blott en rlel mer eller mindre befaret sjöfolk, resten utgör en
profkarta på alla möjliga yrken utom sjömansyrket;. Hurnvida vi af (lenna brokiga samling på 3 1/1 år ;;kola lyckas att
utbilda fullgoda yrkesmän får framtiden utvisa. N og tål det
vid, att tiden väl till vara tages, a.t t utbildningen utgör en konseqveut fortsatt utveekling till allt högre ::;tadier, under det
att theori och praktik äro väl afvägcle, samt att sjömånaderna
verkligen erhållas. Vare det denned långt ifrån vår mening
att önska en återgång till det gamla, blott att framhålla nödvändigheten af att ::;amtidigt bryta med det gamla utbildning:,;::;ättet, der tid och följcl spela föga role, och fnllkomligt sy::;tematisera utbildningen som i en ::;kola, om cle stora förhoppningar, som det nya systemet otvifvelaktigt iugifver, :;kola
bringas till förverkligande.
Om den sålunda bestämda utbilcluingstiden af iY/ 2 år syne::; os::; kort för matro:oafdelniugen på grund af dess olika
verb.amhetsfält,. så förefaller den oss för. fastninD"::;artilloriste
afdelningen deremot väl lång. Vid landförsvaret anses 2:uo
år tillfyllest för ntbilLlningen af artillerister. Det synes oss
1lerför som om fä.stningsartilleriO'temas n tbildningstid med fördel äfven ::;kulle kunna reducera::; någo t. Man kunde då utbilda en större kontingent, h vilken, om fästniugsartilleristermt
äfven öfvacles i kustsignalering, kunde komma väl till pass
för det i krigstid nödvändiga, vidsträckta kustbevaknings- och
utkiksnätet, hvilket för närvarande synes oss v~l litet uppmärksammadt. För öfrigt förefalla oss sjöfästningsartilleriet,
fa;;ta minvä;;endet och kustsignaleringen vara af så närbe::;lägtade naturer, att det vore skäl taga under allvarligt öfvervägande, huruvida ej de, vis a vis matrosafdelningen, skulle
fördelaktigast kunna bilda en enda, i sina respektive special-

-

19'7 -

grenar sönderfallande yrkesafdelning, i hvilket tall den längre
tiden måhända bättre kunde tillgodogöras för dem alla. V i
inse till fullo vigten af, att såväl ibland fästningsartilleristerna
som bland minörer och kustsignalister finnes en stam speoielt
utbildade förhandsmän, hvilka uteslutande egna sig åt dessa
specialiteter, men i vår tanke skulle denna specialutbildning
fördelaktigt kunna hänföras till det högre starhet liksom inom
matrosafdelningen. Om vi tänka oss en mobilisering, hvilken
väl i regeln torde komrna att företagas några veckor före
fiendtligheternas öppnande, så erfordras dervid till en början
mycket folk för att hastigt utlägga och klargöra minlinierna,
nnder det att egentligen blott fästningsartilleriets förhandsmän
erfordras för utbildning af det inkallade reservmanskapet. En
clel af fästningsartilleriets manskap synes oss då kunna afsos
till biträde vid utläggande af de sjöfästningarne tillhörande
minlinierna. När minlinierna äro klara, erfordra de för sitt
underhåll och närmare tillsyn på långt när ej samma arbetskraft ; den öfverfl.ödiga personalen torde då tördelakti bo't knnna.
användas för anlä.ggande af passagera verk till minliniernas
försvar, der detta erfordras, samt till deras bemannande. E·.J
heller bör dot.ta manskap vid minpositionerna vara främmande
för utkiks- och signaleringstjenst. Som princip anse vi deL
sålunda vigtigt att bygga den allmänna utbildningen på en
bred basis och att ej sönderdela manskapet i speoialgrenar,
förrän detta för den erforderliga, högre specialinsigten verkligen behöfs.
Äfven i ekonomiskt och disciplinärt hänseende torde den
nya sjömanskåren, efter hvad erfarenheten redan synes gifva
vid handen, tarfvft en omsorgsfullare vår<l och tillsyn än den
gamla. Det har h0s oss blifvit en antagen praxis, att på
samma person öfverlåta chefgskapet för 2 till 3 kompanier.
Den, mecl nya reservstatens minskande, alltmera reLlncerade
tillgången på kaptener i förhållande till antalet kompanier
har nötlväncliggjort. detta, och båtRmanstrnppens lät.tsk/jttb et,
har gjort <let möjligt. Båtsmanskompanichefernas från det
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egentliga sjökrigsmannayrket så afvikande tjenst har måhända
äfven gjort sitt till, att elen aktiva kårens kaptener endast
sparsamt och så att säga nödtvunget dertill användts. Från
båtsmanskompanierna har denna sammanslagningspraxis öfvergått på matroskompanierna, och äfven här var saken möjlig,
så länge dess~t utgjordes af blott fast anstälde, af hvillm en
stor del stadgadt, äldre folk. Med det värfvade manskapet,
h vilket till största delen består af ungt, löst follr, som i alla
händelser kommer att tillbringa en stor del af sin 3 1/ 2 -åriga
tjensteticl i stationernas kasemer, och som just under denna
tid skall innöta elen disciplin, hvilkeu utgör elen enda solida
grunden för all slags krigsmarmabildning, blir denna praxis
ej längre möjlig. Detta manskap kommer i disciplinärt hänseende att af befälet tarfva en mycket större och oaflåtligare
tillsyn och omsorg. Detta torde svårligen låta sig göra, så
framt ej hvarje kompani får sin egen chef och dessutom underbefäl i tillräcklig mängc1. Endast på detta sätt tro vi det
möjligt, att ställa de fordringar på kompanicheferna, att de
väl sköta sina kompanier. Uti kasernerna, föreställa vi oss,
att manskapet - med undantag af l :sta årsklassen, h vilken
lättast torde helt och hållet skötas af "rekrytbefälet" - skulle
inlogeras kompanivis, och att kompanicheferna äfven cler skulle
hafva tillsyn och vård om sitt folk. Måhända behöfves åtminstone å Carlskroua station, uneler kommenela11ten, "åsom
chef för kasernerna en regementsofficer, ständig eller veckohafvande. För öfrigt torde erfarenheten rörande skötseln a.f
armens värfvade trupper här kunna gifva oss en god ledning.
Det nu varande tillståndet med en chef för de uppfordrade
kompanierna, tillika kasernchef, såsom förhållandet är i Carlskrona, tro vi ej längre hållbart med de nya institutionerna.
lVIedan sålunda sjönmuskåren transformeras, qvarstår ännn
skeppsgossekåren i sitt gamla skick, ehuru dess uppgift, som
vi här skola visa, just nu skulle kunna erhålla en bra mycket
större betydelse. U n der el e sednare åren, då fordringarna pi't
örlogsmatrosen mångdubblats på bekostnad af hans egenska,per
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som märsgast, och då utvecklingen af båtsmansrekrytens utbildning ådagalagt, att äfven på dem,a vfig en sjömannagrund
kan läggas, blott elen seelan fullföljes genom praktik i tjensten,
har tvifvel om skeppsgosseinstitutionens lämplighet för sitt
ändami\.1 i dess nu varande skick från mera än ett håll försports.
Gossarne antagas der vid en s3. tidig ålder, att de ännu efter
flera år ofta ej ega den stadga och uppfattning af lifvet, som
höfves en krigsman. Man har framhållit, att detta sker på
det att de tidigt skola vänjas vid sjölifvet - så att säga uppammas för sjön; men deras mesta tid tillbringas dock i land,
r1er de hnfvuclsakligast gå i skola. Vapenöfningar och exerciil
få llen minsta tiden sig anslagen, och en ' stor del af gossarne
är dessutom för litet utvecklad att föra vapen. Deras sommarexpeditioner kunna heller knappast benämnas verklig sjötjeust. Fartygen äro miniaturtyper och öfningarna snarare
en sjömanslek i skärgården, hvaruncler helt visst en del sjömanskap, särskildt sådant som rörer tackling och segelexercis,
inhemtas, men dock ej står i någon proportion till kostnaden
härför. Att den militära utbildning, som vid skeppsgossekåren
erhållits, åtminstone tidtals, ej skattats synnerligen högt måste
man antaga, då man vet, att från skeppsgossekåren karlskrifne
ynglingar ansetts behöfva genomgå en särskild rekrytkurs i
exercisskolorna för att kunna approberas till 3:e klassens sjömän, och sålunda hela deras föregående 4 a 5-åriga utbildning
i detta hänseende ej ens ansetts motsvara båtsmansrekryternas.
Dertör talar äfven det stadgandet, att enelast en del af skeppsgosses.iötjensten får medtagas vid beräkningen af sjömånaf!er.
8ägom det rent ut, denna institution med sin 4 a 5-åriga utbildningstid, sin långa skolgång oeh korta exercistid uneler
vintermånadema, sina föga all varsamma skärgårdsexpeditioner,
synes snarare vara en uppfostringsanstalt för oförsörjda pojkar
än en rekryteringsanstalt för flot,tans manskap. Den htvle måhända under gamla regimen sitt berättigande, men med våra
nuvarande förhållanden torde den med skäl få. anses temligen
föri'tldra(l. Om nn fleJma ki\.r skall bibehålla utesintande pri-
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vilegium på att i 3:e sjömansklassen rekrytera fasta stammen,
blir rangskilnaden mellan "fast" och "värfvad" man antagligen omöjlig att häfva och vi komma dessutom att alltjemt
på fasta stammen få in många underhaltiga subjekt till förfång för det värfvade manskapet. Framflyttades deremot antagningsåldern för skeppsgassame till 17 a 18 år och gjordes
deras utbildning tvåårig, skulle ynglingarnos sinnen vara mera
mottagliga för den militära utbildningen, ett minst dubbelt
så stort antal ynglingar torde kunna utbildas för samma kostnad och skeppsgossekåren sålunda inom samma anslagssummfl,
sättas i stånd att i'ekrytera ej blott elen fasta, utan äfven till
stor del den värfvade stammen. Fördelarne häraf synas oss
vara så många och så stora, att de ensamt berättiga till denna
ombilc1ning. Skeppsgossarnes utbildning skulle kunna göras
vida mer militärisk, man vore försäkrad om en god reluytering för såväl elen fasta som elen värfvade stammen, derigenom
att en hel mängd clel vis utbiMacle yrkesmän lJå detta sätt tillförsäkracles värfvade stammen, under det att blott eliten från
skeppsgossekåren finge plats i den fasta. De vakanser vid
värfvade stammen, som måste fyllas genom direkt anvärfning,
blefve härigenom betydligt inskränkta och äfven här medgMves möjligheL af större urval. J a, fråga kunde uppstå, om
det ej skull e ställa sig fördelaktigast att insätta alla karl skriEna skeppsgossar på värfvade stammen och inskränka fasta
st.ammens kontingent till de högre sjömansldasserna. Man
finge derigenom ännu bättre tillfälle att välja ut de bästa
rimnena. Det komme då att utgöra en sporre för alla att
vinna anställning i fasta stammen, uneler det att skilnaden
på "fast" och "värfvad" man de första utbildningsåren alldeles försvunne. Uti ungefärligen ofvannämncla syfte uttalar
sig också 1887 års kommission, hvars betänkande för närvarande hvilar hos Kongl. Maj:t.
Af unelerofficerskåren är efter elen nya lön estateus genomförand e en stor del nmler vintermånaaerna icke inkallad i
tjem:tgöring och således öfverlemnad åt overksaml1 et. I stitllPt

