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Något om minbåtar och deras utveckling under 
de senaste åren. 

(Pöretlrng i HJiio ffi corssiillskapot i 8tockholm aJ mariningcniör 
H. Lillichöök.) 

Med minbåt förstå vi som kändt är ett fartyg af relativt 
små dimensioner, egancle sådan form att stor manöverfärdighet 
vinnes, utrustadt med ett så kraftigt maskineri att hög fart 
kan uppnås, samt armeradt med stångmina eller sjelfgående 
mina och ofta lätt artilleri. 

Med afseende på storleken äro minbåtarue af 2:ne slag, 
nsmligen sådana som kunna föras ombord å de större krigs
skeppen och sådana som tillfölje af sin storlek kurina upp
träda mera sjelfständigt. Af det sista slaget har svenska flot
tan f. n. 11 st., nemligen 4 st. l:sta klass om 65 tons depla
cement och 7 st. 2:dra klass om 40 ton och derunder. 

Innan sjelfgående minan uppfans eller kom till använd
ning, var minbåtens armering nästan uteslutande inskränkt till 
stångminan, och dess röle som stridsfartyg var då äfven i viss 
mån underordnad. Men då sjelfgående minan hade nått sådan 
fulländning att densamma kom att intaga en framstående plats 
bland maritima vapenslag, fick minbåten ät'ven sin stora be
tydelse inom sjövapnet, och de flesta nationer, som hade behof 
af ett sjöförsvar, skyndade att tillegna sig densamma. D ess 
värde som stridsfartyg har tid efter annan blifvit uppskattaJt 
så högt, att t. o. m. framstående auktoriteter en tid am;ågo 
att den skulle komma att utgöra sjövapnets tyngdpunkt. 

Att ett öfverskattande af dess värde många gånger egt 
rum lider väl intet tvifvel. Också lät en reaktion i åsigterna 
som gick till öfverdrift i motsatt rigtning icke länge vänta 
på sig. 

'l'Vlskr. i Sjöv. 1889. 18 



Man fann sig besviken uti många, ja de flesta, af de stora 
förhoppningar, som man fät>Lat vid denna fartygscert. Den 
var ej så sjöduglig som man väntat, ::;ade man, den arbetade 
och slingrade i sj ö t>å syårt, att manskap och befäl under 
längre färder knappast kunde stå ut och tjenstens skötande 
ombord försvårades L hög grad. Äfven kund e den ej vid så
dana tillfällen drifvas upp till full fart utan fara att maski
neri och båt skulle a.nsträngas utöiver dess hållbarhet. Pro
viant- och förrådsförhållanden voro sådana, att något sjelf
ständigt uppträdande för längre tid var otänkbart. 

Väl hade dessa anmärkningar varit befogade, om man 
såsom skett fordrade att minbåtar af exempelvis 30 meters 
längel och 40 tons deplacement skulle kunna uppträda sjelf.
ständigt i öppen sjö under längre tid och med anspråk på att 
de under dessa förhållanden, i hvilket väder som helst, skulle 
yara r edo till strid. Men många af dessa anmärkningar bort
falla , om man såsom billigt är, anvisar åt minbåten ett efter 
dess storlek afpassadt operationsfält, eller med andra ord ger 
den sin rätta plats och nöjer sig med att anse densamma 
såsom ett vapen afsedt ute::;lutande för kustförsvar , utan någon 
som helst fordran på ett fullt sjelfständigt uppträdande uneler 
utveckling af alla dess utmärkande egenskaper såsom hög fart, 
stor manöverfärdighet m. m. på öppne, hafvet. 

För att kunna fö rbättra och fullkomna ett verktyg måste 
man först se och erfara huru det arbetar. Så äfyen med min
båten och dess fullkomnande. Hade man genom dess använd
ning i verklig strid fått erfara hvilka brister och för tj enster 
den har, så skulle antagligen problemet att åstadkomma en 
fullt lämplig typ deraf varit betydligt lättare att lösa, än nu 
då. man af brist på denna erfarenhet famlar mer eller mindre 
i mörkret. 

Från såväl de engelska som fran ska och jemväl italienska 
eskaclermanövrerna, som under de senare åren egt rum, och 
c1er särskildt afseende blifvit fästaclt vicl ntrönandot af nu 

aänase minbåtars lämplighet, torde man dock kunna dra
0
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rätt värderika slutsatser, om än dessa ej alltid äro fullt till-
lämpliga på våra förhållanden. 

Vi hafva då att bemärka med afseende på sjöclugliglteten 
att erfarenheten från samtliga manövre!·na i de flesta fall blef 
den, att minbåten i detta fall lemnar mycket öfrigt att önska. 

Af franska manövern framgår t. ex. såsom slutomdöme 
att minbåtar af 30 a 35 meters längd och cirka 40 tons de
placement äro föga lämpliga för sj elfständigt uppträdande i 
öppen sjö och för operationer, som räcka längre tid, men att 
de äro förträfflig t egnade för kust- och hamnförsvar. Det 
visade sig äfven att utskjutning af minor försvårades i hög 
grad vid tillfällen af svår sjögång. H os vissa af de franska 
minbåtarne synes stabiliteten varit otillräcklig enär ett par 
svåra tillbud till kantring förekommo. Såsom kändt är har 
en olycka af detta slag inträffat utanför Toulon, der en fransk 
minbåt kantrade och låg en stund med kölen i vädret innan 
den sjönk, hvarvid maskinpersonalen omkom. Orsaken till 
denna olycka får i första handen tillskrifvas båtens otillräck
liga stabilitet. 

Äfven från engelska eskacleröfningarna förlidet år före
konuna grofva anmärkningar mot s jödugligheten hos de l:sta 
klass båtar som der uppträdde; de visade sig nemligen allt 
annat än tillfredsställande så snart svårt väder med dynirig 
var rådande. 

Emellertid får man ej vänta sig så mycket af dem, då 
ett fartyg af sådana dimensioner som minkanonbåten Sandfly 
om 450 tons, uneler öfverresan till Berehaven hade, såsom 
rapporten säger, varit mera un:ler än öfver vatten. Office
rarne ombord förklarade efter framkomsten till Berehaven 
att de numera föraktade alla faror, som komme att hota dem 
från rammen, minan eller maskinkanonen, sedan de hade öf
verletvat den 100 mil långa resan till Berehaven. F artyget 
krängde nästan 45° åt hvardera sidan, så att svängnings
pendeln, som var uppgraderad till 30°, blef alldeles obrukbar. 
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S,iön slog upp på bryggan, som dock var belägen nära i jemn

höjd med skorstenen, och på förskeppet fans ingen möjlighet 

att uppehålla sig, emedan detsamma mestadels var under 

vatten. Att all strid under sådana förhållanden var otänkbar 

faller af sig sjelft och för all den skada, som fartyget kunde 

åstadkomma, behöfde det icke vara armerad t; det fick skatta 

sig lyckligt att kunna hålla sig Bytande. När en båt af denna 

storlek ej förhåller sig bättre så har man ej mycket att vänta 

sig af dess lille bror minbåten. 
Om vi således af den vunna erfarenheten kommit till 

klarhet om att minbåtar om ända till 65 tons deplacement 

äro olämpliga att uppträda som stridsjarty,c; på öppna lzafoet 

och tillfölje deraf nöja oss med att anse båtar af denna stor

lek såsom enelast dugliga att försvara kusten, så qvarstår i 

alla fall vissa fordringar på sjöduglighet och uthållighet fast 

betydligt modifierade. 
Under samtliga manövrer förekomma äfvenledes i min

båtsflottan upprepade gånger haverier uti maskinerna. Delvis 

få dessa anses ha sin orsak deruti att vid den stftmpning som 

i svår sjö förekommer, frestas maskinerna öfver höfvan genom 

de upprepade ojemnheter i deras gång, som uppkomma deraf 

att propellern tidtals snurrar i luften, hvarvid maskinens ha

stighet oroväckande ökas. En annan orsak till dessa haverier 

torde man finna i denna på alla håll rådande konkurrens, som 

så goclt som tvingar fabrikanterna till mången gång farliga 

reduktioner af maskindelarnas dimensioner, i afsigt att der

med vinna största möjliga kraftutveckling med minsta möjliga 

vigt af maskineriet. 
Å andra sidan hafva vi Hera fall, som bevisa minbåtens 

sjöduglighet. Att den om så skulle fordras kan göra ocean

färder har Chilclers, en båt om 34 meters längd bygd vid 

Thornyerafts varf i London, bevisat, då den 1884 ensam och 

utan olägenhet tillryggalade den långa vägen från England 

till Australien. Schichaus minbåtar ångade på egen hand till 

China. Och båtar utgångna från Yarrows & C:o varf i Lon-
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don hafva blifvit skickade öfver Atlanten, till Svarta hafvet 

rn. ii. aiiägsna orter. Många andra fall förekomma, som be

visa att minbåtar af ganska små dimensioner reclt sig för

träffligt. Men tydligtvis är det två skilda ting att vara 

striclscl1t.CJlig och ~jöduglig på ett oroligt haf - det förra följer 

e.J alltid som ett corollarium af det senare. 

Beträffande uthålligheten eller den tidslängd hvarunder en 

minbåt kan, utan att påfylla något af sina förråder, uppehålla 

sig i sjön under ständig gång, kan man säga att denna egen

skap har, på de senast utförda minbåtarna, väsentligen för

bättrats, företrädesvis genom införande af kolbesparande ma

skiner med trefaldig expansion. Vid dessa maskiner ställer 

sig nemligen kolåtgången så mycket lägre än vid vanliga ma

skiner enligt \Voolfs system, att man vanligen k.1n påräkna 

en kolbesparing af 20 a 25 %. Detta blir naturligen liktydigt 

med att den väglängd, som minbåten kan, utan påfyllnad af 

sitt kolförråd, tillryggalägga, förlänges med 20 a 25 Ofu. 
Förutom kolförrådet har hittills varit nödvitndigt att äfven 

medföra en betydligare mängd färskvatten för att ersätta det 

som förspilles under den ständiga cirkulationen från ångpannan 

till maskinen och tvärtom. För en längre tids oafbruten gång 

torde i allmänhet det tilldelta vattenförrådet komma att visa 

sig otillräckligt. 
Om färskvattnet tar slut kan man visserligen i nödfall 

ändå reda sig genom att taga saltvatten från sjön till att er

sätta det som brister, men detta är i allmänhet ej att tillråda, 

emedan läckor deraf lätt uppstå i pannan. Bättre torde då 

vara, att ombord genom distillering tillverka färskvatten för

medel st en särskildt för detta ändamål afsedel apparat, som 

dock måste vara a f af vikande konstruktion från de vanliga 

distilleringsapparater, som finnas använda exempelvis i åt

skilliga af flottans fartyg. De~ måste nemligen inrättas så 

att intet saltvatten bt:höfoe·r inmatas i pannan uneler clistillen:t<gen. 

För minbåtarne By,goe och Bylgia har vid härvarande varf 
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tillverkat~; en apparat, som finnes framstäld å planehen (I). 
A är ett kopparkärl hvars botten utgöres af en tubplåt, uti 
hvilken äro fastsatta en serie koppartuber B öppna i nedre 
ändan och tillslutna i den öfra. Under denna tubplåt är fast
skrufvadt ett hvälfdt metallock C. På detta lock inmynna 
tvänne med regleringskranar försedda rör D och F'. Pa ömse 
sidor om kopparkärlet finnas äfvenledes inskrufvacle tvenne 
rör G och H. På kopparkärlets tak är monterad en kran J 
med tillhörande rör samt en säkerhetsventil K. Derjem te 
finnes på siclan om samma kärl anbragt ett glasri_ir L och 
inuti kärlet en genombruten kopparplåt Jvl. 

Apparaten begagi1as på det sätt att hafsvatten inpumpas 
genom röret G, så att vattenytan kommer något öfver rören, 
hvilket kan utrönas medelst glasröret, hvarefter ånga insläppes 
genom röret D. Ångan, som ~yller hela rörsystemet, försätter 
då småningom det salta vattnet i kokning. Den uppkomna 
ångan ledes genom rörledningen N till kondensorn, der den 
kondenseras till färskvatten. Den perforerade plåten JYI har 
till ändamål att hindra jäsvatten medfölja ångan. Efter någon 
tids begagnande afsätter sig småningom salt i kopparkärlets 
nedre del. För att aflägsna detta utblåses saltlösningen tid 
efter annan genom att öppna kranen H. Röret F' leder bort 
det från friska ångan kondenserade vattnet till färskvatten
cisternen, h varifrån detta sedan återgår till ångpannan. 

Apparaten har lenmat tillfredsställande resultat. Fyra 
minuter efter det ånga blifvit på:,däppt kom vattnet i full 
kokning. Den lemnade 39 liter (= 1 1/ 2 kub.-fot) färskvatten 
per timma. Med kännedom om den ångmängd, som ång
pannan afgaf till apparaten, kunde man rälma ut att för 
frambringandet af 26 liter ( = l kub.-fot) färskvatten åtgick 
3 kilogram kol. Apparaten erbjuder således den fördelen, att 
man oberoende af all vatten~yllning och att man blott behöf
ver medföra l kilo kol för hvarje 9 liter vatten, som konsu
meras, eller med andra ord, man reducerar faktiskt det annars 
behöfliga vattenförrådets vigt till en niondel. Oaktadt appa-
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raten utgör ett plus till minbåtens redan förut komplicerade 
maskineri, torde den likväl, på grund af de fördelar den er
bjuder, försvara sin plats. 

Bland den mängd olika lwnstrnktioner på minbåtar, som 
förekomma, är0 våra egna så väl bekanta, att någon detaljerad 
beskrifning på dem ej torde vara beböflig. JYlå det vara till
tyllest att nämna, att våra 4 l:sta-klass-båtar Hu.r;in, Jl1unin, 

Freke och Gere hafva 65 tons deplacement och att af de 7 
2:a-klass-båtarne hafva 6 eller Blixt, Galdr, Nar/, Nörve, By,c;ve 
och Byl.r;ia cirka 40 tons deplacement och Blink (t. d. Rolf) 
34 ton. Blink har en mintub i stäfven, alla de öfriga två. 
By,c;oe och Byl,c;ia hafva maskiner mecl 3-faldig expansion, alla 
de ö fri g a "\Voolfs maskiner. Pannorna äro af lokomotivtypen 
och eldas med forceradt drag. För utskjutning af minorna 
användes komprimerad luft om cirka 3 atmosferers tryck. 

Bland under sista åren utomlands bygda minbåtar torde 
de, som utgått från firman Thornyeraft i London, förtjena sär
skild uppmärksamhet på grund af åtskilliga nya och sinnrika 
anordningar, &om der tillämpats. 

Genom ett välvilligt tillmöt,esgående af en medlem i nämn
da firma, lYir Donaldson, är jag i tillfälle visa ritningen till en 
minbåt om 96 tons deplacement, 40 meters längd och 4 meters 
bredd, som levererades för indiska regeringens räkning för
liclen höst. Ritningen (. l:i. 2) framställer båten i 4 vyer, nem
Iigen siclo-vy med alla monteringar på däcket, plan aj clär:ket, 
_qenomslciirnin.c; visande all inredning m. m. samt slutligen en 
plan af farty,c;cts 1:nre. Skrofvets form akterut är egendomlig 
och afvikande från våra minbåtars, ty i stället för att vara 
skarpt afslutadt akterut i vattengången, är det utlagdt och 
bildar liksom ett hvalf öfver propellern. Denna form har till
kommit, dels för att derigenom erhålla ett godt fäste för de 
tvänne rodren, som finnas placerade å ömse sidor om propellern, 
dels för att båten ej skall suga ned sig med aktern så mycket 
vid full fart, som med den vanliga formen är fallet, och dels 
för att derigenom åstadkomina sådant läge af propellern, by-
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geln och roLlren att den förstnämnde skyddas för såda11a ha

verier, som förorsakas deraf att trossar inkomma och oklara 

densamma vid manöver mot bomstängsel och dylikt. Att 

propellern genom denna anordning skyddas väl blef praktiskt 

bevisadt vid de eskacleröfningar som företogos i danska ma

rinen förliclen sommar. Såsom försvar af en position mot 

minbåtar hade man bl. a. lagt ut en GO mm. stålkabel, som 

uppbars medelst flöten af kork. Minbåtar af den vanliga ty

pen fångades lätt och fastnade på kabeln, men en båt af denna 

konstruktion gick fjorton gånger öfver kabeln under olika 

vinklar utan att blifva fångad. Akterpartiets form torde äfven 

betinga den fördelen att propellern mindre lätt släpper vatten 

vid båtens stampningar i sjögång äfvensom att manöverfärdig

heten betydligt ökas, derigenom att akterskarpet är borta. 

Förenämnda båda roder äro som nämndt belägna på ömse sidor 

af propellern; de äro s. k. balansroder och genom ängstyr

inrättning hopkopplade, så att de röra sig samtidigt. Såsom 

af ritningen framgår saknas förrocler. 
Denna minbåt har visat sig manövrera utmärkt väl. Hela 

cirkeln fullbordades på 80 sekunder såväl St.b . som B.b. hän 

och svängningsradien blef lika med fartygets längd. 