för att användas till tjensf.göring på varfven, der de dock som
framtida uppbördsmän hafva åtskilligt att inhemta, vicl kompanierna eller kasernerna, eller sysselsättas på annat för dem
och tjensten lämpligt sätt, gå desse underofficerare och drifva
och deras ofrivilliga overksamhet jemte nedsatta ekonomiska'
vilkor alstrar missnöje och afund, afiägsnar dem fn\n befälet
och slappar känslan af solidaritet och disciplin, under det att
några tusen kronor i inbesparade dagafiöningar reserveras åt
statsverket. Om följderna häraf komma att visa sig uti oktmnighet hos individen, allmän likgiltighet för tjensten och dess
intressen eller till och med bära än bittrare frukter är detta
' hos oss
mindre dennes än systemets fel. I allmänhet göres föga
för underofficerns fortsatta utbildning i sitt yrke, och dock är
han afseeld att på våra smärre fartyg med dess klena tillgång
på befäl fullgöra en mycket ansvarsfull tjenstgöring. Ombord
hälles han oftast på en tillbakaskjuten post och i allmänhet
göres intet för att sätta honom i stånd att på egen hand sköta
en vakt eller manövrera ett fartyg. Häraf kommer det sig, att,
då han någon gång får ett dylikt uppdrag, är han det sällan
vuxen, ehuru med den militäriska SJ'ömannaunclerbycrcrnad han
bb
'
besitter, denna förmåga lätt borde kunna förvärfvas. I land
är, som ofvan nämnts, en stor del af Underofficerarne alldeles
ledig. För en jemförelsevis ringa kostnad, tro vi, att man
skulle kunna råda bot för dessa missförhållanden. De underofficerare, som ej äro upptagne af sjötjenst eller stationskommendering, synas oss nemligen utan vidare olägenhet kunna
sysselsättas med dels ofvannämnda praktiska tjenstgöring å
varfven under exempelvis en dag i veckan, dels repetitionsöfningar i exercisskolorna vissa dagar, hvarjemte för dem
skulle kunna anordnas mindre, theoretiska repetitionskurser,
innefattande: artilleriets ji·amsteg, nödvändigt emedan Underofficerarne ej hafva samma förutsättningar som o:fficerarne att
kunna komplettera sitt vetande och följa meJ vapnets utYeckling; navigation med hnfvurlsakligt afseende fästallt på inlärandet af skärgårdsnavigering; t:fenstgDrin,qsreylemeute med till'1. i ds kr. i Sjö L 188Y.
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lärnpningar ; skeppsmanöver och 1tn,qmaskinläm samt, då årsticlen
det medgåfve, praktiska öfningar i skärgårdsnavigering och
ångfartygsmanöver -- med ett ord sådana ämnen och öfuingar,
som kunna tjena att hos underofficern vidmagthålla den militära grunden, utveckla honom till en kunnig och routineracl
uppbördsman samt skaffa honom nödiga theoretiska och praktiska kunskaper för att uti hemlands farvatten kunna nöjaktigt
sköta en vaktbefälhafvares åligganden.
På intet krigsväsendets område har väl den seduare tidens
rastlösa utveckling genomfört större förändringar och de modema uppfinningarna vunnit en vidsträcktare tillämpning än
å sjökrigets. I stället för de forna seglande och roende flottorna med dess relativ t enkla krigsmateriel, för lwars fullstä n·
eliera
tillo'oclocrörande
obetydliga theoretiska kunskaper voro
b
b
b
tillfyllest och en vidsträckt praktisk erfarenhet hufvndsak,
har örloass]'ömannen
nu uti ångans tidehvarf fått sig tilldelad
b
•
en materiel, som nära nog uteslutande består af maskiner och
komplicerade mekaniska inrättningar. De möta honom, då
han skall manövrera sitt fartyg, då han skall ladda, rigta och
affyra sitt artilleri, reglera sina minor eller i mörker leta sin
väg fram. Äro derför vidgade insigter behöflige för manskap
och underofficerare, så äro de det i ännu högre grad för officerarne. Lika väl som det af förflutna ticlers s.iöofficer fordrades, att han skulle känna hvarje detalj i tacklingen, dess
handterande och ersättande samt vara fullkomligt hemmastaeld
uti allt hvad som rörde manövern af fartyget och kanonerna,
så måste samma fordringar ställas på nutidens sjöofficer rijrancle elen grundliga kännedomen om hans fortkomstreclskap,
anfalls- och försvarsvapen. Men härtill erfordras helt andra
och vidlyftio·are
theoretiska grunder, på samma g~mg som prfLk•
b
tiken behöfver vänelas från det, som öfvergått till blott dekoration, för att rigtas mot de nya färdigheter , som numera nt.göra hnfvuclsak. Kunskap är tidens lösen, och den genljncler
på rlet militära områ.clct inom alla vapenslag. Se vi på arm en
och cle,;s utveckling unrler Je sista tiotalen af år , så finna vi
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vis,;erligeu ej den yttre konturen sa särdeles förändrad, men
andan och tonen äro helt andra. Artilleri- och fortifilmtionsofficerare hafva sin högskola, som för dem är obligatorisk, allt
flera infanteri- och kavaleriofficerare, för hvilka derjemte specialskolor i skjutning och ridning äro obligatoriska, genomgå
krigshögskolan, och man kan väl redan säga, att denna högskola är obligatorisk för elen, som tänker sig någon framtid
vid dessa vapenslag. Man har sålunda der längeseelan kommi t uneler f und med, att kunskap är magt, ja hufvucl vilkor
för framåtskridande, och redan börjat att cleraf skörda frukterna. Enelast hos sjövapnet, som mer än något annat vapen
är i behof af, och som mer än något annat har tillfälle att på
olika områden tillgodogöra sig stöne theoretiska kunskaper,
saknas ännu en högskola. Man kan säga, att reflexionerna
göra sig sjelfva; men må vi ej glömma, att stillastående här
för oss blir liktydigt med återgång, ja ett långsamt men säkert aftynancle. Antingen måste vi följa med och slå in på
samma bog som våra vapenbröder eller också finna oss i att
af dem öfverflyglas och erkänna samt sota för vår underlägsenhet. Och dock hafva vi fran början alla fördelar på
vår sida. Vid vår officersrekrytering utväljes elen bästa hälf.·
ton eller tredjedelen af de till sjökrigsskolan sökande ynglingarne. Deras utbildning för tjensten grundlägges under
en sexårig kurs vid denna skola, och att denna grund i theoretiskt hänseende bestått profvet visar sig bland annat af de
sjöofficerares ståndpunkt, som uneler de sednare åren begagnat
undervisningen vid armens högskolor ; men denna grund är
ej nog. Sedan den hos den unge officeren hunnit sätta sig
och pröfvas af några års praktisk erfarenhet, erfordras ytterligare kunskaper - i sjötaktik och sjökrigskonst, artilleri, minväsende, ångmaskinlära, mfLtematik, mekanik, fysik och k emi
samt måhända äfven i sjörätt och konsulatväsemle, om han
skall knnna motsvara de fordringar, som ställas på honom under olika förhållanden, och häfdft sin ,t,älluing "R.mt d.ermed
det vapens, han tillhör. Man må här in vända., att en och