Anledningen till att dessa roder verka så kraftigt synes 

vara den, att de vid omläggning leda åt sidan en större del af 

den vattenström, som af propellern kastas akteröfver, då ett 

ensamt roder endast leder en mindre del. (Ritningen ~;w. 3.) 

Vid profLur företagen med denna båt uppgick farten till 

23 '/~ knop, oaktadt den af kol, armering, proviant m. m. upp

komna vigten uppgick till 20~h ton eller mellan 1/ 1 och 1/ 5 af 

båtens hela deplacement. Detta gynsamma resultat får till 

stor del tillskr·ifvas den ångpa1m etyp som användes och h vil

ken på grund af sin sinnrika konstruktion tonle förtjena att 
närmare beskrifvas. 

Den ångpannetyp, som hittills nästan uteslutande användts 

på minbåtar, har varit lokomotivpannan, hvilken som bekant 

har en så ofantligt vidsträckt användning till lands, att något 
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tvifvel om des:; förträfflighet der ej gerna kan komma ifråga. 

l\'[en för att kunna använda den i minbåt måste den undergå 

vissa förändringar och blir ut~att för svårare påkänningar, 

hvilket gör att den här ej blir så pålitlig utan ofta genom 

jäsning och läckor m. m. gör bekymmer. 
Allt sedan möjligheten att för uzinoåtm· använda s. k. 

rÖ'I']Xtnnor till en viss grad ådagalades genom amerikanaren 

Hen·escho.ff har derföre utvecklingen af denna panntyp varit 

föremål för mycket arbete och många försök, och har detta 

arbete nu krönts med e11 sådan framgång att en vidsträckt 

användning af rörpannan äfven till sjös är att förutse. Rör

pannor skilja sig som bekant från vanliga lokomotivpannor 

hufvudsakligast deruti att vattnet här går inuti tuberna och 

elden utomkring, då vid lokomotivpannor förhållandet är om

vändt. På ritningen ,ti 4 framställes en sådan rörpanna, till

verkad af firman Thornyeraft & O:o, hvaraf nyssberörde min

båt har två stycken. Pannan består af följande hufvuddelar, 

nemligen en horizontel plåtcylinder eller s. k. separator A upp

till, ett stort antal kröktct tuber B och tYå horizontela plåtcylin

drar C nedtill, placerade på ömse sidor om eldstaden. Dess

utom finnas tvenne gröfre jöroindelse1·ör D mellan separatorn 

och sidocylindrarna. Så länge det finnes eld på rosten cirku

lerar vattnet ständigt genom pannans rörsystem, på så sätt att 

det stiger upp genom de krökta tuberna och sjunker ned ge

nom de gröfre föreningsrören. 
Hänvisande till ritningen (.Ni. 4) är fig. l en änd-vy af 

ångpannan, tillika utvisande en sektion af fartyget, fig. 2 ar 

f'm elevation med framgafveln borttagen, fig. 3 en längd-sektion 

och fig. 4 en tvärgenomskärning. Pannans vattenyta hålles 

ungefär vid halfva höjden af separatorn. Matarvattnet, som 

inpumpas uti denna, nedsjunker genom de gröfre förbindnings

rören till sidacylindrarna och stiger sedan genom tuberna eller 

kokrören tillbaka upp till separatorn, hvarunder en större eller 

mindre mängd af vattnet förvandlas till ånga beroende på 

fyrens styrka. 



-:!50-

För att separatorn skall verka fullständigt, far den ei ut
sättas för direkt värme från eldstaden; denna omständighet be
stämmer också till en viss grad kokrörens krökning. Fig. 2 
och 4 visa, huru rören kröka sig från sidocylinclrarna upp emot 
separatorn. Största delen af dem äro anordnade såsom visas 
af de framförliggande tuberna i :fig. 4. De främst liggande å 
fig. 2 gälla enelast 2 grupper tuber, som äro placerade i lwar
dera ändan af pannan och som äro böjda på annat sätt än de 
öfriga i ändamål att skydda klädseln vid pannans gaflar. 

Såsom synes böja sig tuberna från siclocylinclrarna inåt 
öfver eldstaden, så att inre radens tuber beröra hvaranclra; 
sedan böja de sig tillbaka och kröka omkring separatorn så 
att de inmynna i denna ofvantill. Då alla tuberna i inre ra
derna beröra hvarandra är tydligt att härigenom bildas ett 
kontinuerligt hvalf öfver eldstaden och att separatorn, ;;om 
ligger öfver detta hvalf, blir skyddad från det direkta strå
lande värmet från elden; till yttermera visso anbringas för 
samma ändamål en med asbestos bekläeld skydelsplåt h' under 
separatorn. 

Sedan nu vattnets rörebe och cirkulation i pannan blif
vit beskrifven, återstår att visa huru förbränningsprodukterna 
framgå. För detta ändamål är det nödvändigt att först något 
mera i detalj ingå uti anordningen af tuberna. Dessa äro, 
;;åsom af ritningen synes, endast böjda i tvärskeppsrigtningen. 

Det finnes 8 rader hål borrade i hvarje siclocylinder och 
Hi rader i separatorn för mottagande af tuberna. Hålen i de 
olika raderna äro placerade zigzag mot hvaranclra och på ett 
af.stånd lika med deras egen diameter. 

Tuberna i de två yttre raderna i hvarje cylinder böjas 
så att de komma att beröra tuberna i näst innanför belägna 
rad, några tum ofvanför fästet i sidocylindern, och fortlöpa 
så till dess de komma inom några tum från separatorn, då de 
återigen böjas åtskils för att kunna äntra uti sina respektive 
hål i separatorn. På detta sätt bildas af de två yttersta tub
raderna tvänne täta väggar en ut- och en invändigt. Emellan 
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dessa väggar skall nu förbränningsprodukterua stryka fram 
uneler sin väg till skorstenen, som är belägen of van på panna u. 

Då de yttre tuberna som bilda väggarna äro skilda åt i 
närheten a± sidocylindrarna och separatorn, så måste tyclligtvi;; 
der uppstå triangulära, öppningar mellan hvarje par närgrän
sande tuber; genom dessa öppningar gå förbränningsgaserna 
in uti den af tuberna bildade eldkanalen och passera ut ge
nom elylika öppningar ofvanpå separatorn till skorstenen. 

Sådana öppningar, som ej behöfvas för genomsläppning 
af gaserna, tilltäppas med eldfast lera eller asbestos. Och 
den yttre pannkläclseln, som bildar röklåda för hela pannan, 
skyeldas genom asbestosbeläggning. De åtta tuberna i hvarje 
ända af pannan böjas, på så sätt att de bilda gaflar för eld
staden och de ytor som de ej kunna täcka beläggas med eld
fast tegel. 

Sidocylindrarna skydelas för den direkta inverkan af elden 
medelst små murar af eldfast materiel, sorri bilda begränsniug 
af rosten vid sidorna. 

Vid rörpannor är det ytterst vigtigt att anordna så att 
fullständig cirkulation åstadkommes; ty härpå beror nästan ute
slutande pannans värde. 

Ju hastigare ångan bildas i tuberna och ju hastigare den 
drifver vattnet framför sig till separatorn, desto hastigare sjun
ker vattnet ned genom de grofva förbindelserören. Denna 
cirkulation uppstår naturligtvis derigenom att blandningen af 
ånga och vatten uti tuberna har mindre täthet än det oblan
dade vattnet uti förbinclelserören. I praktiken har det visat 
sig att cirkulationen är mycket fullständig i denna panna. 

Vid forcerad eldning uppstår våldsam kokning uti tuberna 
och en blandning af ånga och vatten inströmmar med stor 
hastighet uti separatorn; det gäller då att afskilja vattnet på 
det att detta ej må medfölja ångan till maskinen. För detta 
ändamål anbringas i taket af separatorn en med densamma 
koncentriskt böjd ledarplåt F, som i kanten är försedd med 
hak med uppvikna kanter såsom synes af fig. 3. 
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Vatten och ånga komma in i separatorn upptill och följa 

ledarplåten utefter, tills de träffa hakens uppvikna kanter, då 

ångan skiljes från vattnet och går till ångröret, som iir an

bragt uneler ledarplåten. Denna anordning verkar så tillfrecb

ställande, att man får fullkomligt torr ånga, o aktad t pannans 

hela verksamhet så att säga är grundad på stark jäsning uti 
rören. 

Af den erfarenhet, som vunnits med denna panntyp, synes 
framgå följande fördelar: 

l ) Vatten medföljer aldrig ångan till maskinen. 

2) Den är mindre utsatt för att blifva läck än vanliga 
pannor. 

3) Den är mycket lätt i förhållande till sin effekt. Genom 

praktiska försök har nemligen blifvit utrönt, att denna panna 

lemnar 68 I. Hkr per ton vigt, då on vanlig minbåtspanna af 
lokomotivtypen lemnar endast 48 I. Hkr. 

4) .Angtryckot kan hållas jemnt äfven vid ojemn gång på 

maskinen och jemförelsevis kort tid, cirka 20 a 2.) minuter 
' åtgår för att taga upp ånga. 

5) Pannan kan på grund af sin konstruktion bära ett 

mycket högt tryck (200 ft.) utan fara för explosion. Trycket 

kunde regleras så 'fullständigt, att det nästan såg ut som om 

manometern vore kombinerad med flägtens pådragLLingsventil , 

ty så fort flägtens hastighet förändrades så att luftrycket steg 

eller föll, uppstod nästan ögonblickligen en motsvarande för
ändring i ångtrycket. 

6) Pannan upptager liten plats i fartygets längdrigtning. 

Bland bristerna bör anmärkas: 

att den är svår att tillverka, ren,qöra och reparera samt 

att den upptager större plats i höjden än vanliga pannor 
af lokomotivtypen. 

Om en tub springer eller blifver läck kan den icke er

sättas med en ny, utan att samtidigt uttaga flere andra tuber, 

hvarföre man i sådant fall får nöja sig med att plugga igen 

den läckande tuben ifall man ej har tid att uttaga de framför 
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liggande tuberna för att åtkomma den skadade. Detta arbete, 

att uttaga tuber och ånyo insätta dem, utföres emellertid jem

förelsevis ganska lätt och utan att flytta pannan från sin plats 

medelst ett för ändamålet konstrueradt verktyg. 

Då pannans alla delar äro af moderat storlek och tu

bema lätt kunna uttagas och åter insättas, så följer deraf att 

pannor af denna konstruktion kunna uttagas och insättas i far

tyg, utan att man behöfver bryta upp däck och andra fasta 

delar af fartygsbyggnaden. Det skulle t. o. m. vara möjligt 

att i ett fartyg försedt med vanliga pannor skrota sönder 

dessa på stället och upptaga dem i bitar samt nedtaga bitarna 

till nya rörpannor och hopsätta dem der nere utan att i rin

gaste mån röra vid fartygets däck och inredning. 

Sotning försiggår med ånga, men skulle det afsätta sig 

pannsten i tuberna, så är svårt om ej omöjligt att aflägsna den . 

l\1ed undantag af några mindre tillfredsställande resultat, 

som erhöllos under prof med dessa pannor i spanska marinen, 

har man hittills icke hört annat än godt om dem. Det om

döme som direktör Nielsen i danska marinen afgifvit rörande 

dem torde vara af in tress e. Han säger : 

"De minbåtar, som bestälts för danska regeringen under 

de sista två åren, äro försedda med Thornyerafts rörpan;.10r. 

Sålunda hafva två sådana pannor blifvit insatta i hvardera af 

l:sta klassens minbåtarna Narhvalen, Hafh esten, Stören och Sö

löven, en i hvardera af 4 l:sta klassens minbåtar och 4 patrull

båtar. 
Dessa pannor hafva hittills visat sig fullt tillfredsställande. 

Ånga kan tagas upp på mindre än en half timme utan någon 

risk för läckor genom hastiga temperaturförändringar. 

De äro utmärkta ånggeneratorer och lufttrycket vid full 

fart öfverstiger icke 25 a 37 mm. på de största båtarna. Ma

skinen kan plötsligt stoppas från full fart med starka fyrar 

utan någon fara a t t ångtrycket stiger för häftigt; och å andra 

sidan kan ångtrycket h ö jas 100 !/t. på nltgra få minuter, utan 

att i något fall läckor i tuber eller skarfvor uppstått. Pannan 
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jäser icke och vattenytan håller sig lugn; ej heller kan eld
ytan blifva blifva bar, då fartyget rullar. 

Dessutom egnar sig pannan förträffligt för höga tryck 
emedan inga plana ytor finnas som behöfva stag. Vigten af 
denna panna med vatten är betydligt mindre än lokomotiv
pannans. 

En minbåt försedel med två rörpannor, hvardera. af till
räcklig produktionsförmåga att drifva båten till hög fart, är, 
såsom stridsfartyg betraktad, betydligt öfverlägsen en båt, som 
har blott en stor lokomotivpanna. På grund af sin stora och 
effektiva eldyta är pannan mycket kolbesparande, emedan nä
stan all värmen från förbränningsgaserna aflemnas till pannan, 
innan dessa inträda i skorstenen och inga obrända kol med
följa genom skorstenen, hvilket naturligtvis är en stor fördel 
särskildt för minbåtar. Våra maskinister äro med ett ord så 
ense om pannornas öfverlägsenhet öfver lokomotivpannan, att 
vi utan tvekan insätta dessa pannor i alla nya båtar, och när 
lokomotivpannorna i de äldre båtarue skola tagas ut till re
paration ersätta vi dem med rörpannor såsom nu är händelsen 
med D eljinen." 

l\1erl skäl torde man således kunna säga att dessa pannor 
hafva så många förtjenster framför lokomotivpannan, att de 
tvifvelsutan snart i stor utsträckning komma att aflösa denna 
såsom minbåtspanna. 

För eldning af minbåtspannor har hittills hufvudsakligast 
an vändts kol af god q valitet eller s. k W aleska. För att ernå 
elen stora förbränningshastighet och höga ångprocluktion, som 
för minbåten är behöflig, har naturligt drag visat sig otill
räckligt, hvarföre man i stället använder forceraclt drag. Detta 
åstadkommes som bekant förmedelst flägtar, som införa luften 
i eldstaden under pression. Häraf uppstår naturligtvis en sär
deles liflig förbränning med motsvarande hög ångprocluktion. 
Också ger minbåtspannan nära dubbelt större ängmängel med 
bläster än med naturligt drag. 
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Under de senare åren har uppmärksamheten rigtats på ett 
annat bränsle, nemligen rå petroleum eller rättare residiet vid 
distillation af fotogt:'m (äfven benämndt astattka) . Detta ämne 
förekommer som bekant ymnigt på flera ställen af jorden och 
har såsom bränsle för ångpannor så många företräden framför 
kol, att om varan vore mera tillgänglig uti marknaden, än 
hvacl nu är fallet, skulle elen otvifvelaktigt få en mycket stor 
användning för detta ändamål. 

I Ryssland och Amerika der tillgången är riklig använ
des också detta bränsle i stor skala både för landt- och sjö
ångpannor. 

Ritningen .A1. 5 framställ9r huru eldstaelen uti en vanlig 
sjöångpanna är anordnad för petroleumelclning. 

Förmedelst en för ändamålet lämplig änginjektor inblåses 
petroleumvätskan i fint förclelaclt tillstånd i eldstaden der den 
antändes och förbrinner under utveckling af en ytterst inten
siv hetta. Injektorn är så inrättad att äfven förbränningsluft 
samtidigt medföljer. 

Murverkets ändamål är att dels uppfånga hvacl som af 
vätskan ej genast hunnit förbrinna och dels förmildra verkan 
af den höga förbränningstemperatur som uppstår. 

Injektorn är inrättad så som af ritningen angifves. Den 
består af ett inre justerbart munstycke, genom h vilket ångan 
utströmmar. Detta omgifves af ett annat, afseclt att genom
släppa oljan och detta i sin ordning af ett tredje för införande 
af förbränningsluft. Ångan, som utströmmar genom innersta 
munstycket, suger med sig olja från det andra och luft från 
det tredje, så att en blandning af dessa trenne ämnen med 
stor hastighet forceras in uti eldstaden. 

l\1urverket, som naturligtvis håller sig rödvarmt, bidrager 
i hög grad att unelerlätta förbränningen och medför dessutom 
den fördelen att det, i händelse eldningen af en eller annan 
orsak måste upphöra och ejektorn af-:;tängas, oljan antändes af 
sig sjelf, när denna ånyo påsläppes. 

Enligt de uppgifter, som ryske ingeniören Urquhart lem-
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nat och hvilka uppgifter äro grundade på stor erfarenhet, 
skulle 55 kilo petroleum i bränslevärde motsvara 100 kilo kol 
och efter de priser, som i södra Ryssland äro gällande för 
dessa ämnen, skulle kostnaden för petroleum förhålla sig till 
den för kol såsom 4 till 7. Låt vara att detta förhållande 
kommer att betydligt modifieras då det gäller andra förbruk
ningsorter, skilnaden är i alla fall så stor, att det ej gerna 
kan blifva fråga om annat än att oljans användning för 
bränsle äfven i ekonomiskt afseende bör ställa sig synner
ligt fördelaktigt, så snart den blir i större mängd tillgänglig 
i marknaden. 