··- 204-

·annan på autodidakti sk väg nått detta mål. Okontroller ad
kunskap består dock ej alltid profvet, och, ehuru detta sätt
är både efterföljansv ärclt och förtjent af all aktning, torde det
ej sällan tjenat att, stäldt i parite med verkliga, på en systematisk unelerbyggn ad hvilande kunskaper just framhålla vflr
underlägsen het. Vid annens högskolor har visserligen ett fåtal
af flottans officerare förvärfvat högre theoretiska insigter, men
detta kan svårligen betraktas annat ä:1 som en nödfallsutvä g,
då en dylik elev för att skaffa sig insigt i vissa på hans yrke tillämpliga ämnen, här måste lära en hel del, som för detsamma är alldeles främmande, under det att vissa sjökrigsvetenskapen s grenar der naturligt nog n,llcleles sakna målsmän.
Är det dessutom värdigt vårt vapen att låta dess män tigga
l
kunskaper hos andra vapenslag, som tagna llVar för sig ingalunda hafva sjövapnets betydelse? Detta sätt är dessutom
I
ej möjligt för mer än en och annan, och det fö1:slår ej; l1ela
den allmänna kunskapsni vån behöfver förvisso hö.]as, om något
l
stort skall kunna uträttas, ty hvacl som är ett Herkules-ar bete
för en man med kunskaper, biträdd af många utan sådana,
reduceras till en småsak, om alla med deu goda viljan förena
verklicr underbyggn ad. Söka vi grundorsak en till, att så måno-a at' vapnets önskningsm ål ännu befinna sig i ~jerran, att
detsamma ännu ej intager elen framstående plats i vårt förl
svarssystem och uti allmänheten s förtroende, som det förtjenar.
så finna vi den säkerligen till ej ringa del de,ri, att vi allmänt
l[[
sakna tillräckliga kunskaper och dermed förmågan att göra
v:\r rättvisa sak nog gällande. Det är af denna orsak, vi ej
tveka sätta en sjökrigshög skola i främsta rummet Lland de
önskningsm ål för sjövapnet, hvilkas förverkligan de framtiden
ännu döljer i sitt sköte.
.
lll..omm 1,11 _
Sedan riksdagen nu anslagit medel till en välbehöfl1g för-,
deringa,·. st~~rkning af flottans för krigsbehof synerligen svaga officersnumerär hvilken ökning företrädesvi s faller på kaptem<grad en,
har cha 1~cerna för kaptenernas sjökommen dering i fredstid ytterligare förminskats . Flertalet af dem kommer hädanefter,
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enligt för kaptenskom menderinga r nu gällande praxit>, icke till
sjös mera än omkring ett par månader hvarannau s0mmar.
Utan att speciela åtgärder vidtagas för att öka kaptensgradent-l
sjökommen deringar tro vi derför, det fara nu är för handen
att denna vigtiga officersgrad s sjöduglighe t kommer att på ett
betänkligt vis kompromet teras. Yi föreställa oss, att kaptener
utan olägenhet sknlle kunna vara kommender ade officerare på
våra större fartyg och chefer å l:a kl. minbåtar. Att sålunda
i fredstid använda de yngre kaptenerna som kommender ade
officerare synes oss så mycket mindre betänkligt, som mots varande grader inom de flesta utländska mariner äfyen göra
denna tjenst. Vi tro, att på Ungresefar tygen och l:a kl.
pansarbåtar , förutom sekond, såväl navigerings officer som artilleriofficer utan olägenhet skulle kunna tagas ur kapteuf:lgraden. J a, det skulle i flera hänseenden si1kerligen vara en
fördel, att ej så lång tid, som nu vanligen är händelsen, förflöte
mellan det, att en officer upphörde att vara kommender ad officer och blefve sekond å långresefart yg. I utlandet äro cheferna
a större minbåtar vanligen officerare af kaptens grad. Då icke
få kaptener framdeles torde komma att erfordras hos oss vid mobilisering såsom chefer å minbåtsafde lningar, synes chefskapet
å sådana båtar i fredstid för dem böra vara af ej ringa nytta.
Såväl för befäl som underbefäl har, som vi redan förut
anmärkt, en stor oregelbunde nhet i kommender ingarne hittills
varit rådande. Officerare genomgå st\lunda ofta specialkurs
efter specialkurs utan att sättas i tillfälle att deremellan genom
fortsatt praktisk verk:·mmhet uti ifrågavaran de specialitete r få
tillämpa de inhemtade the01·etiska kunskapern a och derigenom
verkligen kunna gagna tjensten i detta afseende . Exempelvis
må tillika nämnas, att officerare finnas, h vilka uppnått kaptensgraden utan att någonsin hafva tjenstgjort på något af
våra stridsfartyg , somliga underofficer are hafva aldrig tjenstgjort på stora fartyg, andra aldrig varit kommender ade på
smärre. Flertalet officerare och underofficer are äro dock underkastade en oupphörlig omvexling, tjenstgöra uneler någon
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eller uågra månader årligen på successive minbiiti pansarbåtar
af olik a klasser, kanonbåtar af d:o m. m. Att under en sLörre
del af sin tjenstetid vara anstäld på öfningsfartyg utan tillfälle
till någon kännedom om våra egentliga stridsfartyg eller clermed förknippade öfuingar kan ej vara hvarken mec1 tjenstens
eller den enskildes fördel förenligt, lika litet som det ständiga
ombytet, hvarigenom nog en viss mångsidighet vinnes, men
<1eremot svårligen tillräckligt grundlig kännedom om eller erfarenhet af någon af dessa typer och deras handterande, detta
särskildt hvacl chef.'S-, sekonds- och uppbördsmannabefattningarna angå . Vi skynda oss att tillägga, att det förra missförhållandet i denna vidd blott är enstaka exempel, samt att
många bevis på konseqventa kommenderingar naturligtvis äfven
kunmt framdragas. Uti de stora utländska marinerna ser man
hurusom officerare vanligen kommenderas till tjenstgöring å
ett och samma fartyg under 2 a 3 år. Våra klimatiska och
ekonomiska förhållanden göra det visserligen omöj ligt tör oss
att i likhet med dessa hålla våra fartyg rustade ti ll sådana
expeditioner, men hindra ingalunda, att å t>tridsfartygen samma
befäl och unelerbefäl skulle kunna kommenderat> flera år å rad
(p~t samma fartygstyp). Derigenom vunnes nog en mindre
mångsidighet än nu, men kännedomen om de särskilda typerna
blefve grundligare. Vi få t~nka oss konflikter med länder,
h vi lka just ega fördelen af en längre tjenstgöringstid på t:iina
fartyg, och hvars personal derför känner dessa och deras egenskaper grundligt, och om vi än aldrig kunna täfla med våra
mottitåndare i qvantitat.ivt hänseende, är ilet af t>ii mycket
t>törre vigt, att vi kunna el et i q valitativt. För vår del hålla
vi före att kommeuderingarna af befäl och underbefäl lämpligen skulle kunna uppgöras med hänsyn till och ställas i samband med planen för flottans mobilisering.
JfnbiliscDå mobiliseringen är öfvergången från fredsfot till krigsrillgcn. fot, så är det klart, att ju fullständigare fredsorganisationen
öfverensstämmer med krigsorganisationen, dess lättare bör öfvm·gången vara. Förutom de tillfälliga uppdrag, som kunna
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komma att ttnförtro8 åt t>.iövapnet, blir clet>s hufvucluppgift i
fredstid att på :oitt element uti alht detaljer bereda sig för
kriget s~t, som det i verkligheten kornmer att ge,;talta sig.
Detta gäller ledningen af en eskader, såväl som utrustandet
af ett fartyg, utbildningen ftf s{wäl befäl och unelerbefäl 80111
hvarj e enskilt1 man. Vi tro med anledning häraf, det skulle
vara fördelaktigt, om mobiliseringsplanen innehölle fullständiga
kommenderingsrullor öfver befäl och underbefäl, upptagande
hvar~ och ens tjenstgöring vid krigsutbrott. Vid kommenderingarna ti: l sommareskadern, som borde utgöra en successive, i
öfverensstämmelse med mobiliseringsplanen skeende, partiel
mobilisering af flottan, skulle då dessa rullor ligga till grund.
De torde böra gälla för en längre tidsperiod: tre, fyra a fem
år, och förflyttning från en kommendering till en annan ske
successive. Men vid sidan af stridsöfningarna uti eskadern:
80m utgöra sjelfva tillämpningen af tjensten, behöfver äfven i
sträng tur fortgå utbilduingen af befäl, underbefäl och manskap.
l öfverensstämmebe härmed skulle befäl och underbefäl detisutom vara nppförd<l på en utbilclningsrulla, i enlighet med
hvilken de turvis kommenderades till exercisskola och långresa .
Sedan sålunda såväl mobiliseringens som utbildningens likformighet och jemna i.ifvande i dessa punkter vore försäkrade
och ginge sin regelbundna gång, kunde öfriga kommem1eringar
ske pö, för tjenstens bästa lämpligaste sätt.
I sammanhang härmed må framhållas önskvärdheten af
att fartygen, då de skola utrustas, i allmänhet måtte förläggat>
i berechkap genom varfvens försorg och så förberedda mottagat> af sitt befäl och sina besättningar. l\tiånga skäl tala för
en dylik förändring. Öfningstiden blefve bättre tillgodosedd
och öfningsanslaget måhända rättvisare fördelad t . V arf.schefen
har lättast att för utrnstningeu af ±lera fartyg uppgöra en sådan plan, att arbetena, mecl största eftertryck bechifvas. Fartygens snabba och ändamålsenliga utrustning med så t>tor besparing af penningar och arbetskraft som möjligt, måste blifva
ett problem för varfschefernas stndinm , om förhoppning skall
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förefinna:;, att förberedamle anstalter för detta måls uppnående
någousin :;kola vidtagas å \·arfven. Vigt,igt tLr äfven, att all:;varet för fartygens utrustning k ommer på en hand, och att
denna då svärligen kan blifva fartygsbefälets synes oss f]·amgå
ll erat: att dess personal ofta vi<l större rustD.ingar är helt fåtalig i jemförelse med <len på fartyget::; utrustning samticligt
arbetande varfspersonalen , öfver hvilken fartygsbefälet in om
varfvets område har intet att säga. Det synes oss för öfrigt
ju:::;t utgöra ett bevis på varfvens tjenstbarhet 1 att fartygen
:;nabbt och fullständigt derifi:ån kunna utrustas och förses med
alla der förvarad e inventarie- och utredningspersedlar. Varf:;befälet, äfvenso m varfvets öfriga personal, bör genom öfning
uneler fredstid erhålla stor färdighet härutinnan , och många
arbeten kunna, då tillräcklig erfarenhet vunnits, af dem utföra:;
på beting. Uppbördsmänn en skulle naturligtvis rlerj emte tjenstgöra å sina fartyg i enlighet med kommenderingsrullan , och
böra de på grund af sin föregående tjenstgöring å varfven, i
enlighet med hvad ofvan föreslagit,;, bär vara fullt hemm a:;tadde i sina åligganden. Då varfs personalen ej vore tillräcklig, skulle handräckning i man af behof kunna erhållas på re(1 Visition från stationen, under det att öfrigt mai1skap, so m vid
mobili:::;eringen dit samlas, kan hinna ordnas, insättas i nummer, erhålla beklädnad och äfven möjligen genomgå någon
exercr:::;. Ekipagedepart ementet, som med :::;egelfartygens reduceratide alltmera förlorat sin gamla vigt och betydelse, skulle
lämpligast erhålla detta uppdrag och dermed en vi:;s upprättebe för sitt tillbakasättand e. Gifvet är, att en dylik förändring till en början komme att stöta på många svårigheter,
me. u vi tro dock, att den i sig innehåll er icke obetydliga u nderlättnader för materielens mobilisering.
Orr;r~nisnFör att utbildningen i här ofvan antydda rigt ningar :;kall
i! O/lCil.
lnmua w
C··j'J
. t'1g t genom f"ora:::;
l, '
J · ng
oc l1 cl ess sam bancl rnecJ rnoulliseringen göras fullt lefvanJe, tro vi det vara nödvändgt,
att högsta ledningen deraf anförtros åt en särskild myndighet
med sam ma vård om och ansvar för personalen, som m ann.
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förvalt ningen har för materielen. Fr~m denna myndighet, i ,
h var:; händer trådame till h ela n t bildningen :;kull8 vara ned lagde, måste naturligtvis äfven befälskommen deringarna utgå
eller föreslås. Förslaget är som bekant icke nytt. Det har
ho:: ; oss på sätt och vis redan varit tillämpadt, då "Chefen för
flottan s militärpersona l" existerade.
Närmast före detta embetes inrättande hade stationsbefälh afvarne mera direkt ansvar för personalens tjenstbarhet en
hvar vid :;in :;tation, men befälskommen deringarna skedde lik·
:::;om nu från sjöförsvarsdep artementets kommandoexp edition.
Efter sammanslagni ngen 1873 arbetade ännu de båda stationomas intressen i viss mån uti skilda rigtningar. För att.
åstad komma mera enhet inrättades då ofvannämnde embetsmyndig het, i h vars händer hela personalens utbildning anförtroddes. Samtidigt upphäfdes c;tationsbefälh afvareembeten a
och å hvarj e station inrättades tvenne lika höga befattningar ,
:::;om sinsemellan delade magten: en militärchef, chef för militärdepaten och en varfschef, chef för varfvet. Af de::>sa subordinerade militärchefen på visst sätt uneler ch efen för flottans
militärper:;ona l och varfschefen under marinförvaltni ngen.
H ärigen om vans visserligen en viss k onseq v ens och öfverens:::;tärnmelse mellan öfverstyrelsen och styrelsen på ::;tationerna,
men denna delning af verkställande magten på :::;tationema
ledde å andra sidan till en mängd konflikter, som orsakade
ett stigande missnöj e med h ela syst emet, hvilket ingalunda
förminskades deraf, att de förra stationsbefälha tvarne från
rlmma magt:::;tällning red ucerade:; till militär- eller varfschefer.
Chefen för ±iottans militärpersona l h ade till sitt biträde en
mindre :::;tab, inom hvilken dock ej mycket medhans utöfver
den löpande tj ensten, hvarför sy:::;temet ej heller på detta håll
nådde någon utveckling. Ehuru sålunda er.J. viss enhet uti
tjenstens gång åvägabragtes, oeh en :;törre persomdkä unedom
otvifvelaktigt låg till grund för kommendering arn e än h vad,
:::;om kan stå kommandoexp editionen med de:;s från den praktiska tjensten af.<skilde och af e!". hel . del andra vigtiga ärenden
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- npptagn e, ledande man Wl bwls, fcn·m ittl\le clettct embeLt\ e.J
förvärfvn. :,; ig ti llräckligt fört roe nde att kuuna motst<t opiuious:,;trömmen mot t:ityrebeu på sta tion erna. Embetet npphäfd e~,
kommanclo expe(lition eu återtog förb erel1else11 af komm end eringarn e, stahousbefälhafvare tilbattes åuyo och militärcheferu a utbyttes mot, kommendanter , men varfschefemas ftirh,'t llancle till marinförvaltningen qv arstod. Den förre chefen för
flottans militärpersonal i.ifvertog då i stället chef::;kapet för den
nybildade flottans stab. Denna. utgör tilbviclare blott e11 konsnltaLi v myndighet, som utför ou del förb eredamle arbeten ou h
tillfälliga uppdrag, h vilka ti ll densamma h änskj utas, och är i
sj elfva verket ännu blott ett embryo utan något slags organisation.

för aLt kunmL utföra detta stora mål, måste han hafva, Lill sitt
biträde on fu llständig, på afdelningar arbetande stctb som förbereder, utarbetar och syste matiserar han s planer och fors lag.
D ess organisation bör vara så dan, att, äfven om h ögsta ledningen måste anförtros åt en man med blott vanlig begåfning ,
verk et ändå arbetar, då det en gång vederbörligen up pdragit~:;.
Den torde böra utgöras af såväl fast anstälde som tillfälligtvi::;
tj enstgörancle officerare. Deri böra inkallas till förb eredand e
tjenstgöring officerare, som skola mottaga chefsskap för exerciseller ::;kjutskolorna, som skola tjenstgöra vill flaggen eller ::;åsom afdelningschefer m. m. J a, den bör vara så ordnad, att
den kan lemna tillfälle till fur tj ensten nyttig verk~amh et åt
ett så stort antal officerare som möjligt. P å så sätt blefve
llemut institution att likna vid ett flottans hjerta, från h vilket
lif..,kraft puberade ut i organismens aflägsnaste celler.
En dylik myndighet, förlän ad åt chefen för flottans stab,
förmin::>kar ingalunda nödvändigheten af en verkställandt) h ög::;ta myndighet på ::;tationerna. Denna må::;te alltill finnas och
vara Kong!. l\laj:t ansvarig för stationen samt att allt der utfures pä för tjenstens bästa fördelaktigaste sätt. D e närmare
detaljerna öfver, huru ::;taben skulle kunna ordnas och dess
förh ållande till ::;tationerna regleras, ligga utom ramen för
detta utka~:;t.
Som det uu ~r, h~Llla vi före, t1,tt det just ~r här, som
organit>ationens kugghjul är sönder, och att här förnämsta
orsaken får sökas till, att ej mekanio:;men vill gå så väl, ::;om
önskvärclt vore. En organiserad :;taL är för o::;s ell oeftcrgiflig
nödväuclighet. Vi kunna ej vänta llerm ecl, ti lb ell sjijkrigshög::;]w la hunnit sprida :oina verkningar och allmänt höja kunska]•Sui vån, ty äfven om en sådan, såso m vi lifligt hoppas,
uti en nära framt id komm er till ::;tåud, hinner dess iniiytamle
oj att omedelbart göra ::;ig gällande, och umler tiden stiLr
verket. Genom att mell all kraft börja att bearbeta de resurser, man förfogar öfver, på ett systematiskt sätt, framkomma nog så småningom både för mågorna och kunskap erna, och