Det bör ej heller möta några praktiska svårigheter att 
anordna förvaringstankarna ombord, så att dessa blifva fullt 
skyddade för skott. 

Nyligen har proftur gjorts med en minbåt om 137 fots 
längd, bygd af :M:essrs Doxford & Sons i Sunderland, som 
eldas med petroleum, hvarvid blifvit praktiskt ådagalagdt att 
systemet väl lämpar sig för minbåtar; farten har kunnat upp
drifvas till 20 knop. 

Det är tydligt att injektorn kommer att förbruka en hel 
del färskvatten i form af ånga, men denna olägenhet kan ju 
lätt förebyggas, genom att använda den apparat, som jag nyss 
haft äran visa å ritningen .itr. l, och från hvilken den för in
jektorns drifvande erforderliga ångan kan tagas. 

Svårigheterna vid kolning af minbåtar och andra fartyg 
i öppen sjö gjorde sig känbart gällande vid flera tillfällen 
under de engelska manövrerna förlidet år. Med flytande 
bränsle bör det gå relativt ganska lätt at.t verkställa påfyllnad 
af bränsleförrådet, enär detta kan pumpas från depotfartyget 
genom slangar som flyta på vattnet och som hafva tillräcklig 
längd att medgifva rörelse hos fartygen under pågående fyll
mng. 

Såsom synes af ritningen till här framstäida minbåt finnes 
styrrattar i hvart och ett af de båda styrtornen, hvilket möj
hggör båtens manövrerande äfven om ett af tornen skulle 
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blifva &önderskj ute t. Ang::;tyrinrättningen lir belägen läng::; t 
akterut och verkar direkt på de båda rodren samtidigt. 

Arme1·in,qen utgöres af 5 utskjutningstuber, hvaraf en fast 
i bogen och 4 rörliga, placerade två och två å ömse sidor af 
förliga och akterliga tornet på vridbara vändskifvor. Arme
ringen är i alla afseenelen lika den på de l:sta klass båtar 
som af firman Thornyeraft levererats till engelska regeringen. 
Man kan således samtidigt afskjnta 5 minor, nernligen l rätt 
föröfver och de öfriga antingen tvärs ut eller i rigtning /M 
eller akter öfver. lVIinorna förvaras i tuberna och utskjutas 
med krutladdning i stället för med luft. 

En uppställning af rörliga mintuber som torde särskildt 
förtjena uppmärksamhet är den som firman Yarrow & C:o 
använder och som finnes framstäld å ritningen .-~W. 6. Såsom 
synes äro de två tuberna förlagda på en gemensam vändskifva, 
så att de bil'da en vinkel af 8') mot hvarandra. lVIinor ut
skjutna från dem få s,ålunda en divergerande rigtning mot 
hvarandra. Vid samticli,q afskjutning af minorna bör sanno
likheten att träff~t ett rörligt mål härigenom blifva större, än 
om tuberna vore parallela. 

Diagrammet, .;ti. 7, anger huru det kommer att förhålla 
sig, om 3:ne divergerande mintuber monteras på samma vänd
skifva. Antaga vi, att det attackerade fartyget är 90 meter 
långt :mmt att det befinner sig på ett afstånd från minbåten 
af 1/ 3 engelsk mil eller 625 meter, hvilket närmesvis utgör 
minans största porte, ;,;å blir skottvidden som betäckes af de 
tre minorna 270 meter, i stället för .90 meter för en mina. 
Det vill säga, att vid samtidig afskjutning af 3 minor undgår 
fartyget ej att träffas, om det befinner sig på någon punkt 
inom 270 meter mätt på fartygets kurslinie. Det bör äfven 
blifva god utsigt för att två minor skola träffa samtidigt. 

Det må invändas, att denna anordning innebär ett stort 
slöseri med minor, men frågan gäller "har man icke långt 

'l'idskr. 'i qjöv. 188!1. Hl 



-258 -

större ntsigt att tri:iffa det fiencltliga fartyget med 3:ne på en 
gång utskjutna minor än med 3 afskjutna efter hYarandra (" 
Yarrow framhåller, att med hans system finnes möjlighet att 
ge en kraftig stöt när rätta tillfället är inne och tillägger, att 
i alla händelser står det befälhafvaren fritt att afskjnta endast 
en mina åt gången, om han finn Ar detta lämpligt. 

För att minanfall skall lyckas bör det ske snabbt och elen 
stöt man ger bör vara öfverväldigande. I stridens hetta är 
välberäknad minskjutning i allmänhet ej att påräkna , vore 
befäl och manskap än så väl öfvacle. Det är en svår sak att 
rigta rätt äfven under gynsarnrna förhållanden, men med denna 
anordning och utskjutningsmetod bör ntsigten att träffa vara 
ganska stor, om rigtningen endast är något så när god. 

Minorna utskjutas medelst krutladdning, som affyras med 
elektricitet. I en på sidan om tuben belägen låda (se ritn. 
,.;11. 6) finnes innesluten en elektromagnet, som då strömmen 
slutes drager ut en bult, hvarigenom en vigt trigöres, som då 
den faller ned, åstadkommer slutning af ledningen till tänd
röret uti krutladdningen . 'l'uberna kunna rigtas för hand eller 
med ånga om behöfligt. 

Vid anfall inställer befälhafvaren på förhand rigtningen 
som tuberna skola hafva och utskjutningsrigtningen intages 
sedan genom att manövrera båten. Elevationen är likalecles 
bestämd på förhand och sker medelst en mellan tuberna be
lägen ratt. 

På de nya engelska minkanonbåtarna af Hharpslwoter

klassen har denna Yarrows anordning af mintuber blifvit an
bragt förutom på flere till främmande mariner levererade min

båtar . 
Vid valet af det mest lämpliga sättet att installera utskjut

ningstuberna ombord på en minbåt måste man taga hänsyn 
till åtskilliga faktorer, som derpå in verka. 

Då minans element är vattnet, så vore ju naturligast att 
utskjutningen verkstäides fr:"tn nnd ervattenstub, såsom också 
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var fallet vid de första minbåtarna. Onekligen har detta sätt 
stora fördelar bl. a. dm·uLi att mina och tub såsom belägna 
under Vttttenlinien äro absolut skyddade för icke kreverande 
projektiler, att minan i utskjutningsögonblicket ej erfar så stö
rande inverkan från sjögången, då den utan att göra någon 
luftfärd, såsom vid öfvervattensskjutning är fallet, genast kom
mer i sitt element och på relativ t bra djup under vattenytan, 
der den således under sin gång bör vara mindre beroende af 

_ vågrörelsens störande inverkan . 
'rages således endast hänsyn till skyddet och utsigterna till 

större trätJ;~äkerhet under sjögång, bör undervattensutskj ntning 
vara. att föredraga framfor andra sätt. 

Hurn vigtigt det är att skydda minan för skott inses 
klarligen. Försök hafva visat att ett laddadt luftkärl, som 
besköts med en 25 mm. kulspruta, sprang med en förfärande 
verkan och skulle hafva spridt död omkring sig om menniskor 
vid tillfället varit i dess närhet samt dessutom åstadkommit 
så svåra skador på fartyget, att detta blefve åtminstone obruk
bart för vidare strid. 

Ut:okjutning genom undervattenstub bör äfven medföra 
bättre stabilitetsförhållanden och mera beq vämlighet och säker
het vid minans klargöring och insättande i tuben. 

Tages återigen hänsyn enelast till vissa taktiska fordringar, 

så är tydligt att mintuben bör monteras, så att minbåten vid 
attack mot fiendtligt fartyg ej behöfver utsättas för dess eld 
mer än kortast möjliga tid och att rninbåten, under det tids
moment, som han är utsatt för elden, e1·bjuder minsta möjli,qa 

yla mot fiencleu, samt att denna yta ej bör ge tillfälle till nor
malt anslag för fiendens projektiler. 

Den rörliga mintuben torde under vissa förutsättningar i 
allmänhet uppfylla dessa fordringar, åtminstone om elen är 
monterad, så att den äfven kan skjuta rätt för- eller alcteröfoe?·, 
hvarigenom minan kan rigtas mot målet snart sagdt oberoende 
af hvacl läge minbftten för tillfället innehar. Men man kan 
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också tänka sig en så hög grad af manöverfärdighet hos min
båten , att den fasta tuben blefve i detta hänseende nästan liku 
fördelaktig som den rörliga. 

Utskjutning med den fasta bogtuben sker alltid i farty-
gets rörelserigtning, hvarföre den kan ega rum nnder full fart, 
då återigen tvärskeppsutskjutning under fart i de flosta fall 
torde hafva föga utsigt till framgång, på grund deraf att mi
nan nödvändigtvis måste ±å någon afvikning, då den träffar 
vattenytan. Denna afvilming har man vid tvärskeppsutskjut
ning i allmänhet antagit till l/' per knop af minbåtens fart. 

Den rörliga tuben är att föredraga framför den fasta i 
trånga farleder och vid an±all i så ofritt farvatten, att min
båten ej har utrymme till full manöverfrihet , och der han så
ledes ej heller kan utföra sin attack under fart. 

Vid första påseendet skulle man kunna tro, att fördelame 
och olägenheterna af fasta och rörliga tuber borde stå till hvar
andra uti samma förhållande, som om det på ett lättmanö
vrerligt fartyg sattes en kanon, som ej kunde sidorigtas, eller 
en, som vore vridbar horisonten rundt, men här föreligger vid 
närmare eftertanke en stor skiljaktighet, hvilken gör att jem
förelsen kommer att halta betydligt, ty kanonen skjuter nästan 
lika säkert åt alla h åll oberoende af fartygets rörelserigtning 
och fart, då deremot minans träffsäkerhet tydligtvis måste 
röna ett högst beaktansvärdt inflytande af minbåtens både 
rörelserigtning och fart, då minan utskjutes i annan rigtning 
än rätt för- eller akteröfver. 

F1:ågan om anbringandet på minbåten af pansarskydd eller 
annat skydd mot fiencltlig eld har länge stått -på dagordningen. 
Vid behandling af denna fråga framträder sjelfmant följande 
s-pörsmål: 

l) H vilken del af fartyget är mest i behof af skydd mot 
H. e n el tlig eld? 

2) H ur u stor plåttjocklek erfordras ·r 
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3) I h vad mån minskas farten genom bej)ansrinaen 0 l 
J . . t""ll . l J b ' c l nu u s a er sr g wstnaeten för en sådan ? 

. Ty~li.gtvis böra de delar af skrofvet, som inn esluta maski
nen:t, 1 först~ rum~net rummet skyddas, 0111 något skydd kan 
b~st~s. ~et ligger r öppen dag att detta måste vara särdeles 
v1gtrgt, da man betänker, att en enda pro1· ektil som tra··li'a. t t .. "

1
. . , u; r e, omta rgt ställe, exem1Jelvis ett ånaro··r· kan · tt ·· bl' l . ' b , ' 1 e ngon rc { 

p.aralysera. mmbåtens rörelsekraft helt och hållet och göra tlen 
trll ett pns å.t fiend en. 

Önskvärdheten att dernä::;t skydda den plats der befäl och 
rorgängare uppehålla sig äfvensom mintltb.e 1•11a · f ar ä ven up-
penbar. 

lVIiubåtens farligaste fiende är tvifvelsutan knlst)rutan 0 1 
l .. t b b . c 1 c ernas sna skjutande p]'eser af gröfre l'alr'ber· ell · J t' · · '- er s. L an r-
torpedkanoner. Det grofva artilleriet torcle - J f · . . pa grunn a su1 
nngare eldhastighet vara mindre farligt. 

Vid normalt anslag genomskjuter en 38 mm. maskinkanon 
på 500 m. afstånd 32 mm. stålplåt. Med ledning häraf skullo 
~an kun~-~ antaga att c:a 30 mm. tjocklek på en plåt, i:iom 
ar utsatt for normalt anslag, och c:a 16 mm. för däcksbekläd
nad o. _d. Lord e. g~ ett temligen god t skydd mot detta slags 
vapen, sanleles vrd rcke normalt anslag. 

Om pansar af denna tjocklek anbringades på en minbåt 
som hade exempelvis 65 tons deplacement och 19 knops fart' 
allt under förutsättning att längd, djup i rummet maskinkraft' k?lqvanti~et och utrustning blefve oförändrade, så' gifver beräk~ 
mngar vrcl handen, att, för vinnande af behöfl.ig stabilitet 
b.redden måste ökas med c:a o ,.~,, m.; deplacementet fin O' e er~ 
trllölming tillfölje pausarvigten af 35 % eller 23 ton· furten 
komme att minskas med c: a 2 knop eller från 19 till '17. och 
kostnaden för en så bepansrad båt l{omrne t 11 ' a t stä a sig c:a 
20 °io högre än för en obepansrad. 

, I f?rbigående torde böra påpekas att, enär en bepansrad 
hat, en hgt h vad nyss blifvit antyd t, fordrar något större bredel 
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för stabiliteten;; ;;kull , böra följderna h~iraf blifva mera mak

lighet i sjö, h varigenom besättningen mindre anstränges, och 

större förmåga att vaka, enär bepansringen och den deraf n]Jp

komna tyngden företrädesvis kommer på midten af skrofvet. 

l'l'[an kan nu göra den frågan: "köpes detta måttliga skydd 

mot snabbeld för dyrt med att afsta två knop af farten?" 

Detta spörsmål lemnar jag till mera kompetente domare 

att af göra. För egen del tager jag mig friheten påpeka: att 

;;å snart sjögång är rådande, är exempelvis 23-lmopsbåten 

såväl som den om 18 knop tvungna att reducera farten. Skäl 

förefinnes att tro, att 23-knopsbåten t. o. m. måste reducera 

sin fart i större proporti<Sm, på grund deraf att hos denna ej 

alltid sjöegenskaperna torde kunnat fullt så väl tillgodosetts 

och ej heller hållbarheten af maskineriet, som hos elen andra, 

hvilken kunnat konstrueras starkare till följe af måttligare 

anspråk på fart och storlek af maskineriet. 

Vidare blir väl i de flesta fall, åtminstone vid tvärskepps

utskjutning; en nedsättning af farten nödvändig. 

Ehuru i sjelfva anfallet minbåtens fart är af stor bety

delse, så torde dock till följe af nyss anförda förhållanden prof

tursfarten ej böra tillmätas fullt så stor betydelse som hittills 

varit händelsen. 
Till japanska regeringen levererades för ett par år sedan 

från Yanow & C:o varf i London en bepansrad minbåt om 

190 tons deplacement, 50,o m. längd och 5,7 m. bredcl. 

Bepansringen utgjordes af 25 mm. stålplåt, som skyddade 

maskin- och pannrum samt styrtornet. 

Denna båt hade relativt låg frisida och hvälfclt däck. 

Minarmeringen bestod af 6 st. på däck monterade utskj nt

nino·stuber deraf 2 fasta läng·st förut och de öfriga 4 placerade, 
b , 

två och två, på vändskifvor för- och akterut. Bestyckningen 

utgjordes af 4 st. kulsprutor. 

Farten var här kontraherad till 10 knop. 
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. Rituingeu .J~ 8 är uppgjord för att vi~a huru clc ingående 

v1gLerna af skraj, maskineri, kol, pansar, armeriug med ammu

uition samt iuventarie·J' m. 111. fördela sig i procent af hela de

placementet för olika fartygstyper. Längden af de olika fäl

ten a~Jgif:.er huru stor del af hela deplacementet, som tages i 

ansprak for hvar och en af dessa vigter. På hvarje fält är 

procenttalet dessutom angifvet i siffror. 

Ötversta diagrammet framställer fördelningen af vigtema 

f~r engelska pansar~artyget Imp61·ieuse. De nedantör belägna 

cl~agramn~en gälla l ordning pansarbåten Svea, kanonbåten 

Edda, mmkanonbåten Hattlesnalce, Tltornyerof~s minbåt om 9G 

ton och slutligen våra l:a och 2:a klassens nu:nbcltar om 65 och 

40 tons. 

Vid första ögonkastet på dessa diagrammer finna vi en 

ganska stor öfverensstämmelse mellan de olika typerna i hvad 

angår fördel~ingen af skrofv~r;ten, om man undantager för 

Rattlesnalce, 1 h vars skrofvigt äfven in O'a' 1• v1' O'ten f 
b • b a pansar-

skycl~ för maskinkanoner m. m., hvilken, af brist på detaljerade 

uppgifter, måst slås ihop med skrofvigten hvarigenom denn" 

f l
. ) co 

a c 1a.grammet angifves större, än den i verkligheten är. Vi 

~e äfven att minbåtames skrofvigter äro fullt ut lika stora i 

förhållande till deplacementet som pansarbåtarnes 1·a t 0 '.' .. m. 

större än t. ex. pansarbåten Svea s, vid h vilken endast 38 o/o 

:f d~plac~me~tet tagits i anspråk för skrofvet mot 40 a 40,,-, 

lo v1d mmbatarua. Detta synes innebära full trygghet för 

styrkan af minbåtames skrof. 