Häraf tro vi emellertid det vara möjligt att orgauisera e11
institntiou, som ordnar mobiliseringen och utarbetar mobilis eriugspla.ner, forbereder och sy::;tematiserar komm euderingar
och sjöexpellitioner, utarbetar fulbt~indiga plauer för eskaderöfningarna, uppgör förslag för per::;onalens theoretislm och
]Jraktiska utbildning, grans kar reglem entsförslag samt utarb etar
cxerci::.- och skolreglementeu, uppgör anfaJb- och försvarsplaner ,
studerar förslag till kustbevakningens och sjötransporters ordnande i krigstid, bearbetar rap porter och öfrig marinstatistik
m. m. samt ::;å mycket
som möJ'Iio-t
till bo-allogör :oiolediga
'
' . b
' b
arbetskrafter bland flottan:> oificen;kår, som befiunas vara till
setdant arbete lämplige. J\ieu för att denna institution vorkligen skall erhålla den fasthet, so m erfordras, och den betydelse, ::;om den fortjen ar, måste den blifva en verklig myndighet med ::;åväl magt som ausmr. Chefen för flottans stab
-- tillika inspektör för flottans praktiska öfningar - torde
Göra vara statsrådet:; närmaste man i all t, hvad personalen och
dess tj enstbarhet angå, samt dertill förordnas elen högre officer ,
som är afseeld att föra våra maritima strillskrafter::; hufvucl:otyrlm mot fienden. Honom bör derför såväl maGiliseringen
som personalen:; tjenstl.Jarhet ligga närmast om hj ertat, oeh
han tonle sjelf böra hafva ::;ig dess utbildning anförtrodd. Men
L
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något blir unO.er tiden i alla fall nträtta.r1t i deu rätta rigtuingen , och det behöfs.
Slutord.
Genom tillämpandeL af här framstäida önskningsm ål tro
vi, att ett hållbart system för per:;onalutb ildningen skulle knnna utvecklas, or-h det är detta vi framför allt behöfva: ,;ystem
i kommender ingarua, i öfningarna., i utbildning och mobili:;ering. H vart kommer 1·äl den enskilde utan ett systematisk t,
följdrigtigt arbete; sammalund a är i ännn hiigre grad förh ållandet med en hel kår.
· Då vi nn stå i begrepp att n edlägga pennau, beLlja vi på
förhand om öfverseencle för de ofrivilliga misstag, som möjligen kunna hafva insmugit sig i vår uppsats. Mången med
oss olika tänkande skulle måhända anse, att häst varit om
uppsatsen alldeles icke sett dagen. Om vi ute,;lutande se på
dess ab:;oluta värde, är deL icke utan , att vi sjelfve anslut,a
oss Lill en sådan å,;igt; men ett är~igt med vetande, att motivet
för och syftemålet med den uteslutande grunda sig på kärlek
till vårt gemensamm a vapen, bar öf1·ervnrmit egna betänkligheter och ,;kall, hoppa::: vi, ,;tämma dem, som :;e det behandlade ämnet från andra ,;ynpunkter , till välvilligt öfven;eend o
om form och innehåll någon gång ofrivilligt kommit att såra
någons öfvertygebe .
1'.
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Hömude B-eskadern s atgärder för handelssjöf artens
i Kanalen och A -eskaderns m <t t t oeh steg för des:besky1ld.
4. Angående möjligheten och ändamålsen ligheten af krys~mres i.ifverrumpl ingar på en fiendtlig ku:::t, i ftfsigt att ntpre~sa
branrlskatt.
5. Beträffande befälhafvam le amiralerna~ a11språk och
motanspråk på gjorda eröfringar under operationer na.
G. Om de haverier af betydenhet, som yppftcle ~ig ombord ~L några af fartygen oeh orsakerna till clcm.
Såsom grund val för sitt omdöme borde komiten lägga
såväl de kommender ande amiralernfts , som stridsdomar nes rapporter Sftmt elen detftljerade berättelse öfver manövern , ~om
hlifvit utarbetad af flottans stab (lntelligenc e Departmen t).
Slutligen fick komiteu i December månad i uppehag att
inkomma med utlåtande öfver:
A) de nyaste brtygem förhålbudo och sjögående egensimper eller brister, sådana dess(t knnde ntrön(ts af fle kommenderande amiralernas rapporter;
B) De ftllmänm. slntsatser, hvartill operationer na knnde
gifva anledning.
i3.

för~ törande

Engelska eskaderöfn ingarna år 1888,
lll'tlöuula af ''the Committre on the uH:tl mauo'HVrl's" .*J
För att mHlersiilm och bedöma de resultat , som
eno·elslm
.
b
flottans stora manöver sistlirlen sommar lemnai;, tillsattes i
Oktober måna(l en kom i te, bestående af amiral W. 111. Do1rr>l l,
orclföranLle, samt amiral R. V. Hauu:lton och konter-amir al
F. TV. 1Nrhrl1'rls med commander C. IV: JJirldnson såsom sekreterm·e.
De punkter, öfver hvilka komiten särskildt skulle yttra
sig, vor o föl j ande:
l. A ngåemle möjligheteu af att uneler krigstid upprätthålla e u effektiv Glokael af en fiendtlig esl;:ader, eller snabba
kryssare, i starkt befästa hamnar, inbegripet fördelarnc r>ch
olägenheter na af:
a) att hålla den blokerande flottans hufvudstyrk a till sjös
utanför den blokeracle hamnen samt en eskader närmare land ;
· b) att förlägga elen b lokorande flottans h ufvudstyrka i
någon hamn (baspunkt) med en eskader af snabba kryssare
och rekognosöre r utanför den blokerade hftmnen, under der
att ett lifligt samband bibehålles med flottan;
c) det ungefärliga , relativa ant(tlet sbgskepp och kryssarr.
som i hvartdera fallet bör användas af den blokeraml8 flottan
i f'i'H·hållande till den blokerctde flottans styrka.
2. Värdet af torpedakan onbåtar och l:a kl. minbåtftr såväl för rlen blokerande, som för llen blokeralle flor.tan , samt
Lästft sättet fiir deras tillgoclogöra nde.
*) l:r ,,Eärrte/8 ji·ollt t/w H eJIOI'f u{ tlw C'ulllllt'iltce 011 the 11ara/ IJWnw·u cre8 >> .

Den 2 t November inlemnade kom i ten sitt l>etänkand e
öfver de (:i första punkterna.
Dettft betänkande skall här nedftn i\.tergifvas meLl ntoslntande af sådana förhållande n, som dels äro ftf nwm specie] t
intresse för engelska marinen, och rlel~ redan fön1t ilro lltirmftre omtalade i denna tidskrift. Under respektive nummer
och bokstäfver lenmas sålunda rerlogörelse ftir komitEm s yttrande i'lf\·er de ~ärskihla punkternft.
1. (a). Unrler de för~lndrade omstämligh eter, so m ångau
och flet riirliga minväsende ts ntveekling infört i sjiikrigskou sten, lä re r rl et icke befinnas görligt att npprätthi\.ll a en effekt i v
blokad af en fiendes eslmrlrar i sr,ftrkt befästft hamnar genom
att hålla. flottans hutvndstyrl m till sjös utanför den hamn,

-
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som skall inne::>lntas, med mindre än att förhållandet mellan
de blokerande och de blokerade slag::>keppens antal ställes
åtminstone :så::>om 5 till 3. Främsta anledningen härtill är
Jen förminskning, som eu blokadeskader i motsats till fiendenR
i en säker hamn inneslutna fartyg måste vara beredd at.t lida
vare sig till följd af tillfälliga förluster eller nödvändig och
periodiskt återkommande frånvaro af en del fartyg i och för
kolning, reparation e. el. Ett ännu ::>törr·e förhållande blir
nödvändigt, om det blokerade området har större utsträckning.
(b). Om en lämplig ankarplats kan erhållas i omedelbar
närhet af fiendens tillflyktsort, är detta en gifven fördel för
en blokerande pansarflotta som har till sitt förfogande ett tillräckligt antal snabba rekognosörer utanför den fiendtliga hamnen, hvilka stå i direkt förbindelse med Hög::>te Befälhafvaren
genom optiska signaler eller elektrisk kabelleclning. I sådant
tall bör förhållandet mellan respektive slagfartyg dock icke
sättas lägre än 4 till 3. Flottan bör dessutom vara rikligt
försedd med kolfartyg, och stridsfartygen böra "hållas kolade
npp till fullt förråd", enär det är nödvändigt att alltid hafva
ånga uppe för att sinta t.ill fienden, om denne lemnar hamnen,
samt söka förmå honom till drabbning. En aflägsen bas är
härvidlag icke tillfyllestgörande.
Vid konstruerandet af Hennes lVlaj:ts fartyg bonle man
särskildt eftersträfva att gifva dem högre fart än alla andra
nn,tioners fartyg af liknande klass.
För att vara säker om att hafva tillräcklig styrka för att
följa fiendtliga kryssare, som tilläfventyrs bryta blokaclen, nta.n
att skada den allmänna tjensten utanför hamn en bör elen blokerande flottan ega icke mindre än två snabbg~tende kryssare
mot hvarje a.f fiendens, under iakttagande att det alltid måste
finna.~ åtminstone en kryssare för hvart och ett af den blokerancle flottans ':'la.gskepp tör att upprätthålla en verksam
inre bevakning.
2. Synnerligen snabbgående torpedolmnonbåtar med stort
kolförråd äro af obP-rälmeligt värde för den b Jokerande flottan;
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men minbåtar af hvad klass som helst bland nu brukliga :tro
af vida större värde för elen inneslutna eskadern än för elen
blokerande. Minbåtar, so m icke uneler alla omständigheter
kunna hålla sjön, torde ovilkorligen vara till besvär och oro
för bef~tlhafvaren för en blokerancle flotta, helst de säk erligen
blifva utsatta för otaliga missöden.
l:a kl. minbåtar kunna med fördel åtfölja en Hotta, om
Ll e föras å särskildt för ändamålet hygcla fartyg -- en större
cert Jiecla - förseelda med lämpliga kranar att lyfta dem ombord och sätta dem i sjön.
2:a kl. minbåtar torde utan tvifvel visa sig nyttiga. vid
många tillfällen, om de föras ombord å pansarfartyg.
Den nya typen " Veclett-Uåtrtr" anser komiten likväl förmånligare för Rjögåencle slagfa.rtyg; de äro bättre sjöbåtar
uuh, bygda. af trä som cle äro, mindre utsatta för haverier
och lättare reparerade än minbåtar.
Fiir öfrigt håller komiten före:
att användandet af - minbåtar såsom en inre bloka.dlinie
icke är att förorda, enär minbåta.rne lätteligen orsaka mycken
föl'\'irring och bryderi för sinfl. vänner;
att de lämpa sig utomordentligt väl för försvaret; men
till och med då äro de - i salmarl af ett enkelt och fnllRtändigt signalsystem -- utsatta för att bli tagna för fiender
af sina egna Yapenbröder. De ±ör komiten tillgängliga handlingame visade, att en sådfl.n förvexling egt rum åtminstone
en gång å hvanlera. sirlan uneler manöverns lopp (jfr sid. 77
d. årg.);
att minbåtar icke böra användas såsom rekognosörer eller
fiir mm a. t ändamål än det, för h vilket de äro afseelda;
att torpeclonät - i synnerhet af nuvarande beskaffenhet
icke kunna användas af fartyg under gång utan att. förlama deras verksamhet och skada clera>: säkerhet.
B. De åtgärder, som befälhafvaren för B-eskadern vieltagit för handelss jöfartens fiirstlirancle i Kanalen och af befäl-
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hafvar en för A-eska dern i och för dess beskyd d synas haJva
varit sådana som i händel se af verklig t krig en mägtig fiende,
å ena sidan och befälha fvareu för vår ensarru na kanale skader
å elen andra skulle hafya företag it.
"Achil l"-ami ralen synes hafva nppfat tat saken så, att om
han lyckad es bryta blokad en med en del af sin styrka och
att cletachera denna ±ör att förstör a sjöfart en p[t. fiendens förnämsta handel scentra och bran :1skatta desamm a, så skulle han
,
i tall detta senare företag krönte:o med framgå ng, vara rättfärdiga d för den risk han löpte att förlora några af sina fartyg, i betrak tande af den panik, han komme att uppväc ka
och den vida större förlust för fienden , som han komme att,
åvägab ringa.
KomitEm anser, att Achill-:flottan utan gensäg else på ett
synner ligen förträf fligt sätt utförde den af amira.l Tryon uppgjorda anfalls planen mot brittisk a sjöhan deln. A andra sidan
ansåg amiral Baird, som tydlige n erkänd e sig hafva ett ontförbart värt sig förelag dt, att hans första pligt vore att med
samlad styrka beskyd da Engels ka Kanale n och inlopp en till
hnfvuc lstaden .
4. Det gifves intet tvifvel angåen de utförba rheten af sådana operati oner, som hänför as under denna punkt, då fienden
är i besittn ing af tillräck lig styrka och beträff ande ändam ålsenligh eten kan lika litet t.vifvel uppstå: hvar.ie magt i krig
med Storbr ittanie n komme r att begagn a sig af alla till buds
ståend e medel för att försvag a fienden ; oeh vi veta - fortsätter komite n - intet verksa mmare medel att låta en fiend
e
känna krigets förban nelse än genom att sålund a förstör a han
s
egendo m och "åderlå ta hans börs" . - - - ____:_
Komit en lemnar härefte r en skildri ug af de operati oner,
so m under manöv erns lopp företog os emot brittisk handel och
öppna kuststä der.
Ehuru dessa operat ioner äro ganska utförli gt omtala de i't
sid. 85 och 86, häft. l och 2 d. å. af Jerma tidskri ft, synes
doek k omiten s nyssnä mm1a skihhi ug vara af sådant intress
e
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att den förtjen ar t.ill större delen återgif vas. Vi följa derför
de särskil da kryssa me på deras härjnin gståg:
Calypso var den som börjad e raden af dessa tåg. Hon
bröt blokad en af Lough Swilly kl. 10 e.m. den 2 Aug. begifvam1e sig till Port Ellen, hvares t hon stanna de fyra timma
r.
Under denna tid uppbri ngade hon minbåt en .'11. 50 (tillhör ande
A-eska dern) oeh förstör de två ångare , en bogser båt samt ''kolholkar ne" ; gick derifrå n till Oban, uppbri ngande ångare under
vägen. Under de åtta timma r hon uppehö ll sig här, d. v.
s.
från 10 e.m. den 3 till 6 f.m. den 4, gör hon ansprå k på att
hafva brands kattat staden , förutom det hon eröfrat ett "enkanons batteri " och åtskill iga ångbåt ar.
Calypso syntes derefte r i en engelsk hamn, nemlig en när
hon kl. 6 f.m. den 18 löpte in till Penzan ce och inom 21 40m bemägtig ade sig kustva kt-stat ionen (tillfån gataga nde inspek tören),
samt en ångbåt . Falmo uth besökt es samma dag på aftone
n
oeh under uppehå llet här påstår chefen å kryssa reu sig hafva
eröfrat knstva kt-stat ionen, brands kattat staden , uppbri ngat
eller förstör t H . lVI:ts skepp Ganges och två skolbri ggar.
Mellan den 4 oeh 18 Augus ti kryssa de Calypso bestän digt
i handei stracke n och hon gör ansprå k på att Ullder tiden hafva
nppbri ngat priser om tillsam mans 59247 ton .
I afseend e på dessa ansprå k vill det synas, som om "reglerna för uppbri ngning ar" , sådana de bli f vit bestäm da i p.
6
af "Marit ime Operat ions", i allmän het blifvit följda af Calypso
;
och plundr ingarn a af Port Ellen, Oban och Penzan ce, hvilka
alla äro obefäst a, må anses lyckad e; men huruvi da ett obepansra d t fartyg, sådant som Calypso i verklig heten skulle hafva
kunna t tillf0ga Falmo uth någon skada alls, är öppet för tvifvel, efterso m denna stad iir skydda d af Penden nis Castle och
S:t Mawes Batter-y.
:::Jpider, som lenmad e L ongh Swilly med Hocln ey oeh Amphion natten mellan den 4 och 5 Aug., bröt blokad en kl. l
f.m ., styran de först på Campb elltown . Anländ hit kl. 6 f.m.
afgick hon efter 40 minnte rs uppehå ll (under hvilke n tid far-
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tyg om tillsamman öfver 5000 tori blifvit förstörda) till Rothesay, hvarest 30 minuter ansågos tillfyllest för att sänka fem
ångare. Härifrån bar det till Green ock, <ler en timme an vändes att förstöra alla fartyg å the Clyde - mer än 32000 ton
- hvarförntom "de förnän:mta allmänna byggnaderna nära
kajen blefvo beskjutna och förstörda".
Från Greenock löpte Spider upp för East Kyle of Bnte,
sedan ned till Strone Point för natten. Derefter besöktes
Cumbrae, Ardrossan, Gigha Island och fyra andra platser mellan den 6 och 7; och å de flesta ställena gjorde;:: anspråk p~
storartad förstörelse.
Medan det å ena sidan må anses högeligen tvifvelaktigt
huruvida någon som helst kryssare (Hpider hade för manöverns ändamål blifvit klassificerad såsom kryssare) kuude hafva
åstadkommit någon liknande skada under den uppgifna tiden
äfven om han icke mött något motstånd, så visa å andra sidan
hennes rörelser, att intet större hinder förefinnes för en fiendes
inträngande i någon af de hamnar - Clyde inbegripen - som
besöktes af Spider, och detta förhållande framhåller nödvändigheten af att det föreslagna försvaret af sistnämnda plats anordnas så snart som möjligt.
Am}Jhion lemnacle Lough Swilly med Hodney, brytande
blokaden tillsammans med henne och Spider natten mellan
den 4 och 5 Aug. Under hennes kryssning i Kanalen och
längs ostkusten af Storbrittanien gör hon anspråk på att hafva
förstört en betydande sjöhandel och att hafva eröfrat knst,vaktstationerna vid Scarborough och \Vick, ;.;amt äfven - sodan hon för andra gången lenmat Lough Swilly - att hafva
besökt Bude i fiendtlig afsigt.
Som Scarborongh redan hade blifvit anfallet af Seoem
fem dagar tidigare, kunde Amphions besök här icke hafva varit
af _mycken verkan, ej heller synes det att något nyttigt, ändamål vunnits genom hennes besök i \Vick, p,ftersom l10n löpt
in elit, på det att chefen måtte tele~rafera till Achill-amiralen
genom fiendens ledningar, ett otänkbart förhållamle i krigstid .
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I int-, et fall synes det - enligt hennes loggbok - att reglerna
för nppbringningar till sjös blifvit noggrant följda.
Volage lemnade Berehaven kl. 9 e.m. den 8 för att "kryssa
på ångfartygstracken mellan Britti::-ka öarne och Amerika".
Mellan deu 9 och 18 uppbringade hon 8 ångare och 2 segelfartyg; vid hvarje fall iakttogos reglerna. för uppbringning af
fartyg, men som a.tlanterånga.rne Gallia och S1Tvia befunno
sig bland priserna., och dessa ångare löpa. med en fart af resp.
15 och 17 knop, är det högst otroligt, att Volage, hvars högsta fart till sjös är nppgifven till 13,,, knop, i verkligheten
skulle h<:tfva kunnat uppbringa. dessa fartyg, förutsatt att dera:;;
befälhafvare lagt sig vinn om att undvika fienden. Det må
äfven anmärkas, att Jen högRt.a fart , som Vo1a,(/1! uppnådde
uucler manövern, var 11 knop.
Srmdfly, hvars uppgift var att ''kryssa utanför Queenstowns
hamn, användande elensamma såsom bas", lemnade Berehaven
kl. ~,3o e.m. den 6 och uppnådde Queenstown kl. 7 f.m. föl.iamle fl ag. Hon kryssade dag l igen ntauför platsen ända till
den 19 Augusti (med unrlant.ag af elen 12, 16 och 17), återvändande i hamn hvarje afton.
Chefen å Sandfly gör anspråk på att under dessa kryssningar hafva. uppbringat 23 ångare, bland hvilka flere voro
;.;tora trausatlantiska, samt 15 segelfartyg.
I likhet med Spi(lC1' var hon i och för manöverns ändamål klassificerad såsom kryssare. Hennes högsta fart påstås
vara 19 kuop, men enligt den offi.ciela listan kan hon icke
uppnå mer än 15 knop till sjö,;.
Af anteckningarna i hennes loggbok kan man i några fall
icke döma, hnruvicht reglerna för uppbringningar till sjös blifvit följda eller icke ; men den 8, då augaren Oa~>piau påstods
hafva blifvit gjord till pris, var Handfly endast under l t lOm
borta från sin boj; och den 13 mellan kl. l ,~o och 6 e.m.
hade 4 ,;eglare och l ångare blifvit tagna, hvilket enligt reglenla icke bort låta sig göra; umler den 15 åter förflöt endast
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1 /i timma mellan den stora ångaren City of' Home'~> och ett
::;egelfartygs uppbringan de.
Emot det förhållandet , att Smulfly uppbragte transatlant iska ångare, bör anmii,rkas, att hon anvii,nde Queenstown såsom bas emot fartyg, hvilka besökte hamnen fullkomligt okunniga om el ess fiend tliga karaktär, - ett otroligt fall uneler
denna telegrafkab larnas tid, i all synnerhet elter rlet 14 rlagar
förflutit från fiendtlighet ernas Lörjan.
Den detarherade eskrtdem . H \·ad konteramira lens (å B-flottan) förfarande å Storbrittani ens ostkust Yiclkommer, anlände
hans styrka, bestående af Rodney, Warspite, Tris och Sevem
till höjelen af Aberdeen kl. 4,,r, f.m. den 7 Aug., ångade in i
viken och ut igen sydv::trt med en fart af 8 knop, mell an kl.
4 och f) f.m., enligt loggböckern a. De uppehöllo sig utan för
hamnen en half timme och kommunicer aLle ej med land . Kl.
3,4n e.m. samma dag öppnade de eld på Forth Bridge, beläget
på 90 mils (eng. ) afståncl från Aberdeen. Kl. 4, u. e.m. voro
de åter invid Fort lnchkeith, 9 mil in i Forth, hvarest, fartygen åtskildes för att, detacherade , förstöra fartyg vid och
brandskatta följ ctnde hamnar: Ro(lney, Tyne och Sunderland ;
Sevem, Scarboroug h och Hartiepool ; TVarspite, G11imsby.
Iris hade hlifvit detacherad till farl eden uppför Forth för
att förstöra sjöfarten vid Leith och lägga skatt på denn(), ~taLl;
efter fullbordaclt uppdrag begaf hon sig ti ll renclez-·..ronsplatsen.
Eskadern återförenad es här - å Lat. N 5G11 30', .-L ong.
O'' o· - elen 9 pit morgonen och återvände , norr om Orlmeyöarna och vest om Hebriderna , till Lough ~willy, elit hon anlände i daggryning en elen l~.
I intet af ofvannämnc la fall qvm·stannacle fienden någon
af~evärcl tid utanför de anfallna hamnarna. Snabbheten af hans
rörelser förtog nästan all utsigt för Brittiska eskaclem att
knnna afbryta hans härjningstå g (under förutsättnin g att Högste Befälhafvar en hade mottagit skyndsam underrättels e från
sin "central-tel egrafstation "). Deremot hade det varit omöjligt
1