I förbig~ende torde vara af intresse omnämna en händelse, 

~va1~af ~rakt1skt utröntes att minbåtarnas skrof böra ega full t 

t:llr~ckl~g styrka att stå emot de påkänningar, som de i sjön 

nmhgtv1s kunna blifva utsatta för. 

Då nya minbåtsskjulet vid flottans härvarande varf var 

f~rdigt, och en minbåt för första gången skulle halas in, be

giCks den oförsigtigheten att inhalartrossen fastgjordes vid 

den främsta <tf de trenne vagnar hvarpå minbåten hvilade 
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Detta hade till följd, att vid en ojemnhet i jern vägsspåret 

den främsta vagnen rycktes undan, så att minbåten kom [Ltt 

hvila endast på de två återstående vagnarna, hvaraf den ena 

var placerad miclt under maskin- och pannrum, och den andra 

längst akterut. En stor del at förskeppet kom således att 

hänga fullkomligt fritt utan stöd under några sekunder till 

dess att den lösryckta vagnen hann skjutas tillbaka. Vid. nog

grann undersökning af båten efter. denna händelse kunde ej 

ringaste skada af något slag upptäckas på densamma. Hugius 

grundstötning i somras lemnar äfven ett, om möjligt ännn 

vackrare prof på dessa båtars styrka. 
Såsom ett medeltal kan man alltså antaga att 40 ''/0 af 

deplacementet tages i anspråk för skrofvet. Den återstående, 

till GO % uppgående delen af deplacementet, har vid de olika 

fartygsty1Jerna blifvit använd på mycket olika sätt. 
Vid pansarbåtarue t. ex. tages en stor del deraf i anspråk 

för pansar och armering m. m. så att enelast mellan 14 och 

l ö 1/
2 

procent återstår för maskineriet och cletta oaktaclt är 

denna maskinvigt tillräcklig att lemna krafttillgång för fram

drifvande af Svea till öfver liJ knop och ImpeTieuse till 16 1
.'2 • 

Betrakta vi återigen minbåtames diagrammer, så finna 

vi att här tages icke mindre än 39 procent i anspråk för ma

skineriet, så att endast cirka 20 procent. återstår för kol, arme

rmg m. m. 
Visserligen göra minbåtarne högre fart än pansarbåtarne, 

men maskin vigtsprecenten också mer än 2 1
/ 2 gånger större. 

Ännu mera blir denna skillnad i ögonen fallande, om man 

besinnar att vid minbåtens maskin eri en indikerad hästkraft , 
väger blott 38 kilogr.; ja vid Thornyerafts minbåt med de 

lätta rörpannorna enelast 30, då vicl pansarbåtarne samma vigt 

uppgår till 120 a 130 kg. eller nära 4 gånger så mycket. 
Erfarenheten visar också att minbåten erfordrar öfver 10 

I. Hkr. pr ton deplacement för att komma upp i sin fulla fart, 

då pansarbåtarne behöfva emlast 1,2 a 113 för de för dem upp-
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gifna farterna eller c:a 3 I. Hkr. pr ton deplacement, om de 

drefvos upp till ungefär samma fart som minbåtarne . 

lVIiubåtens höga kraf på maskinkraft kan e.i hafva sin orsak 

deruti att dess undervattenskropp är på något sätt ogynsanit 

formad, ty som regel torde man kunna säga att formen är fullt 

mönstergill, utan ligger orsaken naturligen deruti att dimen

sionerna på fartyget äro för små för den höga fart, till hvil

ken det uppdrifves. Det är också en praktiskt bevisad sak, 

att kraftbehofvet per ton dep1acement minskas i samma mån 

som deplacementet ökas och detta af helt naturliga skäl. Ty 

om ett fartygs dimensioner likforniigt ökas, så ökas den fak

tor, hvarpå motståndet företrädesvis beror, eller våta botten

ytan, i ett qvadratiskt förhållande, då återigen deplacementet 

ökas i ett kubiskt, enligt hvad man af geometrien lärer. Om 

t. ex. längd, bredel och djupgående på ett fartyg äro dubbelt 

så stora som på ett annat fartyg, hvilket är alldeles likformigt 

med det förra, så blifver våta ytan på det förra fyra gånger 

så stor som på det senare och deplacementet 8 gånger så 

stort på det förra som på det senare. Häraf inses att det 

större fartyget jemförelsevis lätt kan clrifvas till en stor fart, 

än det mindre, emedan det större bär jemförelsevis större ma

skin, än det mindre. Det åtgår derför mindre kraft pr ton 

deplacement att drifva ett stort fartyg till en viss fart, än 

hvad som som erfordras för att till samma fart drifva ett 
minllre. 

Oaktadt vi under årens lopp sett hnru minbåtens hastighet 

gradvis bringats upp i högre och högre siffror , torde det likväl 

vara sjelfldart, att så länge ångan fortfar att vara det enda 

framdrifningsmedlet, och så länge vi äro inskränkta till använd

ning af materiaher hvilkas hållfasthet stannar inom hittills 

kända gränser, så måste vi rätt snart uppnå elen gräns, hvar

utöfver ?:nyen vidare fartstegring är möJliy. Svårligen skall man 

kunna bringa ned maskinvigten pr hkr. synnerligen mycket 

llnder hvad den nu är på t. ex. här beskrifna minbåt med sin 
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lätta rörpanna, höga ångtryck och synnerligen lätta maskin. 

'l'y pistonhastigheten torde icke af.'ievärdt kunna i.)kas utan 

att äfventym ma:;kinens hållbarhet, och det är just på piston

hastigheten som det väsencltligen beror, hnruvida maskinens 

effekt kan ökas med bibehållande af vigten. 

Om vi dessutom ihågkomma, att hvarje ökning af ång

trycket äfven medför en ökning af ångans temperatur (vid 

150 (/. tryck är t. ex. ångan nära 190° varm och vid 300 rtt. 

220°) samt jemväl ihågkoiT\.ma att ångpanneplåten, som skall 

leda värmet från bränslet till vattnet naturligtvis måste vara 

betydligt varmare än ångan och dessutom att då], vid s. k. 

bluvänne, som inträffar vid c:a 243'\ anses opålitligt så inses 

lätt att gränsen för vidare stegring af ångtrycket ej heller är 

långt aflägseu. 
Enär således vigten pr hkr. ej kan afsevärdt bringas ned 

till lägre siffror, så är ej heller stor utsigt för att vinna någon 

väsendtlig fartstegring från detta håll. 

Återstår då att genom ökning af maskinvigten bereda 

större krafttillgång, men äh·en här stöter man mot hinder, ty 

skro/oi,l}ten ätvensom öfriga vigter torde ej tåla vid någon reduk

tion till maskinvigtens förmån. 

Hänned vare det ej sagdt, att i allmänhet farten hos ett 

fartyg icke kan bringas upp ntöfver exempelvis 26 knop, som 

torde vara elen högsta fart som med minbåt hittills uppnåtts, 

ty om fartygets dimensioner ölra.s finnes möjlighet clerför, men 

då äro vi också inne på en helt annan klass af fartyg , än hvad 

här varit fråga om. 
Ehuruväl således utsigterna att erhålla ännu snabbare min

båtar, än de som nu finnas, torde vara mycket ringa, utgöra 

dessa fartyg, sådana de äro, icke desto mindre en så vigtig del 

af ett nutidens sjöförsvar: att det visst icke bör unelerlåtas att 

med all möjlig 0mtanke ut.veckla och fullkomna desamma. 

Och ganska säkert återstår ännu mycket att göra särskildt 

med afseende på detaljerna. 
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F i.i r öfrigt ligger det i miub[ttew; natur, liksom i mtt uren 

hos hvarjc invecklalit och konstigt red::;kap, att ;;kicldigheten 

vid skötseln är det måhända alch·a vigtigasto viikoret för 

framgången vid dess begagnande. 
Det intresse hvarrned fredsöfningarna med våra minbåtar 

ulifvit omfftttu.dt, synes båda gvL1t för deras framtida utveck

ling, samt äfven derför att desamma i farans stund skula kom

ma att göra heder åt vår gamla flftgga. 
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Li f räd dn i ngsräcket. 
Ett nf liijtnanLen vi(l kongL f!uttan <1. l-l. Lidbeek anonlnrult syRteln fi)r !Jf

riiddningRhojnr;; nnbTingnlHle ,j ;;jögi\ende iingfart,vg (mc(! ,plansc·!J). 

Intet år förflyter ntan att man har att beklaga förluston 
af talrika menniskolif, som gå förlorade vid de allt oftare in
träffande sammanstötningarna mellan fartyg till sjös. Mod 
lwarj e år tillväxa de sjögående ångfartygen i antal och stor
lek, forrlringarna på snabbgående ställas allt högre och svå
righeterna att undvika ombordläggningar blifva följaktligen 
större, uneler det att menniskoantalet ombord å fartygen växer 
i jembredd med storleken och medlen att undvika omborc1-
läggningar, de internationela sjövägsreglarna sammanstäida 
med den befälhafvandes rådighet, icke kunna ano:;es hafva 
undergått någon förändring . Att under sådana förhållandeu 
såväl ombordläggningarnas antal som ock den af dem orsa
kade förödelsen i betydande grad vuxit har häraf blifvit den 
naturliga följd, som af de sista årens erfarenhet till fullo be
kräftats. 

1\'Ien äfven de mest fullständiga styrningsregler, den yp
persta personliga skicklighet och omdömesförmåga hos bofäl
hafvaren skola aldrig förmå förebygga olyckshändelser af detta 
t>lag; ty "olycklig slump", bristande omdöme och kallblodighet 
hos motparten, m. fl. skola alltid qvarstå såsom oberäkneliga 
faktorer, med hvilka man dock måste hålla räkning. Kan 
sålunda ingenting med absolut visshet göras att förekomma 
olyckan, bör man åtminstone med alla i förväg tänkbara medel 
söka begränsa dess vidd, och för hvarje välordnacH samhälle 
skall alltid, såväl af detta som äfven af andra skäl, framstå 
::;i't,;om en oafvislig pligt att utöfva kontroll öfver sjögående 
passagerarefartygs rädclningsmateriel . 
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Högst sällan händer att vid en sammanstötning båda far
tygen gå till botten. Det ena af dem har nästan alltid kunnat 
uppehälla sig på stället för olyckan och har genom sina båtar 
lyckats uppsamla och räLlda dem som hållit sig. upp~ vid fl!
tande föremål från det sjunkna fartyget, men tlll fölJe af bnst 
på stort antal flytande och i behofvets stund åtkomliga lif
räddning;;;bo.iar hafva dessa lyckligas antal beklagligen ofta 
varit ringa. 

De medel till räddning, förutom båtar, som finnas ombord 
å ett ::;törre sjögående ångfartyg, äro naturligtvis lifräddnings
gördlar placerade i hytter och trappuppgångar, på mellandäek 
och dylika ställen; lifräddningskransar, som hänga långs räcket, 
stolar och korkdynor på däck. De senare slagen, hvilka be
finna sig på däck, äro under sjögång och nattetid mångengång 
surrade för att förekomma buller eller för att ej gå öfver bord 
och således till ringa nytta vid en ::;ammanstötning, då far
tyget sjunker på några minuter. 

Vid sammanstötningar, h vilka h af va största utsigten att 
inträffa nattetid, förlora passagerarne ofta all besinning och 
deras första ::;träivan är då att, seJan de genom stöten far
tygen emellan blifvit väckta, rusa upp på däck. I förskräc
kelsen glömma de merendels att påtaga de lifräddningsgördlar, 
som finnas under däck i hytter och trappuppgångar, de rusa 
på cliick och till ledstån.r;en för att se hvad som är å färde. 

Enär den ende person, som kan förutse en sammanstöt
ning, tLr den vakthafvande på kommandobryggan, ha.r löjtna.nt 
Lidbeck uti hans hand lagt att ögonblicket före en samman
stötning klargöra ett stort antal bäriga lifräddningsbojar, hvilka 
hvar för sig utgör en del af fartygets ledstång, på samma 
gång som han sätter honom i stånd att purra ut öfverallt och 
under vissa förhållanden nattetid upplysa det mörka däcket. 

Fig. I visar ett räcke till en större emigrantångare. Bo
jarne, af förtent kopparplåt, äro i tvärsektion båtformiga och 
ändarne rundade upp och ned. Bojen är förseeld med en 
flens d af hörnjern, som går rundt om densamma och hvar-
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till den teakbeklädda ledstången eller öfre delen är vattentätt 
fästad. Bojarne hvila med sina flensar i hörnjernsnimarne e, 
som ~iro förenade sinsemellan med bockade tvärplåtar f och 
fästade till barrierstöttorua eller brädgången; afståndet mellan 
barrierstöttorna är antaget till 1,7~ m. (6 fot', som utgör bo
jens största längel; dess bredd ät O,o:l m. ( 21 verktum). 

Vid främre ändan af bojen är flensen el tagen dubbelt så 
bred som å sidorna, af den orsak att den förom varande bo
jens flens ligger till hälften ofvanpå för att hålla fast akter
om varande boj. I den breda flensen är en sådan uttagning, 
att beslaget h (se planschen) passar deri; denna uttagning 
finnes äfven i öfra flensen af tvärplåten f. 

Bojarne fastläsas på så sätt att på förkant af plåtarue l 
sitter en hake g i ett metallager, som medger hakens rörelse 
långskeppsvägen; haken g trycker på ett metallbeslag, h fast 
i förom varande bojs akterända; haken är försedd med en häf
arm, kopplad till en gemensam dragstång i, :>om styres och 
hålles på sin plats af tvärstyckena k, fastskrufvade till barrier
stöttorna. Hakarne äro äfven försedela med vipparmar, som 
vid öppnandet af haken lyfta bojarue upp ur sitt läge. Drag
:stången är skrufvad vid hvarje tvärstycke med skrufhylsan l: 
emellan denna hylsa och tvärstycket finnes en spiralfjäder m, 
af stål, omgifven af en koppar- eller metallhylsa fast i tvär
stycket. Fjädrarue m hafva sådan spän,;tighet, att hakarne g 
alltid hållas stängda och på så sätt alla bojarue ligga fast. 
Dragstängerna, som ligga bordvarts en på llVarje sida, äro 
sammankopplade med en spakinrättning på kommandobryggan; 
då spa~en å denna lägges åt ena sidan, dragas dragstängerna i 

föröfver, hakarue g öppnas och bojarue äro frigjorda; då spa
ken lägges midskepps dragas stängerna i med tillhjelp af fjä
drarue m akteröfver och hakarne g stängat:~. Vid inläggning 
af bojarue på sina platser hållas hakarue g alltid öppna. På 
hvarje boj äro tvärme lirlinor anbragta. 

Akterut i fartyget finnas tvenne elektriska accumulatorer, 
af hvilka den ena står i förbindelse med alarmklockor far-
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tygets olika delar och den andra med elektriska glödlampor, 
placerade på olika ställen långs däcket. Bådas ledningar stå 
i förbindelse med en ratt på kommandobryggan, så att, då 
vaktbefälhafvaren vrider ratten och lossar bojarne, sluter han 
äfven strömmen i de båda ledningarna, alarmklockorna ringa 
och de elektriska glödlamporna upplysa nattetid det mÖrka 
däcket. 

H varje afton bör vaktbefälhafvaren förvissa sig om, att 
bojarne och ledningarne äro klara. 

Kongl. Örlogsmannasällskapet i Carlskrona, till hvilket 
löjtnant Lidbeck allraförst hänsköt bedömandet af sin upp
finning, har genom utsedde komiterade granskat densamma 
och nti det af desse komiteracle till sällskapet inlemnade ut
låtande heter det bland ann a t: 

"Erfarenheten har visat huru vigtiga minuterna, för att 
"icke säga sekunderna, äro vid sammanstötningar mellan j 3rn
"ångfartyg och att, oaktadt hjelpande fartyg ofta funnits till 
"hands, förlusten af menniskolif i dylika fall varit oerhörd; 
"vidare att passagerarue at förskräckelsen förlora all besinning, 
"så att man från deras sida snarare kan vänta försvårande än 
"underlättande af räddningsmaterielens klargöring och slut
"ligen att vid de tillfällen då räddning i större skala lyckats, 
"detta oftast berott på befälets lugn och själsnärvaro. Lägger 
"man härtill att lösa liträddningsbojar och gördlar af hvad 
"slag de yara må under fartygets arbetande i sjön och it:~yn

"nerhet nattetid måste vara surrade och detta nöd vändigare i 
"ju större antal de förekomma, samt att dylika olyckshändel
"ser just hafva största sannolikheten att inträffa under natten, 
"måste man erkänna att löjtnant Lidbecks ide, att i vakt
"befälhafvarens (som ju nära nog är den enda, hvilken kan 
"vara något förberedd på olyckan) hand lägga klargöringen 
"af ett stort antal bäriga lifbojar är fullt riktig. 