-

:2~3

--

J ör honom att medhinna all den ödeläggel::;e, hau gjort anspråk
på, utan att splittra sin styrka för mycket läugre tid och
blottställa dess säkerhet.
Amiralen håller före, att han med sin cletacheracle eskader
utpressat brandskatt och förstört fartyg i de besökta hamnarue
i mycket ~tor utsträckning .
Af redogörelse n härför m:'t enelast ett k0rt utdrag här
återgifvas såsom exempel på amiralens nppslmttnin g af den
förstörelse , han åstadkomm it , S(tmt jemväl några af komiten~
anmt~rkningar härvid anföras:
Firth of Forth: Edinburgh 1.000000 ii; Forth Bridge förstörel; 3000 ton kol intagna å eskadern; lifsmeclel reqvireracle ,
och alla fartyg i Leith R,oads förstörda.
Newcastle: 1.000000 f; eld öppnad mot staden på 1G50U
yards elistans från Hodney's G9-tons kanoner; alla fartyg i hamnen förstörda; använd tid l timme 5 min.
Sunderland : 1.000000 f; ::tlla fartyg förstörda; använd
tid om kring en half timme.
Grimsby: öOOOOO f; 31 ångare och 26 segelfartyg for::;törda.
Dessutom förstöreles en mängd fartyg till sjös, hvilka~
besättninga r icke bergacle::;.
Ensamt H rt r~>pite skulle under 30 timmars Lletachering
ltafva förstört 43 ångare och 53 seglare utom mindre fartyg
eller tillsammans 56570 ton o. s. v.
Under det att rl et å ena sidan - yttrar sig komiten är tydligt, att den förstörelse, man gör (tnspråk på att hafva
åstadkomm it uneler dessa härjning~tåg t ill en viss gracl är (l,tt
hänföra till fantasiens område nemligen hvad som betrMfar
tiden, inom h vilken ett sådant resultat kunnat ernås, är det
å andra sidau obehöfligt att framhålla elen oberäknelig a ödeläggelse, ~om en så fö"·etagsam fiende skulle vara i stånd att
verkställa till och med uneler den korta tid, här är fråga om ,
samt huru oundgängli gt det är att utan vidare uppskof fullborda det militära försvaret af våra stora handels-cen tra.
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D et bör anmärkas, att konter-amiralen i fullföljandet af
uppdrag handlade i öfverensstämmelse med Högste Befälh atvarens befallning "att forstöra, icke 11ppln·in,qa". Likväl
skull e det, så ofta fartyg uppbragtes till sjös, hafva varit nödvändigt att beräkna den tid, som erfonlrats för att bringa fartygets besättning i säkerhet, hvilket af en eller annan orsak
näppeligen hade H1tit sig göra pi\ mindre än en timma för
hvar,i e fartyg, hvarjemte rl et ej heller är troligt, att alla åHgare i sigte skulle qvarblifvit för att uppbringas i stället, för
att med högsta fart sprida sig i\t alla möjliga håll.
Särskild vigt fäster kom i ten vid Liverpools försvar , h vilket för närvarande är allrleles otillräckligt, bestående endast
af 5 svårare reffiade pjeser, 8 st. 64-t'l. kanoner jem te ett antal
smärre stycken , hvartill natmligtvis kommer en fnlbtänclig
minering af inloppet till hamnen.
För öfrigt framhåller komiton det oegentliga uti att man
~- ena siclan låtit fartyg sådan a som Spider m. fl. uppträdtt
så::;om kryssare, uneler det att å andra siclan de G tillgäugliga
kustförsvarsfartygen samt de ö3 "liendel "-kanonbåtarne icke
tagits med i räkningen.
5. Uti ganska vidlyftiga taLeller rerlogör komiten för sin
uppfattning angående giltigheten af de anspråk på gjorda eröfringar eller lyckade anfall, som de respektive befälhafvarne
framstält. Ett kort utdrag ur de::;sa tabeller torde h är kunna
för::;vara sin plats, om icke af annan orsak, för att vi::;a tabellernas uppställning.
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6. Angående timade haverier och anledningar till dem ,
har komitEm likaledes nppstält fakta och omdömen i tabellarisk
fonn. Den häröfver utarbetade tabellen innehåller lii{visst
endast beskrifning och ntlåtande om 10 h;:tYerier , hvilka ansetts af någon betydenhet, under rlet att den ojemförligt större
delen varit af oväsendtlig natur och i allmänhet haft sin grund
<leri, att många af fartygen voro nyss rustarle för fö rsta gångell och alls icke pröfvade, i det at t t. o. m. några af Llem
icke ens hade full ständigt af..,lutat sina kontraktsenliga protoch besigtningsresor. Härtill må läggas den omstäncligheten,
att maskinist- och eldarepersonalen i Lle :flesta fall var totalt
främmaude för de fartyg, å hvilka chm embark erat i och för
eskaderöfningarna .
Bland de i taLellen upptagna l1a verier11a utgöras de svåraste af läckande tuber. 8ärskild uppmärksamh et fäs ter man
för öfrigt vi(l minbåtames förseende me(l färskt vatten.
perso nulen. Komiten håller för e att eska(leröfningarnas resultat hvad }Jersowtlm beträffar är synnerligen
An111iirkuiugur

e l
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tillfredsställande. I atse'3nde på yrkesskicklighet, ihärdighet
och hängifvenhet för tjensten hRr den nuvarande personalen
häfdat sitt goda auseenrl.e.
Den stränga och pröfvande tjenstgöring, som kräfdes af
officerare och manskap ombord å blokadeskaclern under 14 dagars oupphörlig rörelse, hvarvid den yttersta vaksamhet var af
u öden, särskild t nattetid, utfördes på det mest berömliga sätt.
Att dem;a tjenstgöring fullföljdes fr(m blokadens början till
eskaderöfningarna s slut utan att en euda nämnv ärd olyekshändelse inträffad e, oaktadt risken incralunda var obetydlig
b
"
'
måste anses såsom ett mycket godt resultat. D etta ,;å mycket
lllera, so m ingen ntom den blokerade styrkans amiraler visste.
att försöket att bryta blokaden icke ,.;knlle göras före natten
till den 3 Augusti.
I detta hänseenue hade den blokerade eskadern fördelen
på sin sida, såsom den ock skulle haft i verkligt krig, ty ami·

_,
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ralerna hade i sitt skön att hushålla med ~:<ma resurser, l'lii.rskildt mecl kol , och att efter behag fördela personalens natttjenstgöring. Uppgiften att. oroa flenel en tullföljeles icke desto
mindre från början till slut.
Officerare och man slmp ombord i många af de under dessa
öfningar använ fla fartyg voro alhleles främmande för sina fartyg, af hvilka nftgra, såso m ofvan är antydt, icke ens hade
fullt afslutat sina besigtningsresor , och rlet är ingen ringa förtjenst, att dessa under slika omständigheter sköttes så väl.
Marinin gen iiirernas, maskinisternas och eldarepersomdons
tjeustgöring om bonl å dessa nya fartyg synes viircl särskildt
beröm.
Amiralernas rapp orter angående Llen del minbåtarne tagit
i eskaderöfi1ingarna äro syn nerligen tillfreds,.; tällancle , hvad
officerarne och manskapet vidkomm er, och utvisa till fullo den
tjonst, man kan vänta sig af :flottans löjtnanter och yngre officerare i händel::;e af krig. Den af löjtnant H enry B. Jack son,
befälhafvare för minbåtsfiottiljeu utanför B erehaven, ingifna
berättelsen är synnerligen intressant och fiirtjen::n· särskilrlt
afseende.
D iicksyustars rut.vii JI(lmule sr/som e/dun<. Det sto ra antalet Särskilda
llllliirkdäcksgastar, som under eskaderöfningarna måste an vändas i ((ningar.
eldrummon påkallar uppmärksamhet. Anledningen härtill är
att söka antingen uti otillräckligt antal eldare, uti deras minåre goda egenskap er , eller i deras oerfarenhet. Komiten är
böjd att antaga det sistnäm nd a, helst ett stort framsteg i eldningen vi::>ade sig efter nå.gra få månaders öfniug . N ärmare
omständigheter härvid återfin n as i amiralerna::< ra p porter.
. ""\Varspite" är det mest slå.ende exemplet. N ~tr detta fartyg
bröt blok aden den 3 Aug. löpande med en fart af 16 knop,
fördelades 3li däcksgastar till biträcle i eldrum men. D etta vid
ett tillfälle då nnder verkligt kri g h varje man behöfts på sin
station enligt drabbningsfördelningen.
Till denna, fråga återkommer kom i ten uti sin s. k. "supple-
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n~entary rejJ Ort", h varest den ytterligare uttalar t>ig