"Otvifvelaktigt skulle det medföra en betydlig trygghet, 
"om ett sådant system bletve reglementeradt för emigmnt
"ångarne. Styrkan hos systemet ligger, förutom hvad vi ofvan 
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"yttrat, deri att dessa bojar blifva qvar ombord, alldensttm(l 

"de genom sin tyngd och räckets konstruktion äro svåra att 

"få ut, men cleremot, om fartyget verkligen g<'tr till botten, de 

"genom sin stora flytkraft ovilkorligen blifva qvar på vatten

"ytan. Hvar och en som haft tillfälle att erfara hvilken cli

"stans ett par meter mellan en menniska i sjönöd och en boj 

"utgör i ett upprördt haf ins8r tillfullo styrkan af detta ar

"gument. 
"På grund af h vad vi ofvan anfört, få vi lyckönska löjt

" n an t Lidbeck till hans så vid t vi känna ej förut påtänkta ide, 

"äfvensom förorda sy::;temets införande på ::~jögå encle fartyg i 

"den utsträckning, som antalet menniskor ombord gifva vid 

"handen" o. s. v. 

Med fullt förtroende för systemets tillämplighet å fartyg 

verkar löjtnant Lidbeck för bekantgörandet af ::;in tilltalande 

uppfinning och har å elensamma sökt och erhållit patent i 

de flesta sjöfartsidkande länder. 
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Franska eskaderöfningarna 1889. 
(Eftl'l' utliinrlska ti•lAhil'trr.) 

.Man har i Frankrike i år liksom i England förra året 
alltför mycket låtit hänföra sig vid uppskattandet af resul
taten från de respektiva ländernas sista flottmanövrer. De som 
i dessa manövrer vilja se annat än exercis och öfningar äro ur 
stånd att rätt bedöma dem och i ännu högre grad är detta 
förhållandet med dem, som tala om segrare och besegrade. 
Är det icke sant, att man vid krigsöfningar till sjös alltid 
håller sig inom ramen af gjorda förutsättningar? Ett thema 
väljes och detta fullständigas genom vissa öfverenskommelser; 
:'tt fartyg, åt minbåtar och åt det endast löst skjutande artil
leriet ges koefficienter; den ene parten anfaller, den andre för
svarar sig - med andra ord, man söker så godt man kan 
gifva krigsöfningen karaktären af verklig strid. Och dock 
är man vida skiljd från verkligheten. 

För att rätt bedöma tlessa öfningar rnåste man bland annat 
erinra sig den stora öfvervigt anfallet har öfver försvaret. 
Utom att den anfallande har fördelen af initiativet, så skulle 
man kunna säga. att fartygen vid anfallet ingå med hela sin 
lefvande kraft och alla medel i aktion, under det att de vid 
försvaret eller under bevakning endast blifva en sorts flytande 
fästningar. Detta gäller naturligtvis under alla förhållanden. 

' vid en krigsötning under fredstid blifver de försvarandes upp-
gift ännu otacksammare och vi veta huru lysande off en si ven 
vanligen är, då den utan fant kan våga allt. 

Det är nu fjerde året, som dylika manövrer egt rum med 
franska flottan vch ännu har försvaret ej lyckats inregistrera 
en emla verklig framgång. År 1886 bombarderar amiral La-

'l'idskr. ·i Sjör. JSS!J . 20 
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fon t Tonlon i trots af be\·akningsdi vi~ion en ; några dagar senare 
forcerar han nattetid Kap Oorsica . F ölj ande år förer amiraJ 
Peyron under den be\·akande afdelningens ögon en kom·oj till 
Alger, och utan att moöta fienden återtör _han till Tonlon en 
del af 19 armekåren. Ar 18S8 opererar annral D eYarenue med 
framo-åno- p:'t kusten af Oorsica och forcera.t· senare Ajaccios 
blok:cl. b Denna sommar, tack vare utomon1entliga väderlel, s
förhållanden förödde amiral O'N eill lutsten af Provence. 

I En"l ;ud, för 2 år sedan, undkom amiral ·Freemantle med 
några far~yg och kunde i åsynen af en mä~tig , fiencltlig eska
der inlöpa i Themsen. Förra året bröto amiralerna Tryon ocl~ 
Fitz-Roy blokaderna, den förre i Bere-Haven, d~n senar~ 1 

Lou"h-Swilly utan att löpa allvarsam fara och salide enhgt 
stricbreglerna

1 

ruin och förödelse a de förenade rikenas kuster. 
Det enda elen brittiska eskadern ansågs kunna göra var att 
skydela 'rhemsen och London. 

-------
Vi öfvergå nu till sjelfva manövrerna, hvilka utfördes i 

tvenne serier så i Meclelhafvet som i Kanalen och börja me•: 
dem, hvilka egcle rum strax öster om Oherbourg. 

l Kanalr11 . 

l :a seriell. 

Förutsättningarna v oro: 
l:o) En eskader, kommande öster ifrån, bemägtigar sig _en 

punkt på kusten till operationsbas för en landstigning .. 1YI:n
båtarue från Oherbourg anfalla den till anl;:ars. Lamlstignm

' f1·ao n Ohe1·bolll'f! kastar de lam1satta gen eger rum; en arme c · .J 

trupperna i sjön. 
l d 

s.> o ··1 ·el clabo·er· som nattetid 2:o) Ea es m er 1orcerar ::;ava Vl 

passagen till Oherbourg. . . . . 
Oftensiven tillkom naturligtvi::; pansardlvlslOnen 1 Kana-

len, under befäl af konteramiral de Boissonely och ~eståencle 
af: slagskeppen Marengo, Ocean, s~r:{lren; kryssante Sjo:-c~ .. Ep~ r
vier, t.orpedokryssare, IUis, 2:a kl. aviso i'mgar~; öpp~ns.Jo-mw
båten Deltorter och en l:a kl. minbåt, båda t.)enstgunmde så-

som minbåtsjagare. Försvarsdivisionen med Veugew · och 1'on
nwd, bida "garde-cates", och kanon båten Grenad e hade till 
sitt förfogande minbåtame från det rörliga försvaret i Oher
bom·g. 

Amiral de Boi::;soudy bedömde vi::;ligen, att, de operationer, 
hvilka han hade att leda, komme att föga öfverensstämma 
med förhållandena nnder verkligt krig och beträffande min
båtarne förutsåg han alla faror. Han beslöt således, att krys
sare och minbåtsjagare skulle hafva sido- och topplanternor 
tända, för att tydligt ses af de anfallande minbåtarne, på det 
att des::;a skulle kunna manövrera för att undvika dem. Dessa 
minbåtar anföllo emellertid utan lanternor. Vi se längre fram 
att, oaktadt dessa försigtighetsmått, en om bordläggning egde 
rum, men utan allvarsamma följder. 

Den 2 Juli, dagen för krigstillståndets öppnande ankrar 
de Boissondys eskader, kommande från Havre, å redden till 
La Hougue. Landstigningskompaniet från Ibis debarkerar och 
tager S:t Vaast i besittning. 

Under eftermiddagen låter amiralen rekognosera och för
bereder sitt försvar. Han vet, att han bör anfallas under 
natten. Kl. 10 på aftonen utsändes b'pervier och Ibis den 
förre mot Kap Barfleur den senare åt Saint Marcouf. Ång
slupar förseelda med strålkastare åtfölja dem. 

Från midnatt till kl. 1 /~3 anföllo 8 af försvarets minbåtar, 
en del passerande mellan ön Tatihou och H.eville, andra söder 
om nämnda ö. Det var då som 2:a kl. minbåt .li. 54 lade 
ombord med Delwrte1·, den förre görande 15 knon. Ombord 
a .li. 54 antog man att Deltarters lanternor voro .maskerade· 
d~~ta var ej förhå~landet, men på. grund af den rådande hög~ 
S.J on syntes de eJ förr än minbåtarue voro inpå hvarandra. 
F?r rest.en hade olyckshändelsen inga svårare följder, endast 
nagra mmdre haverier, lätta att reparera. 

Följande dagar anfall mot Oherbourg. Eskaderns ingå
ende kl. 4 på morgonen under lätt tjocka med 12 knops fart, 
var lysande ; batterierna var::;eblefvo ej amiral de Boissonely 
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00 t f ' t f t t 1vellau den 5 och 6 förr än 25 me er ran ves ra or ,e" J.u 
ånyo nattligt anfall, fortenas och batteriernas artillerister vid 
sina respektive pjeser, elektriska ljuset i verksamhet;. pansar
LEvisionen forcerar passagen med \:J,;, knops fart, sHlo- och 
topplanternor tända. I det hela taget var ju detta enelast en 
mycket nyttig exercis, särskilclt för försvaret, hvilket väl tyck
tes behöfva fullkomna "ig i denna tllags öfning. För eskadern 
var det ett ämne till studier och till vackra manövrer. 

1 
Jfedc/- Vi öfvergå nu till manövrerna i Medelhafvet. Stridskraf-

/w(rrl. terna voro: 
Försvarseskadem, under befäl af konteramiral Alquier, 

bestod af slagskeppen: Devastation, amiralsfartyg, Amiral Ban
di·n, Formidable, Amiral Duperre, Duguesclin och Bayard, de 
två senare pansarkryssare; kryssarn e: M:ilan, 2:a kl. kryssare, 
Tnconstcmt, l: a kl. avisaångare; minbåtsjagarne: Fteche, B ombe, 
Dague; öppensjöminbåtarne: Challier, Capitaine-Cuny, Deroull:de, 
Do u dart- de- Lagd:e, Capitaine-.Mehl. 

Anfallseskaclern, under befäl af kon terami ra l O'N eill, be-
stod af slagskeppen: Courbet, B.eclouta!Jle, Vanban, pansarkryssare, 
amiralsfartyg; kryssarne: Swignelay, 2:a kl. kryssare, Papin, bt 
kl. avisoångare, d' Estrees, 3:e kl. kryssare, Coudor, torpedo
kryssare; minbåtsjagaren Dmgonne; öppensjöminbåtarne Cou-
;·enr och Balny. 

Amiral Alquiers eskader, förstärkt med det rörliga försva-
ret från Toulon, hade i uppdrag att bevaka kustområdet från 
fästet Brescon nära Cette ända till Kap Camarat 20' öster om 
Hyeriska öarna. Amiral O' N eill kunde på denna sträcka af 
ej mindre än 130 eng. mil företaga alla operationer han ansåg 
möjliga. 

Försvarse::;kadern hade ::;emavhor,tationerna till sitt för-
fogande, men gagnet af dessa förminskades på grund af ogyu
samma -.;-äderleksförhållanden och tjensten å cle flesta sköttes 
dessutom illa. H varje morgon låg kusten in~vept i tjockct, 
h vilken den uppgående solen visserligen skingrade, men allt 
för sent för försvaret, ty amiral O' N eill kurrue med sina fart,yg 
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unuer natten nalka~ kusten af :Provence, hvilken tir lliitlt::m 
ren och bereda ::;ig pa. u3gon kupp. Anmärkas bör att Llen 
för::;varande e::; kaderns fartyg skulle göra 1,,1 knop mindre än 
den anfallande~, hvilket för amiral Alquier synes ofördelaktigt 
nog. Det var således tillräckligt för amiral O'N eill att hålla 
::;ig utom portEm för sin motsLändares artilleri för att vara 
utan oro; att, så snart han varseblef fienden, gå till sjös borde 
alltså vara hans taktik. Det framgår sålunda häraf, att amiral 
Alqnier hade en i högsta grad otacksam uppgift, och det hade 
i sanning varit egendomligt om han under sådana förhållan
den, illa biträdd af semaphorerna, försedd med endal:lt tvenne 
kryssare, hade kunnat vinna någon framgång. 

Middagen den l J nli öppnades fiendtligheterna. Amira.l 
O'N eill, h vilkens <:Jskader låg till ankars i Ajaccio, lättar och 
kör bort Milan , som bevakar honom. Han fördelar sin styrka, 
smyger sig bort under natten, igenkänner i tjockan tornet ptt 
den lilla ön Planier utanför Marseille. och är vid daaninO'en ' o f:> 
invid denna stad, hvilken antages utan försvar, enär opera-
tionerna äro endast maritima. Amiral Alguier, sent varskodLl, 
anländer; hans motståndare väntar honom intill 3000 meters 
afstånd med Vauba.n, Recloutable och Papin och vänder honom 
här ryggen. 

Samtidigt visa sig Se(r;nela!J och Dragonue ntanför Cette, 
ansedd såsom o be fästad ort. 'l' ack vare tjock an lyckas Dru
,r;onne smyga sig in i hamnen, gå rund vågbrytaren och för
sätter de minbåtar hvilka hvila sig derinn::tnför ur stridbart 
skick. Här kan man emellertid fråga sig: är det klokt, att 
låta minbåtar v::tra samlade i en obefästad ort och utan reträtt
väg; är ej detta ett skäl för fienden att just uppsöka denna plats. 

Likaså samtidigt bombardera Com·bet och Condo1' viadukten 
vid Banclol, hvarefter de gå till sjös för att begifva sig till 
den af amiral O'N eill bestämda mötesplatsen. Här erhålla 
skeppscheferna muntliga order för vidare operationer. Sjön 
är fortfarande lugn, mistralen började först den o, dagen före 
:>trirlens slut. Allt gynnade :;;åledes de anfallande. 
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Den 2 .T uli kL 2 e. m. syntes amiral Alquier ntanför Mar

seille; amiral O'Neill hade gått till o;jös. Under natten anfölls 

cl01me senare af försvarets minbåtar, hvillut som vanligt af

brände sina blänkfyrar för tidigt. Man anser att m in båts

cheferna i allmänhet haft för brådtom, att de utsk,iutit siua 

1niuor på för stor distans och ej i riktHing ; kunna de ej natte

tid uträtta uågonting, viLl dager är det omöjligt. Detta senare 

visade sig då Redoutable i S:t N aza.ire-viken den 3 Juli skulle 

bombardera viadukten vid Banclol och anfölls af sex minbåtar. 

Seclan dessa kommit på 2000 meters afstånd utsluugade Redou.

table sållana sal vor, att ej en enda minbåt skulle kunna ha f va 

kommit å utskjutningsdistam;. 

I .lhfr/
)1(1 fi'ri. 

Den 3 Juli bombarderas Tonlon öfver haf.-:;bugten vid Sa

blettes. Den 4 på morgonen är O'Neills division i Fosviken, 

Sci,quelay, Dm_qomw, Papiu och Bal ny förstöra Port-de-Bouc. 

Kl. 10 f.rn. signaleras slagskepp i Ost. De anfallande aflägsna 

sig skyndsamt, men minbåtsjagaren Bombc lyckas fånga öppen

sjöminbåten Balny. 

Uneler natten lägger d' Estn!es ombord med Courbet. Have

rierna 8.ro ej all varsamma och d' E stnies skickas till Toulon. 

Fartygen voro formerade i linie; orsaken till ombordläggnin

gen var felaktig tolkning af en signal. 
Slutligen den 5 J nli styr O'N eill på Cette, förenar Ller 

sina fartyg, kryssar under e.m. utanför clenua :;tad och åter

tager seelan vägen till 'roulon, hvarest båda eskadrarna sam

manträffa följande dag. 
Om framgång krönt O'N ei lls taktik, så är det i :;ynnerhet 

derför att han väl uppfattat de försvarandes vilkor och belä

genhet; krigets grundregel är ju, att rätt begagna sig af mot

::;tåndarnes svaga punkter. 

2:a serie11. 

Denna serie af manövrer blef i Medelhaf\'et mycket för

kortacl. Man nöjde sig med att göra ett anfall på passagerna 

till Tonlon och Hyeres, hufvudsakligen för att alarmera det 
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fasta försvaret, nnderstöclt af 'ronlom; rörliga. Amiral Alquier 

lerlcle anfallet med de ::;ex l:a. kl. :;bg::;keppen af Modelhafs

eskaclern, hvilken styrka ansågs tillräcklig för denna slag;; 

exercis. Fortena beskötos och svarade; minbåtarne anföllo, 

elektriska ljuset användes och man kom till visshet om åtskil

liga, seclau läuge anade bristfälligheter, såso m att passagernas 

belysning var otillräcklig och telegrafnätet alldeles ofullstän

digt. Tvenne ombordläggningar egcle rum mellan minbåtar , 

af hvilka elen ene erhöll ganska svåra haverier. Minbåts

cheferna påstå sig hafva gjort stor skada å de :fiencltliga slag

skeppen, hvars skeppschefer återigen anmärka, att vädret va!· 

tillräckligt dåligt och sjön tillräckligt hög för att försvåra ut

skjutningarna. Resultaten af dessa öfningar äro oftast de

samma: den ene framställer anspråk, hvars befogenhet den 

audre förnekar. Det fordras åtminstone en skil.iedomare på 

hvarje, om icke på flera särskilda utom striden stående fartyg, 

för att opartiskt döma. Emellertid måste det meclgifvas, att 

oaktadt dessa onnd vildigt olika uppfattningar, minan är ett 

förstörelseverktyg, som betydligt förändrat anfallstaktiken . 

Man får ej som fordom se stora :fiencltliga flottor komma in 

på egen kust och der helt ogeneraclt kasta ankar. 