0111

mat:~ki

mst- och oldarepersonalens å fartygen i allmänhet otillräcklighet, såväl beträffande numerär som tjenstbarhet. 1\tskilliga
fartygs chefer hafva i sina rapporter framhållit behofvet af
tlenna persouals förstärkande, bland anrlra chefen a Aretlwsa,
som anser a.utalet maskinister, förhancl;;el clare och eldare i besättningslista.n böra ökas merl icke mindre än 27 nummer.
Men i allmänhet. äro de flesta klagomål anförda öfver clet alltför stora alltalet oöfvade eldare i förhållande till Ll e ntbildacle.
De förre voro i fysi'lld hänseende icke vuxna Rin befattninO'
och i många fall voro de oanvändbara s:'wäl för eldning, so 1~
för hvilken som helst annan tjen,:;t ombord. Detta berodde på,
att ett stort antal eldare (~:uJ class stokers) vid ticlen närmast
f~re .'~slmderns sammandragning blifvit fiir flottan autagne och
thstn buerade bland eskaclerns fartyg utan att dessförinnan
hafva hunnit förvärfv a vare ::;ig sjövana, eller HkicldiO'het i
' anser ded'ör, att miust. ett
b
sJ'tt yr lre. y\.Olm.ten
års tjenst,
såsom öfvertalig, å sjögående fartyg bon-le fordras, innan eldaren
inmönstras såsom ordinarie ombonl å fartyg.
Tiltj{yktsltwJul i Ji'ife.y. Frågan om auväudm1de af fångarb~te för byggande af tillflyktshamnar har under många år
vant ämne fö1· diskussion. Komiten nttrycker såsom sin åsigb
att om såJant arbete är tillgängligt, kan det ieke få förmånlig~re användn~ng än i och för anläggande af en hamn i Filey,
hv1~ken hamn 1 händelse af krig skulle visa sig vara en strategisk medelpunkt af högsta vigt i N orJsjön.
Parlmnentär-jlagy. (Ori!;tiyt lmtl;; dercrf). KomiUm anser
sig böra fästa npJm1ärksamhet på det orätta bruk af denna
fi~gg, som förekommit inom B-eskaderu. En gång använde
n~mbåt:n .li. 50 elensamma för att underlätta sin brokadbrytnmg VId Longh Swilly. Eu annan gång hissade ()ul'lew parlamentär:tlagg, då en skrifvelse från "B 2 -amira.len" skulle öfverbringas till "A 2 -amiralen", ehuru den förre hade lenmat
Lough Swilly redan föregående natt, men låtit hissa sin flagg
å Black Prince - en krigslist, Rom åter :':lynes fullt berättigad .
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KomitEm instämmer fullkomligt med " A 2 -amiralens" yttrande, att intet spår af misstanke får vidlåda officiela meddelanden mellan officerare, till och med om de föra krig mot
lwarandra, nnder skydd af parlamentärflagg.
SjöojJicemre C(/ reserve11 m. fl., som skr{fva i tidnin,qanw.
Komiten anmärker desslikes, att sjöofficerare på "half-pay"
eller tillhörande reserven, hvilka pläga tillåtas att som passagerare embarkera eskaderns å fartyg, begagna sig af sin ställuing såsom Ajöofficerare för att skrifva i allmänna tidningar,
kritiserande eskaderöfningarna. Det är nogsamt bekant tilllägger korniten, att ingen, som tillhör en enskild afdelning
eller ett enskildt fartyg, kan gifva en rigtig redogörelse för
operationerna såsom ett helt, då endast ett begränsadt område
kan öfverskåclas at dem. Deras berättelser äro följaktligen
origtiga, missledande för allmänheten, högeligen orättvisa mot
dem, som leda öfningarna och skadliga för tjensten.
För den skull håller komiten före, att officerare, som äro
gäster ombord å H. lVI. skepp, under dessa operationer, böra
underställas samma föreskritter, som de på aktiv stat i afseende på meddelanden till allmänna tidningar.
Vidkommande de nyaste (r11'ty,qens ,~jögrlende rgensl.:aprr
anmärker komiten till en början, att intet bland dessa fartyg
varit ut,::att för så hårdt väder, att man här vid lag kunnat,
fälla ett hestäm dt omdöme. I all synnerhet är detta fallet
med de Rtora pansarskeppen och kry.;sarne.
Icke desto mindre hafva värdefulla uppgifter blifvit stäida
t.i ll komitens förfogande, hvadan den blifvit satt i stånd att
yttra sig öfver åtskilliga förhållanden. Huru intressant komit/ms utlåtande öfver denna punkt än är rnrt dock endast en
kort öfversigt af detsamma här lemnas.
Komiten fä;;ter stor vigt vie'!. fartygens framkomlighet unr1er alla omständigheter. Långa fartyg af äldre typ anses be ·
tydlig~ öfverlägsua cle nyare metl lågt fribord (amiralsklassen,
llimJs cert m. fl. ) då det gäller att forcera emot hög sjö. Vidare betonar komit?n vigteu af att kunna anviinda artilleriet
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i det läng~ta. Äfven i detta hänseend e synes amiralsk lassens
fartyg (llodney, Benbo1c och Collin,r;wood) lemna åtskillig t öfrigt
att önska. Oaktaclt intet öfverhan clsväder var rådande rullade
'
ColliJtgll' ood viLl ett tillfälle, då sjön var tvärs, 20() åt hvarclera
sidan, hvilket, säger komiten, icke synes tyda på att fartyget.
är en mycket "stadig kanon-p latfonn ".
lVIot kryssaru e och torpedok anonbåta rn e har komiten i
främsta rummet att anmärka , att deras bestyckn ino· är för tuno.
b
b'
Den sistnämn da typens fartyg ( RattlesMke)* anses för "tillfred sställande" sjöbåtar och säkra fartyg "förutsa tt att de skötas
me<l försigtig het". De rulla hårclt äfven för måttlig sjö, utom
när de gå med sakta fart emot eller löpa hastigt undan sjön.
De äro svåra att styra i hårclt väder. Deras manöver förmåga
är icke öfverdri fvet god; svängnin gscirklar ue stora och girarue
långsam ma utom vid hög fart. Dessutom är deras skrof allt.
för bräcklig t, <leras fribord förut för lågt, och deras främre
torn placeracl t för långt föri.ifver.
Den förnäms ta lärdom, yttrar komib3n, som eskaJerö fnin.
b'::Lra.,
. är att S b .
. , ]lVars
· garna mne
, tor nttamen
herraväl de t.ill sjös
är dess l if, icke på långt när är så starkt, som det borrle v:wa,
hvarken hvad personal en eller <len sj ögående materiel en beträffar. Äfven minhata mes antal är alldeles otillräck ligt.
Komiten anser för öfrigt, att de äldre pansarfa rtygen böra
vidmagt hållas så länge som möjligt, förses med nya maskine r
och pannor, h vilket bör kunna ske för en je m förebevi s ringa
kostnad.
Ingen nation har ett sådant intresse att upprätth ålla herraväldet öfver hafven som England . Dess flotta bör -- såsom
tidt och ofta på sednare ticlen framhåll its - kunna mät.a sig
med tvenne förenade stormagt ers, hvilka som helst.
SjöförsY arets und ergång betyder för England förlnst af Ilielien och li:oloniem a, ja, statens försvinn ande bland nationer nas tal.
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KomitEm håller slutligen före, att det är långt vigtigare
och lämpliga re att förstärka flottan än att anlägga dyrbara
försva~;sverk på kusten.
Om England s "domini nm maris" försvinner, skall fienden ieli:e behötva landsiJtt a eu enda. man för
att tvinga staten till en neslig lmpitnla tion England måst.e
stå eller falla med sin flotta.
Vi hafva vid denna framstäl lning uteslntam le följt Slutord.
komitem des åskådnin gs- och framstäl lningssä tt. En del anmärknin gar hafva, såsom redan nämnts, förbigått s såsom varande af föga intresse för vår tjem,t ; uteslutan det af andra
får skrifvas på kontot: bristand e utrymme . Så hade måhända
varit önskvärd t, att ett utförligt återgifva ncle af de under öfningarna tillämpa de stridsvii koren här införts. Uppdrag andet
af <lessa regler är emellert id alltid egnadt att för elen befäl hafvand e utgöra en förargels eklippa, härröran de ur de erkända
svårighe terna, dels att på experim entel väg genom fredsöfn ingar sluta till förhållan den uneler verklig strid, och dels att
under dessa öfningar låta den fingerad e striden i högsta möjliga måtto närma sig elen inbillade verkligh eten utan risk för
en dyrbar materiel. Och enär icke heller de denna gång tilllämpade "rules" lyckats helskinn ade genomgå kritikens skärseld, uta.n till ett annat år torde vara att förvänta i en fullkomligar e form, så må detta vara oss ett försvar, då vi rörande dem endast hänvisa till det samman drag af dem, som
återfinne s i kapten Th. Sandströ ms redan åberopad e intre:;san ta
anförand e (sid. 72).
Bland de vigtigast e grumhal ar, på hvilka utveckli ngen
af en nntida örlogsm arin bör byggas, äro öfningar na under
fredstid, af h dika stridsöfn ingen väl må anses såsom en högsta
potens. Hvarje sådan öfning är berättiga d, då elen planmes sigt tillämpa s för utbildnin g till kriget, och dess lärdoma r i
alla afseenelen viLl tillgodogöra:,>. Det är sålunda icke nog,
att dessa dyrbara öfniugar noggran t planlägg as och efter bästa
förmåga utföras ; skall dot med dem afse< l da mål fullständ igt
uppnås, så måste utförand et af llem och cle vunna lärdoma me
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äfven af kompetente, opartiske personer strängt bedömas och
granskas och resultatet häraf meddelas ej blott de vid tillfället
ileltagande, utan ock hvarje annan, samma vapen tillhörande,
som en annrm gång kan blifva försatt i samma omständigheter.
De fartygschefer, eller officerare, som exempelvis genom vackra
manövrer utmärkt sig, få härigenom ett rättvist erkännande,
och den handling, som förskaffat dem detta erkä.nnande, kommer att, för alla åsyna vittnen åtminstone, framstå såsom föredöme; äfven de mindre lyckade företagen eller cle, om hvilkas
rigtiga utförande den deltagande sjelf icke kunnat döma, kunna
lända till gagn, då de på c1etta sätt genom en god kritik ställas
i rätt belysning.
Särskilclt gäller detta naturligtvis krigsöfningarna och man
kan icke annat än hoppas, att det exempel England nu gifvit
rörande bedömanr1et af de sednaste eskacleröfningarna må finna
genljud äfven hos oss. Vid ifrågavarande öfningar framstod
dock såsom kanske det vigtigaste målet, att söka utröna, lan~
dets absoluta för;.::var;;;kraft till sjös och i sammanhang dermed
stuelera olika fartygstypers ändamålsenlighet, hvarför också
komitemdes rapport mest rörer sig omkring härmed besli:i.gtade frågor. Våra eskaderöfningar hafva icke samma ändamål
och en stridsdomarerapport öfver dem finge antagligen en helt
annan karaktär.
Inom alla nationer hafva dock dessa öfningar det gemensamma stora hufvudmålet att förbereda fosterlandets försvar
genom att uppfostra personalen, att hos denna sprida. kännedom om och ingjuta förtroende till materielen och de erfarenheter, som i detta hänseende göras inom en marin, kunna
i Yiss mån äfven tillgodogöras inom en annan. Af detta skäl
tro vi, att föreliggande ntdrag ur cle engelska komiterades
rapport väl försvarar sin plats i denna tidskrift, då knappast.
iuom någon marin ett så stort antal lärorika rön någonsin
blifvit gjonla på en gång och genom r1es::;a oveder::;iigligon ett
skarpare ljus blifvit kastadt öfver flera för deu mol1erna s.iiikrigföringen vigtiga frågor.
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Hvarjehanda.
Från franska örlogsmarinen. Farly,qsli?J,q,quodfr. I tidskri f- Pm·tygstens sednaste häfte gaf.-; en kortfattad framställnino- af amira- by,c;gnader.
litetets planer för engelska flottans ökande; r1ett: gifyer oss
an ledning att omnämna. de arbetea i c:amma rigtning, som Yidtagas af elen marin, mot lwilken de engelska kraftansträngningarna väl kunna närmast 'anses rigtade, nemligen den franskiL
I Frankrike äro f. n. 5 st. s. k. "Cuirasses cl'escaclre" under
arbete. Af clesse skola Mwwau. och 1-Ioche, båda om 10600
ton, levereras under innevarande år och tvenne, Neptune och
Ma.qen ta , af samrna storlek som de förre, under loppet af 1801.
Brennus, 11000 ton, har satts på stapel i år. En sjette, Formidable, har afslutat sina proftnrer, hvarvid såsom högsta fart
erhölls 16,4 knop mot 1erälmade 15. ]i'ormidah1e klargöres nn
för att a:fiösa Col/m·t i evolutions-eskadern.
En "garde-cotes cuirasse" le '1'r,Jl10uart, en modifierad Ful'ieux, skall under året påbegynnas i Lorient. Pldi-,qeton och
Styx, tvenne l:a kl. pansrade kanonbåtar, _1640 ton, påbörjade
redan för fyra år sedan, blifva icke färdiga hvarken detta ell er
n~ista år. Uocyte, af samma typ, skall deremot levereras 1890:
likaledes Ftmnme 1045 ton, kanonbåt af 2:a klass.
,
Dnpuy-de-Lome, kryssare med gördelpansar, 6300 ton, sattes på stapel i B rest under Juli mån. förlidet år. Förberedelser vidtagas att sätta ytterligare 4 st. dylika kryssare af
omkring GOOO tons dephwement på bädd; medlen äro beviljade.
Af l:a kl. opansrade kryssare skall Jean- Bart, 4160 t., afslntas
nnder 1890; Alger, 4120 t., under 1891 och Isly, 4160 t., först
senare. Ci-citte, batteri-kryssare, gör som bäst sina försöksturer
Tonlon. Fartyget anseF< fullt lyckaclt; man har visserligen
'l'idskr. i ·~fiir. 188.'1.
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äunn endast uppnått 17,1> knop, men man tror, att hon skall
öfverträffa de förväntade 1~l knop.
Af 2:a kl. kryssare gör Davrm8t, 3030 t., sma försök i år;
Sncltet, af samma storlek, blifver ej färdig förrän 1890. Kryssaren af 3:e kl. Snrcouj, 1850 t., står på stapel i Cherbonrg.
Tmude och Foruin, af samma typ, undergå prof i Rochefort;
Cosmao Latande och Coetlo_qon, samma typ, äro nyligen satta i
sjön. Dessa 3:e kl. kryssare, afsedda att göra 20 knop, tyckas
icke kunna realisera mera än 18 utan att maskinen öfveranstränges; dessutom anses bestyckningen, 2 st. 14 cm. kanoner,
för svag och kolkapaciteten för ringa. Afven klagar man
öfver att en alltför exponerad plats blifvit afsedd för befälhafvaren.
Torpedkryssarell Vautour, 1273 t., gör sina försök i år ;
H'ati_qnies, 1310 t., har påbegynts i Hochefort i år oeh anses
blifva färdig under 1891. Tvenne nya fartyg af Bombe-klasseu
skola påbörjas i år; Sai1ite-Rarhe och Lrmce, at denna ]dass, äro
ännu ej fullt afslntade.
Öppensjöminbåtarne Agifr och Auclacieux, 103 t., 1500 l1k.,
20 knop, A1Jant-Ganle, 120 t ., Alarme, At,entw·irr, D~fi och Tl>mhaire, 160 t., fullbordas detta år.
Ett nytt composit-segelskepp om 2UOU ton är under utrustning; ett annat under byggnad.
Ofvanstående förteckning visar, att man i Frankrike visst
icke förbiser marinens förstärkande; men det stora antalet
uneler byggnad varande olika typer visar, att man icke vunnit
samma fasthet i omdömet, som i England, beträffande valet af
lämpligaste typer, utan att man ännu befinner sig i ett försöksstadium. Den vacklande inrikes politiken och ministerernas
nödtvungenhet, att vid anslagsframställningar samtidigt tillfredsställa ett stort antal olika politislm partier, har väl i sin
mån bidragit härtill, ehuru framnnännen;,; offervillighet och
':'olidaritet, då det gäller fosterlandets försvar, är nogsamt
känd. Kanske också att klokheten förbjudit dem, att, som
man säger, "lägga för mitnga itgg i samma korg" . Att man
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varit vacklande vid marinens progres::;i va ökning, kan dock
icke bestridas och härom vittnar elen långsamhet, hvarmed
många fartyg bygts. l'liera ii.n 10 år hafva förflutit sedan Formidable började byggas och hon har ännu e.i utgått på sin första expedition
Hela anslaget till franska marinen för finansåret.1889-!:JO
bestiger sig till 21~ milJ. francs, hvaraf 2~ mill. komma på
fartygsbyggnacler.
Rörande orsakeu tiU sprän_qniu_gcJt af Amiml JJupe?Tes 34 ~lmirctl
cm. kanon, anser man sig nu, efter viLl Gavres utförda försök, f/J11:~;/"~:~.
hafva full visshet om, att krutets föränderlighet dertill gifvit
anledning. Man beräknar att trycket inuti kanonen vid tillfället öfverstigit 4000 atmosferer.
Beträffande 3:)-meters minhåtarue har ''Je Conseil des tra- :15-mctcrs
vaux" granskat on mängd framstäida förslag till dera 8 rekou- 11111 tiH/f({l 11 '
struering, men ännu ej beslutat sig för något. .l'lfan synes
emellertid böjd för att flytta tuberna akteröfver och göra dem
rörliga, så som förhållandet litr vara på en del nya 34-m. båtar
h vilka f. n. byggas hos N ormancl. Dessa nya 34:or skola
hafva en yttre bredd af 3,;, m.; djupgående: akter 2 m. och
midskepps O,n m ; deplacement 53,sn t. och fart 20 knop.
Re Umberto, det italienska pansarskeppet, som förlidet år
löpte af stapeln i Castellamare, är ett systerskepp till Italia,
och har vari t uneler byggning sedan 1884. Dess h ufvucldimensianer äro: längd 122 m., bredel 23,21 m., och djupgaencle
8,1a m. vid 133CXJ tons deplacement. I likhet med Itolia och
Lepanto har rlen intet :-;irlopansar, ntan endast ett 45 cm.
~ockt pansar pä toruen.
Dess flytbarhet l1ar man förstärkt clels genom ett cellsystem ofvanom pansardäcket, dels genom vattentäta celler
under detta däck och dels genom en säregen konstruktion af
skeppsbotLnen, som förtjenar att närmare beskrifvas. Denna
botten är tredubbel och rummet mellan de tre bottname indelad i en mängd vattentäta celler. Nämnda bottenkonstrnk-
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tion härledde man sig till genom förslik med ett för detta
ändamål bygd t försöksfartyg, h varuneler det visade sig att en
laddning om 34 kg. bomullskrut, som bragtes till explosion
dikt an denna botten, endast lyckades slå igenom de båda
yLtre; då man vid senare företagna försök hade fylt mellanrummet mellan de båda yttre bottname med kol, kunde nyssnämnda laddning enelast genomslå elen yttre. Konstruerad i
enlighet med de erfarenheter man vann genom dessa försök
är det att antaga att dess botten skall visa sig vara ett effektift skydel mot vanliga laddningar hos fisk-torpeder.
Pansardäcket, som på sidorna ligger l,s3 och i mic1ten
O,r.J m. under konstruktions-vattenlinien, består af en 16 mm .
stålplåtsbeläggning, på hvilken ö7 mm. compoundplåtar äro
anbragta.
Bestyckningen kommer att bei"tå af 4 st. 43 cm. kanoner
i barbette-torn, 12 st. 15 cm., ö st. 7,,-, cm. och ett stort antal
snabbskjutande småkanoner.
Enär maskinritningarna uppgjordes redan 1884 äro maskinerna naturligtvis af compound-systemet. H var och en af
de två propellrarna drifves af tvenne på ::;amma axel arbetande maskiner; h vardera maskinens högtryckscylinder har en
genomskärning af l 11!1-1 m., lågtryckscylindrarne ~,201 m. Rotationshastigheten vid full kraft är 100 slag. Angpannomas
antal är 18, hvar och en med 4 eldstäder. 'rotala eldytan är
134 qv.-m. Antalet incl. hk. anslås till 19000; farten till ltl
knop. Fullt. färdig beräknas He Umuerto icke vara förrän år
1892.
Ehuruväl detta fartyg af mänga blifvit ogynsam t bedömd t, visar dock efterstående tablä öfver vigten af den
projektilmas::;a, ::>om på en gång kan utkastas fn1n följande
fartyg, att He Umuertu bör blifva en farlig motståndare för en
och lwar bland dem.
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Från utlandets handelsmariner. Att uppräkna den mångfald betydande ångfartyg mellan 2- 10 tusen ton, som under
innevarande år bygts oc.:h byggRs å engebka och andra varf,
vore lika ::;vårt som gagnlö:-<t; det eun, fartyget lemnar stapeln
ena dagen , den andra dagen ~ir man i färd med ett nytt. Så
är det, äfven med jern-segelskeppen, at hvilka ett icke obet,yclligt antal ännn byggas såväl i England, som annorstädes. Vid
innevaranJa års början var man i konungariket Storbrittannien
i verksamhet med 445 fartyg, hvilkas sammanlagda drägtighet
uppgick till öfver 800000 ton. Af detta vältliga tillskott i befordringsmedlen på hafvet falla l.iO<IDJ ton på engelska rederier, 54000 på tyska, 18000 på spanska, 17000 på portugisiska,
8000 p~t norska och resten pit ett antal öfriga länder. Den
l .J auuari 1888 var verksamheteu på engelska varf icke heller
obetydlig, men då nnder byggnad varande fartyg best,ego sig
endast till 270 af srtmmanlagdt 440000 ton brutto
Bland mera anmitrkningsvärda tecken inom detta område
torde blint framh~dlas llen ::>tegralle tendeu::;en att bygga fartyg,
afsedela för uteslutande någon viss trade eller någon viss
handelsvam. Ji'raktanclet af natta och petroleum torde sålu11da
inom ieke aflägsen tid sjöleeles encla~t företrtgas med enkom
derför afseelda ångare, Engelska vad hafva under innevarande
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år fullbo rda t ett stort antal sådan a för europ
eiska firmo r och
derje mte erhal lit bestä llning å 8 o;t. fiir ett 11me
rikauskt bolag ,
Stand ard-O il, som nära nog mono polis erat expo
rten af petro leum från Fiire nta stater na, (det expo rtera r
c:a 80 °/0 af all
derif rån utsk eppa d vara) och som nu vill verks
tälla denn a export å egna farty g.
Ett anna t slags farty g, af<~edda för speci al-än
damå l, iiro
de, som tnms porte ra frnld er. För detta iinda
mål bygg as jemförelsovis snabb gåend e och synn erlig en väl
venti lerad e åugfarty g. Såda na fi:ukt fraktl inier hafva uppr ättats
mella n Medelhafve t och Före nta stater na, \V estin diska öarne
och Enro pa
m. fl. ställe n.
Det stora tillsk ott i fi·akt ande kraft , som geno
m sista årets
ifriga bygg ande uppk omm it, uppsl ukas i allmä
nhet at cle utom europ eiska kommnnikation~inierna. Brasi lien
oeh La Plata
state rna synas bland dessa för närva rande omfa
ttas med det
lifiig aste intres se af reder ier i Engl and, Tysk
land, Fran krike .
Danm ark och Italie n. Afve n Bras ilian ema sjelfv
e ärna npprätta europ eiska linier mella n Sant os-G enua
och i::lan tosHam burg med anlöp ande af vissa mella nligg ande
plats er, hvilket tyder på, att den syr1a merik anska alstri ngsk
raften alltje mt
utvec klar sig.
I St. Loui s, U. S., har Lilda t sig ett bolag
"1\Iissisippi
I{ i ver and Ocea n nagig ation C:o", h
vars ända mål iir att uppr ätta
en direk t ångb åtslin ie mella n nämn da plats och
vi~~a hamn ar
på Antil lerna och i Centr al-Am erika , fijr att
n n el vika den hittils nöd väneliga omla stniu gen af v& r or i N ew-O
rlemm . D essa
båtar skola haJva dubb el uncle rva.tt enskr opp,
med en centr alt
beläg en köl mella n de båda bottn ar!le. Denn
a köl ::;kall föras
mera eller mimh·e djupt allt efters om farty get
navig erar på
djupa re eller grund are vatte n. :Med 1000 ton
var or ombo rd
skall djupg åend et icke öfver stiga :::l ,1:l m.
Ett farty g, ,;om erbj uder ett visst intres se,
är ångfä rjan
Trans fer, med både hjul och prope ller, som uncl
erhiUier förbi ntlelsen mella n Wind sor och Detro it. (Mich igan
U . S.) och sam-
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tidig t funge rar såsom isbry tare dersa mma städe
s. Båte n är
bygd i Cleve land, Erie- sjön, mäta nde 85,a m.
i längd och 13,s5
i bredd . På dess ofra däck, som är fritt och
öppet, äro inlagda tre rader af räls, på hvilk a 21 gods vagn
ar eller 15 stora
passa gerar evag nar kunn a uppst ällas. Farty gskro
ppen är utaf
stålp låt och hålsk eppe t delaclt i vatte ntäta afdel
niuga r geno m
i) skott .
Då färjan s bygg ande p~aulade:,: , hade man att
fästa
sWrs ta vigt vid, att den blef mägt ig att bana
sig väg geno m
det istäck e, so m ofta lägge r sig i D etroit -sund
et. Af denn a
anled ning gjon1cs frirst ähell skell form ig oeh
förstä rktes med
en stark stålh>I. Först,äfven s ku]Jr jga utfal lande
form ä.r som
bekan t af synn erlig t god effekt Yid isbry tning
, i det att båten
glide r upp på och nedty nger isen; å denn a
båt biträ da derjemte skofv elhjn leu : som h vart och ett väge r
()6 ton och h vars
skoffar äro pansr ade, vid arbet e i is, i det att den
sönde rbrut na
isen af dem ytter ligar e kroliisa.,; och kasta s akter
öfver . Trons f er har vid gång geno m 10 ~t 15 cm tjock
, fast is hållit 10
knop s fart.
A. D. Bord es et fils i Bord eaux hafva i Engl and
bestä lt ett
fem-m astad t barkt ackla<lt segel~kepp af stål,
som skall di!pas
till Frrm ce. Dess hufvuclclimensioner blifv a:
längd 10\:l,i3 m .,
breclrl 14,;8 m. , djnp i hålsk eppe t 9,45 m., drägt
ighet 3700 ton .
1 likhe t med den i <lenna tidsk ritt förut omnä
mnda Cap Ilu1·u
skall Fmnr e bygg as med dubb el botte n och Yatte
ntäta lastru m
för att innes inta den till 2200 ton beräk nade
vattenbarlaste11;
farty get komm er att fö rses med fem vinch ar
och ett ångsp el
oeh antag es blifva vedel ens störs ta ,;eglr. nde
hande lsske pll.
Det för J:ärv arand e störs ta segel skepp et, fyrm
astar en L ive'rpool, har nylig en föret agit sin fö rsta resa, Lond
on- Aust ralien ,
med den störs ta hittil s segla nde last. Detta farty
gs driig tighe t
är 3377 regis terton ; de;;s segel yta är 7ö20 qv.-m
eter och dess
löpan ue gods har en sam manl agd längd af !)
mil. Besä ttnin gen bestå r af 50 man, inbeg ripet befäl et.
Uity of Paris, Llet i denn a t idskr ift förut omnä mnda
syste rskeppflt till City of ~Vete - York , h ar på våren
gjort sin första
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öfverresa från (~ueenstown till N e w-Y ork på 6 dygn och 14
timmar. l\bn hoppades att denna tid skulle kunna betydligt
nedbringas och detta har äfven blifvit händelsen, i det aU
detta fartyg sednare lyckats göra en öfverresa på 5, 23 och 7
resp., hvarvid den med 2 tim. 48 min. slagit det hittils varande bästa. rekordet. Största medelfart per dygn var vid
detta tillfälle något öfver 20 knop.
T eutonic och ll1c~jesric, \Vhit-.e-Star-liniens tvenne nya dnbbelskruf-ångare, hafva nnder våren blifvit satta i sjön och
skola under sommaren im;ätta~:> i New-Y ork-trafiken. Dessa
fartyg hafva en längd af 177 m. oeh mäta 10000 ton. De äro
riggade med 3 höga master utan rår samt hafya tvenne skorstenar. Inredningen medgifver att mottaga följande ant.al
passagerare: 300 af 1:a kl. , 130 af 2:a ld. och 750 emigranter.
Span:,;ka handelsflottan har ökats med tvenne dyrbara
fartyg Af:fouso X I I I och HPilta 1Vfuria Clwistiurf, om 122 m.
längd och 15 m. bredcl. Utom utrymme för uppemot 300
hyttpassn.gerare hafva dessa fartyg plats för ~00 soldater på
mellandäck. De äro försedda rnecl hydrauliska spel och vinchar, styrapparat m. m., G st. elektriska ventilatorer, 430 glödlamvor för belysningen, 3 st. dubbla ångpannor, triple-expallsionsmaskin, forceradt drag i slutna eldrnrn m. m. Båda far·
tygen äro afseelda att i krigstid armeras såsom kryssare, hvarfö1· 8 st. uppställningsplatse r för lättare kanoner blifvit anordnade: hvarjemte kolboxarue placerats till maskiners och pannors skydd. Farten med naturligt drag var 16,s och med
forceradt 17,3.
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