H vad som passerade i Douarnenezviken straxt söder om r Krumlen 

inloppet till Bres t synes gifva skäl härför. Norra pansard i vi-

sionen, bestående af slagskeppen 1Vfaren,qo, Ocean, Stdfi'en och 

kryssaren Sfax låg till ankars i bugten vid Morgat, hvarest 

elen visste sig skola anfallas nätterna mellan elen 22 och 24 

Juli af försvarsdivisionen från Bres t, h vilken utgjordes af 

Tonnant och 'Fempete , gardes-cotes, och det rörliga försvaret:; 

min båtar. Mellan la Pierre Profonde och les V erres hade 

amiral cle Boissonely anbragt en stängsellinie. Hans ångslupar 

vaktade passagen mellan les Verres och la Roche cle Later. 

Andra småfartyg kryssade utanför udden Morgat, och såsom 

yttre beva.lmiug kryssade Eperoier, Ibis och en minbåtsjagare. 

De båda garcles-cotes cleHogo ej i operationen. 
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Första natten var vädret mulet och siirdeles gynsamt för 

ett nattligt anfall; andra natten var luften mera klar, me11 

sjön hög. Minbåtarne anföllo båua nätterna och anlälllle två 

och två; en befann sig ett ögonblick alldeles bakom Epen•ic1· 

utan att haha blifvit sedd, en annan gående mellan les V er

ro::~ och la Roche de Later lyckades, oaktadt de vaktande ång 

sluparne, komma mycket nära Ocecm, men utsattes lllt för elJ 

frän alla fartygen. Minbätschefen påstår, att han var 1110111 

distans, innan han kunde hafva blifvit träffad . 

Af nämnda öfningar framgår emellertid: en eskader i 

gra~skap af minbåtar bör, så viLlt möjligt är, ej ankra; om 

man härtill är tvungen bör man omge sig med Bull i vants 

nät, stängsellinier, småfartyg, fiskenät med ett ord hafva så 

mycket hinder som möjligt i vägen för minbåtarne ; om be

sättningen nödvändigt behöfver h vila, är det bättre att vara 

till ankars om dagen än nattetid. 

För att sluta stridsöfningarna utförde pansard i visionen 

ett anfall på det trånga inloppet till Brests redd och följande 

natt lyckades Epervier komma igenom. Detta var liksom 

Cl1erbourg egentligen en exercis för batteriernas personal. 

Vi vilja nu nämna några ord om hvad som föregick sjelfva 

er:;kacleröfningarna, nemligen mobiliseringen af de i reserv 

varande fartygen och dessas besättningar. Det var den lH 

Juni som mobiliseringsordern telegraferades från Paris och 

följande dag voro alla fartygen å recl<len, färdiga att gå till 

sjös med deras oöfvade besättningar. Men denna sorts kraft

yttring ser mera ut än h vad elen egentligen är värd. Tack 

vare kloka anordningar har man i Frankrike lyckats att ned

bringa de 10 dagar, hvilka enligt 1884 års reglemente ansågos 

behöfliga för denna sorts rustning, till det minsta möjliga.. 

Ty enligt order utkomna förra året skola fartygen hatva om

bord: 
l:o) Tre månaders utredning, h vilken kom p letteras h varje 

månad; 
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2:o) Alla (l et grofva artilleriets projektiler, h vilka förut 

voro :'L varfven; 
3:o) Det lätta artilleriet och strålkastarn e; 

4:o) Medikamenter för ett år; 

5:o) En s. k. stridsservis för officeram e, chefenr:; och be

sättningens bibliotek, och sjökort. 

Således hafva ju de ifrågavarande fartygen, eller som de 

kallas 2:a kategoriens, endast att taga ombord lifsrnedeln, för 

en månad i närvarande fall; några mindre reservdelar, minor, 

om sådana tillkomma dem, och krut. Det är alltså ingenting 

märkvärdigt, om dessa fartyg på andra dagen kunna lägga ut 

p:'L redden. 
Personalens mobilisering tyckes dessutom lida af stora 

brister, h vilket emellertid står utanför ramen af denna afhancl

ling. Det har nemligen vir:;at sig att antalet mobiliserade, hvil

ket utgör <len reducerade besättningen för hvarje fartyg, är 

alldeles för litet och att de mobiliserade, tagna dels från sjö

trupperna, dels från de i reserv varande fartygen, h vilka e.i 

skola rustas, äro för litet exercerade och sjötama för att man 

uneler verkligt, krig skall kunna lita på dem. Vi tro sålunda 

att dessa ett dygns mobiliseringar, huru vackert de än te sig, 

äro ett bedrägligt system. Dels äro ej dessa fartyg af mycket 

värde, dels tvinga de eskadercl1eferna till alla mö,ilig11 försig

tighetsmått, derför att Lle ofta ej känna sina skeppschefer och 

dessa ännn mindre sina hastigt iboprafgacle besättningar. 

För att återkomma till sjelfva stridsöfningarna, så torde 

ingen fackman underskatta svårigh eten af att uppställa läm p

liga förutsättningar för mot hvarandra stridande flottor och 

att på rationella grunder rätt bedöma de mot hvarandra käm

pande krafterna. Vid evolutioner till sjös blir förhållandet 

aldrig detsamma som vid landtarmeer, hvilka äro i stån:l P.tt 

affektera krig så noggrant som det iir möjligt med löst krut. 

Inga särskilda faror härröra från truppers rörelse, de må vara 

huru hastiga som helst, uneler det at,t äfven de långsammaste 

rörelser n ta f h varandra motstäida fartyg, medföra faror i 
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mängd, icke blott för dem sjelfva och motståmim·no utan äf

ven för de fredliga sjöfaramle, h vilka råka tttt vara i vägen. 

Det som pas::,erade i Kanalen hade föga likhet med hvacl som 

i verkligt krig är tänkbart. Vid S:t Vaast utsände amiral de 

Boissom1y sina rekognoseringsfartyg med topp- och sidolan

tornor tända, anbefa.llande dem alla försigtighet;;mått fijr att 

nnclvika ombordläggning; i motsats härtill hade minbåtarne, 

h vilka anföllo hans afclelning sina lanternor skymda. Norra 

pansardivisionen, låtsam1e ett nattligt anfall , ångade in till 

Cherbourg, utan att mycket fästa sig vid fästningsartilleriet 

och de försvarandes minbåtar. Detta är ju att hålla sig långt 

från verkligheten. Amiralen visade under hela tiden, att han 

ville skydda sig för ombordläggning och han hade rätt; man 

manövrerar icke mera till sjös för att sänka hvarandra, än man 
manövrerar till lands med laddade gevär. 

I lVIedelhafvet - der viceamiral du Petit-'fhonars evolu-
' t-.ionseskadern~ chef, hissat sitt befäl::;tecken å Dessai:c, för att 

derifrån med sin stab vara stridsdomare öfver de mot ]war

andra opererande eskadrarna -- hade amiral Alquier~ afdel

Hing en sin motståndares underlägsen hastighet och förde dess

utom sid o- och topplanternor, då amiral O'N eill egde rättighet 

att anfalla utan lanternor. Det inträffade också att de an

fallande upptäckte de försvarande utan att sjeltva af dem ses. 

Dessutom litade amiral Alquier på semaphorerna, hvars spe

jare, ovana vid denna slags exercis, vaktade illa och kände 
föga af signalerna. 

Liknande var förhållandet med de engelska stridsöfi1in

ga.rua till sjös förra året och dock förekomma fall, då dessa 

lanternor förstörde hela effekten af och ändamålet med ett 

företag i mörkret. Beträffande den allmänna planen både i 

Frankrike och England må här anmärkas, att med undantag 

af de underordnade anfallen af kryssare på andra sidans han

delsfartyg, den bestod af en mängd på hvarandra följande 

hastiga anfall på hamnar och närliggande ställen. Vid de 

nyligen slutade man(\vrel'lla i :Medelha.fvet var den le<1ande 
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tanken uteslutande sådan. Amiral Alquier hade att beskydLla 

egen kust nnder det att amiral O'Neill skulle ati·,ackera den 

i en serie oförmodade öfverfall. Fastän icke framstälcl i (\en 

o:fficiela allmänna planen antogo de engelska öfningarna förra 

året slut ligen samma form och med underlägsna krafter gjordes 

ou fuljcl plötsliga försök mot olika punkter af kuste11, hvarvi<l 

Llen anfallande styrkan stnn.:lom ej ga.f sig längre tid än ett 

par minuter för att utföra sitt låtsade anfall. 

Vid de franska medelhafsmanövrerna hade O'N eill en 

e-;kader underlägsen i styrka, men öfverlägsen i snabbhet, och 

det förutsattes, att han under samma förhållanden i verkligt. 

krig skulle söka ödelägga hamnar och göra anfall på kusten 

äfven med den bestämda vissheten att en betydligt starkare 

fast långsammare eskader hela tiden befann sig inom 130' af

stånd från honom, allt under den förutsättningen, att vinsten 

af dylika företag var stor nog att rättfärdiga honom att löpa 

faran af en batalj med en förkrossande öfvermagt. Som det 

nu gick, blef han aldrig gripen på bar gerning och hans öfvor

lägsna hastighet satte honom i stånd att undkomma vid det 

enda tillfälle, då en batalj var sannolik. Att mycket större 

faror hafva l n pits och komma att löpas ' i verkligt krig måste 

medgifvas: men då måste också vinsten \'ara värd försöket och 

huru vida O'N e iii på kusten af Provence vid något tillfälle 

hade sig tillmätt tid nog a.tt göra vinsten värd försöket är 

fortfarande en öppen fråga 
I de båda eskadrarnes fördelning: den starkare och lång

sammare tör fi)rsvaret., den snabbare och svagare för anfallet, 

synes oss ligga ett upprepande af Fitz-Roys plundringar pa 
skotska och engelska kusterna förlidet år. För båda öfnin

garna var programmet afsedt att gifva anledning till en i 

verkligt krig antaglig operation. Vi bestrida icke rimligheten 

af gjorda antaganden, det tillhör framtiden att utvisa; men 

skola dessa för vapnet så vigtiga manövrer ar efter år anord

nas på elylika principer blir elen ena en kopia af elen andra 

till dess slutligen all förnuftig skapnad fönwinner . Vår egen 
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åsigt om de franslm medelhafsmanövrerna är, att någonting 
motsvarande i verkligt krig svårligen kunde egt rum. Den 
öfverläg::ma, fast långsammare flottan borde aldrig hafva uppe
hållit sig med att försöka det omöjliga uti att beskydda de 
särskilda pm1kterna af en långsträckt kust mot anfall, hvilka 
aldrig kunde beräknas och som voro afsedela att på sin höjd 
vara ett par timmar. Den starkare eskadern borcle hafva 
ansett sådana anfall af ringa vigt och betydelse och låtit dem 
mötas af ett jemförelsevis lätt försvar, under det den egnade 
sin uppmärksamhet åt fiendens kuster och fattat posto utanför 
hans hamnar på ett sätt, som fullständigt afslmrit all för
bindelse med hans egri.a fartyg till sjös och tvingat honom 
att vända om hem igen. Eller ock borde han följt efter ho
nom till sjös och sändt ut en massa snabbgående kryssare, 
icke alla n;;d vändigtvis beväpnade, utan enelast för att bevaka 
honom och underrätta om hans rörelser . Det kan ej antagas 
att någon nation icke numera skulle sätta sina amiraler i stånd 
att verksamt utöfva ett så vigtigt kall af sina åligganden. 
Amiral Alquier hade ej på långt när det antal lätta fartyg 
han skulle egt, om faran varit verklig, och hans order nödgat 
honom · att bibehålla sin svaga och omöjliga ställning för att 
förs,·ara en kuststräcka mot anfall, h vilka icke upp to go någon 
tid. l hvad mån man skulle komma verkligheten närmare 
genom att i den allmänna planen tillmäta längre tid för ett 
anfall å en hamn kunna vi icke säga. Det synes likväl, som 
om en uppskattning borde kunna göras af elen tid, en fiende 
verkligen skulle behöfva för att anfalla en viss hamn med en 
gifven styrka, och dessa tider kunde derefter bestämmas i de 
faststäida reglerna för hvarje hamn, utsatt för ett anfall. 
Svårigheten är naturligtvis elen, att hela den tid, som står till 
buds, är för kort. 

t. 
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Engelska eskaderöfningarna 1889. 

Dessa eskaderöfningar, hvillm egde rum uneler sistlidne 
Augusti månad, hade till uppgift att visa huruvida en under
lägsen flotta, stöd el på sina närbelägna, såsom o in tagliga an
sedda befästade hamnar, vore i stånd att tillfoga Storbrittan
nien förluster antingen genom anfall på dess kuster eller ge
nom att skada dess handel. Fördenskull utgick man från den 
allmänna ±örutsättningen, att en närbelägen stark sjömakt uti 
sin<:t två väl befästade hamnar samlat en flotta för företag mot 
England och dess handel, och att en engelsk styrka, öfver
li:igsen elen anfallandes, är samlad uti hvad som anses vara 
den bästa strategiska positionen för att derifrån beYaka fienden . 

N är krigstillståndet in träder lemnas begge högste befäl
hafvarne fria händer; elen anfallande att tillfoga Storbrittan
nien och dess handel all möjlig skada; den försvarande att, 
med hjelp af fem på olika platser stationerade kustförsvars
eskadrar, försvara Storbrittanniens kuster och att om möjligt 
slå elen fiendtliga flottan, eller någon dess afclelning, om den 
skulle lemna sina befästade hamnar, ::;amt att beskydda bri t
tisk sjöfart i Engelska kanalen och angränsande farvatten. 

Den i eskaderöfningarna deltagande styrkan var derför 
fördelad uti tvenne ::;tora hufvuclgrupper, den antailande och 
den försvarande, samt var den senare åter fördelad uti en, den 
anfallandes hela styrka öfverlägsen, hufvuclstyrka afseeld för 
operationer på öppen sjö och uti fem mindre eskadrar af olika 
styrka, afsedela till lokalförsvar. 

Den anfidlande, B-flottan, under befäl af viceamiral Baircl 
och konteramiral d'Arcy-Inine, med hufvudstationer uti 
Queenstown och Bere-Ha ven, bestod af följande fartyg: 
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l:a klassens*) slagskepp: A11:oan med konteramiral Irvine,.; 
flagga , Cvlliu.r;trood, Campenlotnt, InjiexiUe och Deoastation; 2:a 
kl.*) slagskepp: Hero, Monarclt. och !ron Duke; 3:e kl.*) slag
skepp: Nortltumbedrmcl med viceamiral Bairds flagga; l:a kl. 
kryssare; Australia och Im mortalile; 2:a kl. kryssare: Aretlut/i a, 
I1·is, Mersey och J.vlagiGieJtne; 3:e kl. kryssare: Calypso; korvett: 
Nymphe; kanonbåt: Curlew; torpeclfartyg: Grasslwppe1· och Ratt
lesnake; torpeddepotfartyg: I-lec/11 med tillhörande sex st. 2:a 
kl. torpedbåtar och fyra st. torpeclåugslnpar ; torpedbåtar: 8 st. 
utom Eeclas båtar. 

Den lörsoaraude ::;tyrkan, under betäl af viceamiralen ~ir 
G. Tryon och konteramiral Tracey, bestod af följande eskadrar 
och fartyg : 

A-flottau, med hufvudstation i .IYiilfurd-Haven: l:a kl.*) slag
skepp: Rodney, med konteramiral Traceys flagga, Howe, Ajax 
och Neptune; 2:a kl.*) slagskepp: Herknles, med viceamiral 
Tryons flagga, Ill'vincible, Couqtteror och Hupert; l: a kl. krys
sare: TYarspite, Nort/tampton och Slumnon, hvilka tre under öf
ningarna skulle räknas som 2:a kl. slagskepp, samt U11dcmuted, 
Galatea, Narciss u::; och Aui'Ora; 2:a kl. kryssare: Fortlt, 'I'Itcwwii, 
il1ercury, 1l1elpomeue, Maratitan och 1liedea; 3:e kl. kryssare: 
Se·rpent och Mohau;Jc; torpedfartyg: Smulfly och Spider, h var
jemte SllCtrpsltooter skulle deltagit i öfningarna, men dess tuber 
läckte så under profturen, att den aldrig kom ut; torpedbåtar: 
10 st. 

C-es'kwlem, under befäl af konteramiral Tracey och meLl 
station i Lamlash bay (ön Anan p~t vestknsten af Skottland): 
2:a kl.*) slagskepp: Belle-Ide och Hotspul'; bepansrade kustför
svarsfartyg: Cyclopii, Gorgon och Hewte; kanonbåt: Plover ; 
ångfartyg: Hearty. 

D-eskadern, under befäl af statiousbefälhafvaren i Ply
mouth och med station derstäcles: bepansrade kustförsvars
fartyg: Pl'ince .Albel't; 2:a kl. kryssare: Inconstmd; 3:e kl. 
kryssare : RacoOJb. 

') Enligt den "l'lieicla ldassifi ~cring<'n i tlw Nal'y ]ist. 
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X-eiikaderil, uuder befäl af ::>tationsbefälhafvaren i Sheer· 
n ess och med ::>tation på Downs redd: bepansrade kustförsvars
fartyg: G lattaJt och Hydnt; 2:a kl. kryssare: Yvlay1'; kanon. 
båtar: 'l' rent, Slaney och 1l1edway. 

F-eskaderJt, under befäl af commodore Markham, som dess
utom kommenderade G-eskadern, station H ull: 3:e kl. krys
sare: Huby och Tartar; kanon hAtar: Etk och Me<lina. 

G-eslmdam, under befäl af commodore Markham och med 
station i Leith : 2:a kl. kryssare: Adioe och J1edu.sa; kanou
båtar: Pi.r; illlj, Spree, Teeo: och Watddul. 

Dessutom voro fölojande antal den försvaramle :,otyrkan 
ti lldelade torpedbåtar fördelade till dessa fem eskadrar sålunda: 
Till C: 4 st., till D : 6 st., till E: G st., till F: 2 st. och till 
G: 2 st. 

För att bedöma utgången af strid voro hufvudsakligen 
samma regler, som vid föregående sommars engelska eskader
öfningar, och hvilka återfinnas i denna tidskrifts innevarande 
årgångs l:sta häfte, sid. ·;·2, oförändradt bibehållna. 'l'ill dessas 

· fullständigande skulle dock följande bestämmelser kunna fram
hållas: 

att beträffande såväl slagskeppens som kryssames af olika 
typer stridbarhet sinsemellan särskilda klassificeringar voro 
faststälcla, som angåfvo ett fartygs öfver- eller underlägsenhet 

gent emot ett annat, 
att kryssare med pammrbälte i <tnseencle till anfall och 

försvar ansågos underlägsna slagskepp, men öfverlägsna be
pansrade kustförsvarsfartyg och pansardäckskyddade kryssare ; 
de sistnämnda ansågos clerjemte underlägsna de bepansrade 

kustförsvarsfartygen, 
att vid artilleristrid kanonema endast fingo aflossas vid 

stridens början, och när fartygen kommit inom verksamt skott
håll, hvilket skulle anses inom 3600 m., 

att vid uppbringandet af ett fiencltligt handelsfartyg det 
uppbringande fartyget skulle under en halt timme hålla sig 



- 288 -

inom en eng. mils afståncl från det förra och derpå ligga stilla 
en timme, motsvarande den möjligast korta tid för visitering, 
prisbesättnings ombordsättande ell er handelsfartygets förstöran
de ; clerjemte stadgades, att enLlast ett fartyg i sender finge 
uppbringas, samt att eLt kanonskott skulle aflossas för hvarje 
tagen pris, 

att vid minbåtsanfall minoma ej fingo ufft;m~; pä län.rJI'r) 
ufsttlwl t'in .'J()O m.*) från målet; samtidigt med affyrniugeu 
skulle minbåten fälla 'ltt s. k. Holmes ljus, 

att minbåt skulle anses hafva blifvit försatt m stridbart 
skick, då den varit uneler oafbruten beskjutning under :J mi
nuter·") inom 1800 m. från det anfallna fartyget samt 

att två minbåtar, som under 10 minuter lyckats hålla sig 
inom 360 m. distans från fiencltlig minbåt skulle anses hafva 
försatt den ::;enare ur stridbart skick. 

På hvart och ett af fl.agg::;keppen fans en stridsdomare 
embarkerad för att afgöra giltigheten af möjligen inträffande 
eröfringar. 

Dessutom voro för de::;sa ec>kaderöfningar nedanstående 
förutsättningar gällande: 

l: o) Följande hamnar anses ::;å väl befä::;tade, att fiendens 
fartyg deri blott kunna anfallas med Pninbåtar, nemligen: 
Bere-Haven, Queenstown, Pembroke (Milford-Haven), Ply
mouth, Portland och Sheerues::;. 

Alla andra hamnar i Storbrittannien och Irland anses 
oför::;varade. 

2:o) B-flottan, eller del de ra f, skall anses ha f va utfört 
lyckaclt anfall på en hamn, ifall den dertill använda styrkan 
kan hålla sig under åtta på hvarandra följande timmar på 
dagen inom fem eng. mil från inloppet till hamnen, utan att 
en fiendtlig afdelning af lika eller öfverlägsen styrka kommer 
inom två mil från den anfallande afdelningen. Likaså skall 
en anfallande afdelning anses hafva lyckats att betäcka en 
land stigning, ifall den under 24: på h varandra följande timmar 

*) Obs. olikhoten med förvgåel!llc ~IJ !lllll<lt',; bostilmmelse. 
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kan hållet sig inom två mil från landstigniug::;stället, som måste 
vara pa::;::;ande härtill, utan att en försvarande afdelning af 
lika eller öfverlagsen styrka konuner inom två mil derifrån. 

3:o) Fartyg tillhörande B-flottan kunna använda hvilken 
hamn de vilja i Irland såsom baspunkt och fartyg til lhömnrle 
A -flottan alla hamnar i Skottland och England. 

Eskaderöfningarna skola ega rum inom följande gränser: 
Från Lat. N . 48" till Lat. N. 62". 
Från Long. V. 13" till Long. O. 3°. 

Efter det H. M:t Kejsaren af Tyskland :Ylåndagen den 5 
Augusti hade inspekterat den å Spithead förankrade flottan, 
gafs order att påföljande dag i dagningen de respektive afdel
ningar, hvari styrkan uti de kommande eskaderöfningarna 
skulle vara fördelad, skulle lätta och afgå till sina stationer, 
för att der, efter det de en vecka exercerat med taktiska P-vo
lutioner m. m. skulle fylla kolförråden och i öfrigt klargöra 
sig för dessa öfningar. 

I enlighet med denna ordar började fartygen dagen der
efter, den 6 Aug., i dagningen att korta in på kettingarne, 
men till följe af de haverier en del fartyg led o, fördröjdes 
afgången till fram på middagen, då de olika afdelningarna 
!war för sig gingo till sjös, qvarlemnande på Spithead ett par 
fartyg, hvilka skulle reparera sina vid lättningen lidna ha
vener. 

B-flottan satte kur,; vesterut formerad på två kolonner 
med rekognosörer förut och på sidorna. Farten var 8 knop, 
vinelen SV, frisk, med temligen hög sjö. Hecla och alla min
båtarne hade detacherats för att på egen hand afgå till Queens
town. Irifle.riMP och Immortalit~ q varlågo på Spithe ad för att 
reparera. 

Det dröjde ej länge, innan motvinden och den höga mot
sjöu började visa sina verkningar. Ungefär kl. o e.m. signrt
lerarle Gmssltnjlper, att den lidit sårlant haveri i maskin, att 
det ej knmle repareras omborLl, hvarför den beordralies till-

'l'ulskr. ~· Sjur. 1889. 21 
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baka till Portsmouth. Strax clerpå signalerade Irou Duke, att. 
hon ej kunde hålla 8 knop, hvarför farten m\got minskades. 

Första natten efter afgången från Spithead tillbragtes af 
B-flottan till ankars utanför Bournemouth och andra natten , 
likaledes till ankars, utanför 'l'eignrnouth . Derefter höll flot
tan sjön till elen 11 Aug., då elen fördelades i två divisioner , 
hvilka afgiugo till sina resp. stationer Queenstown och Bere
Haven, elit de inkommo och ankrad e deu 12 pit morgonen, rl<'t 
kolningen genast vidtog. 

Under passagen från Spitheacl till Irland exercerades med 
klart skepp till drabbning, med taktiska evolutioner m. m. 
U n der dessa evolutioner var floLtan fördelad i tre di visioner, 
merl rekognosörer förut och på sidorna. De nya fartygen till
hörande flottan underkastades flera profturer för att utröna 
om de kunde, med naturligt drag, hålla 14 knop under flera 
ptt hvarandra följande timmar. I anseende till de oöfvade 
eldame hade ett par af fartygen svårt att hålla 14 knop mec1 
naturligt drag. Det hög:>ta forcerade drag, som var till~'ttet 

under dessa eskaderöfningar, var '/~ inch vattentryck. De äldre 
fartygen gjorde icke några profturer ; de riggade af dem ;:::trölw 
stänger och rår. 

Intlexible och Immortalite hade efter skedda reparationer 
återförenat sig med flottan· men, förutom den till Portsmonth 
afsända O·msslwpper, hade A·~tstralia måst afi:iänr1as till Ply
month för att reparera en sprungen botteukran. 

Flottans fartyg voro förclelade till de två elivisionerna 
som följer; 

1:a di visionen: Nortltumbe'l'land, I1·on Du k e, Inflexibf e, Cam

perdown, Hero, Immol'talite, In:s, Jlfapicienne, Jvlersey , U u rle1c och 
Rattlesna k e. 

2:a di visionen: Anson, Cotlin,r; 1cood, DevastatioJ/ , Monare h, 
.ill'etltusa, Nymplte och Calypso, hvarjemte seJermera Austl'alia 

och Omsshopper inuan krigi:itilbtånd et~ början stötte till cliYi
swnen. 

Dagarne mellan den 12 och cle11 15, el å krigstil btånclot 
iJJtrtidcle, användes af B-flottan till att kola och att måla 

fartygen från topparne till vattenytan med matt svart färg. 
Ansous och Collin,r; u·oods 2:a kl. minbåtar, hvaraf de hade e11 
hvardera., ut:;attes för att qvarlemnas till Bere-Havens försvar. 

Under det B-fiottan var på väg till sina hufvudstationer, 
hade A-flottan och de fem mindre eskadrarne äfven afgått till 
simt stationer. 

Vid A-flottans lättning lade IuvinciMe och Black Prince 

ombord med hvarandm, dock utan att lida större skador. 
Under passagen till Milford Haven egde uti A-flottan flere 
haverier rum, de allvarsammaste på Ifercules , som qvarlem
nades vid Portland för att reparera efter det viceamiral Tryons 
flagga blifvi t flyttad till Black Prince, samt på Newcissu s och 
Spide1·, hvilka sändes till Plymouth för att reparera. 

Efter det befälhafvarne för de olika afdelningarna hade 
rapporterat sina resp. afdelningar klara för strid, gaf Amira
litetet order, att krigstillståndet skulle inträda Thorselagen den 
15 Ang. kl. 6 f.m. och räcka till Thorselagen elen 29 i samma 
månad kl. 6 f.m. 

Begge flottorna började omedelbart operationerna. 
Viceamiral Baird'i:i anfallsplan var denna: Den under hans 

betal stående styrkan skulle delas i två afdelningar, en bestå
ende af snabbgående, starka fartyg och den andra af cle öfriga 
fartygen. Af dessa två afdelningar var den första, bestående 
af Anso11, Uolliu,r;tcood och Australi(r, från Bere-Haven sarnt 
Campenioum, H ero och Immortalite från Queenstown, afsedel att 
göra det egentliga anfallet på Storbrittanniens knst, under det 
deu andra afdelningen var afsedd, dels att binda en del af (le 
försvarandes stridskrafter, dels att med de snabbgående min
dre fartyg , som voro i denna afdelning, skada den brittiska 
sjöfarten. 

De begge divisionerna skulle mötas på en gifven rendez
voui:iplat::; vid Galley head, hvarpå fartygen skull e fördelas i 
ofvan nämnda två afdelningar. Den första af dessa afdelninga r 
åter skulle delas i två cli vii:iion er, h varje bestående af el e tre 
fartygen från samma hamn och skulle dessa två elivisioners 
fartyg mötas på tvenne gifna renclez-vonsplatser , som voro: 
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för fartygen från Bere-Haven Fastnet,;; och för frtrtygen från 
Queenstown Galley head. 

Härifrån skulle de starta, ,-id rniduatt den 16, h vart fartyg 
på sin särskilda kurs , som var känd af de öfriga fartygen, för 
Engelska kanalen, hvarest de den 18 på morgonen skulle mö
tas alla sex på en punkt söder om Beachy head. Samma 
r lags e.m. skulle de anfalla elen försvarande eskadern, som var 
stationerad på Downs redd, hvarpå Thames mynning skulle 
a11 fallas följande dag, och derpå skulle kustorterna längs lm
sten norrut brandskattas. Eskadern skulle derefter git norr 
om Skottland till Lough Swilly i norra Irland, der förena sig 
rnell TnjLex1:bte, J-lecla och alla minbåtarne samt sedermera ope
rm·n, mot Storbrittanniens östra kustorter. 

Af den andra afdelningens fartyg skulle Herola med alla 
minbåtarne, jemte lnjlexible afgå till Long h Swilly: afclelnin
gens snabbgående, mindre fartyg, Jllfe·rsey, .'fi;J(t_qicieune, b·is, Are-
1/msa och Calypso, afsändas att kryssa utanför Kanalens myn
ning för att skada brittisk sjöfart, uppbringa hvacl de kunde, 
s~tnda de mest snabbgående af de uppbringade ångarue till 
Queenstown eller Bere-Haven för att användas till auxiliär
kryssare, men förstöra alla andra priser; medan slutligen åter
stoelen af :flottans fartyg, hvilka alla voro äldre och af foga 
fart, skulle biuda en del af fiendens stridskrafter. 

Amiral Baird's ~fsigt med att fördröja anfallet på Kanalen 
var, att hålla fienden i ovisshet om hvarest anfallet skul le ske. 
Som händelserna utvecklade sig blef det emellertid detta dröjs
mål, som mest af allt v:'lllade att anfallet misslyckades, lwar
jemte planen att sprida fartygen g_ jorde att tre af dem för
lorades. 

I enlighet med denna plan gingu begge divisionerna till 
s_ji\s från sina resp. stationer, när krigstillståndet, inträdde, 
för att som planen var, kl. 4 e.m. inträffa pft en punkt ntan
fi\r Galley head. I anseende till cleu rådande misteu skedde 
llock ej föreningen fön~i,n kl. G e.m ., d. v. s. 12 timmar efter 
krigstillståmlets början. Seclan föreDillgen verkstälts hissade 
Northumberlmul signal "Utför erhållna order" , h varpå fartygen 
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spreclo sig. De äldre fartygens afllel11ing under viueam iraleu 
kryssarle i tarvattnet tills rlen 19 på morgouen, cla c1e ingingo 
till Queenstown; den anfallande afde lningens fartyg afgiugo 
till sina resp. rendez-,·ou:::pla.iser, hva.rifrån de kl. 12 micln. 
aJgingo i sina utstakade kurser mot Kanalen. De gingo hiLr
vid med sakta fart, ty det var ej förr än den 18 kl. 8 på mor
gonen, som de skulle vara utanför Beachy head. 

Den 17 på morgonen, då r1e, hvar och en på sin track 
och ur sigte för hvarandra., befnnno sig ungefär på linien mel
lan Kap Lizard och Ushant blefvo de emellertid alla upptäckta 
a.f den försvarande :flottan. Denna hade begagnat den tid de 
anfallande förslösade med att gå fram och tillbaka utantör 
Irlands sydkust till att anfalla :flera platser i Irland och hade 
nn lagt sig i Kanalens mynning för att bevaka densamma. 

Då de anfallande fartygen sågo sig upptäckta, verkstäide 
h var di vision för sig sin förening. An son satte, sedan fem af 
fiendens fartyg kl. 1

/ 2 7 på morgonen kommit i sigte, kursm1 
nord öfver och förenade sig med Collingtl'ood, som derpå af
sändes att uppsöka Austrulio , medan Anson gick a.tt utröna de 
fiendtliga fartygens styrka och om möjligt föremt sig med 
något af de ::;ydliga fartygen. Härunder kommo allt :flera 
fartyg i sigte, så att man från Ansans topp kunde räkna 14 
fiendtliga fartyg, på ung. 7 mib afstånd, hvarföre Anson v~tnde, 
förenade sig med Collhz_r;tl'ood och Aui5fralia och satte kurs till
baka mot Kap Olear, farten 14 knop. 

De jagande sackade genast, hvarför Australia detacherades 
för att om möjligt uppsöka amiral Bairds afdelning, under det 
att Anson och Collingtl'oorl fortsatte kursen mot Kap Clear; 
de jagande fartygen uppgåfvo jagten xl. 5 e.m. Under påföl
jande natt föllo Anson och Collin_gwood in med en fientlig af· 
delning bestå.ende af de bepansrade kryssame Undaunted, Ga
latea, )larcissus oeh Auro7'ft. 

Dessa blefvo fullkomligt öfverraskade och det var först, 
när Ausou var miclt iblaml dem, de märkte fiendens närvaro 
och togo till :flykten. Anson och Colling-wood gåfvo jagt, men 
Collin.r;wood

1 
som hade bankat upp eldarue i två af sina pannor, 
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blef snart efter. Anso11 deremot höll sig under föreskrifven 

Lid inom distam; från en af kryssarne, stadigt hitllande sitt 

elektriska ljus på honom; denne kryssare åtlydde dock ej 

A nsons signal, att efter den föreskrifna tidens slut, falla in 

akter om, ntan fortsatte sin kurs, hvarpå Anson vände, åter

förelJacle sig mod Coltin,r;troocl samt återtog kursen mot K ap 

Clear. På morgonen kunde dock intet upptäckas af amiral 

Baircls afUelning, hvarföre amiral Irvine ingick till Brow head, 

hvarest han kommunicerade med coastguard-stationen, men ej 

heller här kunde någon unclerräLtelsA om den andra afclelnin

gen erhållas , hvarför kursen sattes på Qneenstown, dit afclel

ningen inkom och ankrade kl. 5 e.m., hvarpå kolning genast 

började. Rattlesnalce var det enda fartyget i hamnen. 

Påföljande rlag, den 19, kl. 5 på morgonen inkom amiral 

Bainls afdelning till Queenstown och något sellare inkom 

Australia. Amiral Bairds afclelning hade mött dA förut nämnde 

fyra bepansrade kryssarne, hvilka dock begagnande sin stora 

fart gingo undan. Då Baircl såg dessa fartyg ntanför irländ

ska kusten ansåg han anfallet på Thames säkert att lyckas, 

ty fienden hade till Kanalens försvar af snabbgående fartyg 

ej en tillräcklig styrka att sätta mot amiral Irvines afdelning. 

Haus missräkning blef desto större, när han inkom till Queens

town och hörde att anfallet misslyckats. 

H vad åter farty-gen i elen sydliga di visionen af den an

fallande afrlelningen angår, voro de ej så lyckliga som sina 

kamrater. Uneler det amiral Tryon med sin hufvucl8tyrka af 

ålclre fartyg förhindrade Irvine att förena sig med sina syd

liga fartyg, afsäncle han amiral Tracey med alla sina snabb

gående fartyg att jaga och uppbringa dessa tre sydliga fartyg, 

något som lyckades öfver förvän tan. Af dessa tre fartyg led 

Immortalite snart haveri i maskinen, måste :::toppa och stryka; 

Jlcro, till hvars hjelp Camperdou'n förgäfves kom, var den nästft 

som fick stryka för öfvermagten och slut ligen tmngs äfven 

Ca111perclowl/ att gitva sig. Chefen på Campenloll'n afgaf dock 

protest emot det t:~ätt, hvarpå han blef tvungen att gifva sig 

och gjorde anspråk på att hafva rammat och sänk t Thwizea. 
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Denn.a kryssare, som hade upphunuit Cwnperdou· 11 , h~de sig 

nemltgou tvär,.; för hennes bog derigenom tviugaJHle honuo att 

gå back för att ej ramma och härigenom fingo de jagall(lo 

slag,;keppen tid att komma inom gifven distans.*) 

H vad elen försvarandes rörelser angår, så hade hnfvncl

styrkan, omedelbart efter det krigstillståndet inträdt, lemnat 

Milfurd-Haven och afgått till irländska kusten, hvarest hamn

bygg naderna och fartygen i Waterford och Kingstown för

stördes. Från eskadern "C" gjorde en utsänd afdelning det

samma uti Belfas t och Dublin. 

AmiraJ Tryon, som mycket väl visste, att Baird ansag 

'l'hames mynning vara den vigtigaste punkten på hela Stor

bri ttaniens kust., särdeles efter den vigt Baircl uti sin rapport 

öfver fö regående års eskadmöfningar, då han kommenderade 

den försvarande flottan, lagt på att framför allt skydda 'l' hame;;, 

antog med säkerhet att hufvuclanfallet skulle ske uppför Ka

nalen och mot Thames' mynning, men förmodade tillika, att 

Baird ej skulle gå alltför bröstgä:1ges tillväga och hade der

för den djerfheten att förs t hemsöka fiendens land, innan han 

gick till försvar af sitt eget. Utgången visade, att han be

rälmat rätt. 
Sedan ofvan nämnda anfall på de irländska kustorterna 

egt rum, och de fyra äfven ofvan nämnde bepansrade krys

same blifvit detacherade för att operera som en sjelfständig 

eskader, a.fgick viceamiral Tryon med hela sin styrka till myn

ningen a.f Kanalen. Här sprirlde han sex af sina snabbgående 

fartyg på en linie mellan Lizard och Ushant, meLlan han meLl 

sin hufvndstyrlm h<ill uneler sakta gång tmgefär midt emellan 

dessa begge platser. När nu på morgonen den 17 jlfedea sig

nalerade, att hon upptäckt Hero och en bepansrad kry,;sare, 

gaf.,; j agt på dem. Campenio1r11 kom straxt derpå i sigte och 

.iagten gick nu vestvart, då Ausou och hennes begge kamrater 

kommo i sigte norrut. Amiral 'l'ryon afsände nu Rodney, Hou·e, 

lVarspite, Neptnne och Con?llerO?' jemte alla snabbgående krys-

*) Enlig-t Rtrid~<lolllnrn e;; Rf'< lt'l'lll Cr:t fiil <ln ntsln g- slill ll<' Camprrr/(l'lrn id(P 

ansf'S tag-en. 
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sare att jaga de tre syclliga fartygen. medan han med de öfriga 

skulle fijrhindra de tre nordliga att korrnmt sina kamrater till 

hjelp. Härtill gjorde dessa dock icke något försök. Neptnne 

och Couqueror, hvilka, till följd at sin låga fart, ej voro af 

mycket gagn i jagten af de mera snabbgående CamzJerdo tcn , 

Ilero och Anstralia beordrades att återförena sig med amiral 

Tryons afdelning. Denna plan lyckades fullkomligt. Genom 

att uppträda i så stor numerisk styrka athöll Tryon amiral 

Irvine från att försöka komma sina sydliga fartyg till hjelp, 

under det amiral Tracey upphann och tog dessa fartyg. Här

efter afgick amiral 'l'ryon med sin flotta och sina priser till 

Falmouth för att kola, hvarpå han med hufvuclstyrkan åter

gick till Milford-Haven, elit han anlände Månelagen den 19 

på e.m. 
För att återgå till den anfallande flottan1 så hade Ausou 

och Collingwood efter oafbrutet arbete under Söndags e.m. (den 

~81 och natt lyckats fylla sina kolboxar och dessutom intagit 

en betydlig däckslast af kol i säckar (på Anson 30 tons), och 

var amiral Irvines afsigt, att, ifall ej Baird innan dess inkom, 

på följande morgon kl. 6 med sina två fartyg afgå till N ord

::;jön, tagande vägen vestvart om Irland och norr om Skott

land, för att brandskatta kustorterna på Storbrittanniens ost

kust. Kl. 5 f.m. inkom dock Baird med sin afclelning och gaf 

::;ignal att banka upp. eldarne. Straxt derefter inkom Anstralia. 

De anlänc1a fartygen började genast efter ankringen att kola. 

Hela denna dag användes dels till kolning, dels till att byta 

om ankarplatser samt till att rigga ut torpedonäten. På eftei~

rniddagen erhöllo Anson och Collingtcoocl signal att klargöra 

::;ig för att gå till sjös i ändamål att brandskatta Sto rbrittan

niens ostkust, dock ej längre söderut än till floden Hum ber. 

Dessa två fartyg afgingo följaktligen kl. 8 e.m. och höllo vester 

om Irland. Den 22 passerades mellan Orlmey- och Shetlands

öarne. Vädret var myuket hårdt hela tiden och mycket vatten 

inkom i fartygen, hvars däck och sidor läckte. Fartygens 

rörelser voro deremot mycket makliga .. 
Den 24 i dagningen börjades brandskattningen af de skot-
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ska kustorterua. An;-;0/1 afgick till Aberdeen och Cotli11.r;tcood 

till Peterhead. På dessa ställen ilandsändes båtar för att af 

deras kommunala myndigheter utkräfva brandskatt. 
Peterhead var utan försvar, i Aberdeen hade man der

emot organiserat ett sadant, men utkiken som hölls var sa 

llålig, att Ansans dervaro ej observerades, förrän hennes båt 

med parlamentärflagg blåsande rodde in mellan pirarmarna. 

Efter att hatva legat de föreskrifna åtta timmarna utan

för dessa platser gingo de båda fartygen åter till sjös och 

förenade sig, h varpå kursen sattes på :B'irth of Forth. 

Den 25 på morgonen ankom afdelningen dit och Colliny

woocl stannade på vakt vid vikens mynning medan Anson gick 

upp emot Leith. Af den försvarande afdelningen syntes intet 

spår. Uti skansen på ön Inchkei th i inloppet voro de båda 

der befintliga 9'' mynningsladdningskanonerna bemannade men 

öppnade ej elden. Båt utsändes för att utkräfva 2.000000 /!_st. 

i brandskatt för L eith, Edinburgh och Forth bridge. Efter 

åtta timmars förlopp gingo fartygen åter till sjös och emedan 

amiral_ Bairds förnt anförda order, att ej gå söder om floden 

Humber, förhindrade Irvine att anfalla Thames, så afgick han 

norrut för att återgå till Bere-Haven. Det gynsamma tillfället 

att göra ett anfall på Thames gick således förloradt. 

Den 26 skulle \Vick och Kirkwall hafva brandskattats, 

men vid ingåendet till förstnämnda ställe korn ett slagskepp 

i sigte. Detta å sin sida upptäckte äfven Anson och Colliny

woocl och gick undan för full maskin, hvarvid dessa fartyg 

jagade henne. Då de jagande började nalkas den flyende, be

fans denna vara Infie.rible, ::;om erhållit amiral Bairds order 

att äfven afgå och brandskatta på Skottlancls ostkust. Efter 

<let Irvine genom lyckan att falla in med I1~jlexible sålunda 

erhållit en betydlig förstärkning till sin afdelning vände l1an 

åter söderut för att härja de engelska kustorterna. 
Vid utgåendet från. Firth of Forth observerades två af de 

försvarandes minbåtar under land, men hans öfriga styrka låg 

i Dundee, der den genom det låga vattenståndet på baren var 

::;kyddad för anfall . 
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U n der gången söderut ingick A n son åter uti Firth of Forth 
tör att ')m möjligt upptäcka fieuden, men intet spår af honom 
lmude upptäckas. Derpå återtogs kursen söderut. 

Den 28 i dagningen inträffade afdelningen vid Tynes myn

nmg. En kryssare anträffades utanför hamnarmarue; efter att 
hafva lossat några skott räddade den sig dock uppför flode11, 
dit de anfallande ej kunde följa honom. Hamnarmarne och 
coastguardstationen bombarderades, hvarjemte Ansons 67-tons 
kanoner lades för att bombardera Sir W. Armstrongs verk
städer i Elswick, 7 mil derifrln. 

Efter nng. en half timmes bombardering upphörde elden 
och kursen åte~·togs söderut. Hänmuer bombarderades åtskil
liga coastguard-stationer. P å flera ställen besvarades elden 
från land och volunteer-trupper sågos på flera ställen samiacle. 

Vid ingåendet mot Scarborough kl. l e.m. kom en fiendt
lig kryssare i sigte och när afdelningen höll ned mot denne 
kom plötsligen en fiendtlig styrka under amiral 'l'raceys befitl 
i sigte. Denna styrka, som ej, i anseende till den rådande 
misten, observerades förrän den var på föga distans från Anson, 

bestod af följande fartyg: Rodney, Howe, Ajax, Nct1'cissus, Un
daunted, Thames och Medea; således en de anfallandes betydligt 
öfverlägsen styrka. De försvarande gåfvo genast jagt på de 
anfallande, som nu med full fart styrde nord vart. De jagade 
fartygens olika fart gjurde dock, att först b~flexiUe och derpå 
Collin,qwood npphunuos af de jagande. När Il(/le:riblc var om
gifven af fiendens fartyg, strök hon. Coltin,gwood ändratie nn 
kursen 8 streck st. b. hän och drog Hodney med två kry,;
sare efter sig medan 1-IOII'I' och en bepansrad kryssare jagade 
AilS071. Coltin,qtroods ovana ehlare kunde e j hålla trycket uppe, 
utan bl e f hon upp h m men och mas te s try k a. Af Anson;,: för
följare kom kryssaren snart upp med henuP., men Hotur' kom 
aldrig inom de föreskrifna 30CXJ yards, hvarför hon återkallade 
kryssaren och vid mörkrets inbrott uppgaf förföljandet. .A n

son ändrade strax derefter kursen, passerade ostvart om cle 
försvarande och satte kurs sydöfver. 

Dagen derpå, den 29 upphörde krigstillståndet kl. 6 ·t.m. 
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Un\ler det amiral h·vines atddning Lrandskattade de östra 
knststäderna hade Bairds afdelning hela tiden qvarlegat i 
Queenstown utom den 22, då den gjorde ett försök att gå till 
sjös. Den lättade denna dag på morgonen och stod till sjös, 
men möttes tidigt på e.m. af amiral Tryons afdelning, }war
före den med full fart gick tillbaka till Queenstown, jagad af 
Tryons. De jagande lyckades dock ej upphinna något af de 
jagade fartygen utan kommo dessa kl. 5 e.m. i säkerhet i 
Queenstowns hamn. Monare/t led under flykten ett mindre 
haveri i maskin, hvarför hon måste stoppa för en kort stun(l. 
De jagandes främsta fartyg vunno hastigt på henne, men da, 
Baird nn stoppade med hela sin afdelning för att invänta 
.Mona'l'l:h, föllo dessa fartyg <'tter tillbaka till sin hufvudstyrbt 
och 1lfouanh räddades. 

Då den försyaraude flottan utanför Queenstown måste npp
gifva jagten, återgick den till Milford-Haveu, hvarest amiral 
Tryon qvarf:tannade till krigstillståndets slut med sin hnfvucl
styrka, under det han genom sina kryssare höll sig underrättad 
om de anfallandes rörelser i Queenstown. Derjemte afsändes 
snabbgående kryssare att operera mot de anfallandes kryssare 
och afsändes amiral Tracey med den ofvannämnda afdelningen 
till ostkusten, när underrättelse kom om h ·vines dervaro. 

At de öfriga B-flottan tillhöriga fartygen hade den i Lough 
~willy stationerade afclelningen blifvit upplöst, i det Iujlexible 

erhållit order att afgå till ostkuf!teu, minbåtarne beordrats 
söderut och Hecla ntsändts till att kryssa för att uppbringa 
ha.ndebfartyg. De utanför Kanalen stationerade kry,_,;o;ame 
hade varit särlieles lyckliga i att uppbringa priser och föllo 
blott en enda gång iu med rle försvarandes kryssare, då de 
dock efter en jagt af ung. 200' räddade sig. En, om ej flere 
af dem , hade då dock troligen blifvit tagen, såvida ej ett af 
de jagamle fartygen, 1Vm·spite, lidit haveri i maskin, llVar
igenom detta fartyg måste afbryta förfö ljandet. 

Giltigheten af dessa uppbringningar kan dock i många 
fall sättas i fråga, ty ofta hade det uppbringade fartyget större 
fart än det uppbringande och måste derför i händelse af verk-
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ligt krig med lätthet hafva kunnat undkomma sin förföljare. 
På h vad sätt en af dessa kryssare fullföljde reglernas bestäm
melse, att under en ha.lf timme hålla sig inom en mil från 
det fartyg det ämnade taga, må följande anföras: 

Nämnde kryssare upptäckte en af de snabbgående trans
atlantiska ångarne och lyckade komma rätt i dess kurs . Krys
saren höll nu samma kur,; som ångaren och från det ångaren 
var en mil akter om tills dess den med sin öfverlägsna fart 
kommit en mil för om kryssaren, som härunder höll parallel 
kurs för full maskin, hade den föreskrifna halftirnmen uppnåtts . 

Vid de platser, med undantag af Leith, der kustförsvars
eskadrar voro placerade töreföllo inga operationer. Den i Lam
lash stationerade eskadern var fördelad i två afdelningar, en 
t ill Glasgow's och en till Liverpuol's försvar . Det, var fartyg 
från denna eskader, som utförde de ofvan anförda anfallen på 
Belfast och Dublin. 

Från elen i L i Yerpool stationerade afdelni n gen trodde man 
sig en natt märka fiendtliga fartyg hvilka smögo sig uppför 
floden, hvarför såväl batterierna ,;om de försvarande öppnade 
eld. Efter att denna hade unelerhållits under en half timme 
upptäcktes dock, att någon fiende ej fan s der och aldrig v~trit 

der, hvilket för öfrigt var omöjligt, ty det för tillfället rådande 
låga vattenståndet å baren skulle förhindrat hvarje större far 
tyg att gå upp i floden. 

Det hände för öfrigt vid ett par tillfällen, att försvarande 
fartyg genast öppnade elden, då de om natten sågo ett annat 
fartyg~ utan att först förvissa sig om det var yän eller fiende 
och härigenom blefvo flera fartyg beskjutna af sina egna 
vänner. 

Minbåtarne hade under dessa eskaderöfningar föga tillfälle 
att visa hvad de kunde uträtta. De ledo mycket af det i all
mänhet hårda vädret och många ledo haverier i sina maskiner 
och pannor och måste inbogseras i hamn. J'l1indep6tfartyget 
Hecla erhöll intet tillfälle att använda sina 2:a klass minbåtar. 
Första delen af tiden hölls hon i overksamhet i Longh Swilly 
och sista delen deraf anväi1des hon som kryssare. 
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De nyare fartygen visade sig i allmänhet underlägsna de 
äldre uti att under öfningarna uppnå sina vid föregående prof
turer erhållna farter, hvarjemte deras sb·of, maskiner och pan
nor visade sig vara för svagt konstruerade, hvilket yppade 
sig genom ständiga haverier å maskiner och pannor samt läc
kor å fartygen; detta dock mycket tillföljd af den frestning 
far tygen undergin go, då de force! acles för full fart mot hård 
motsjö, samt i följd af det under öfningarna rådamle i all
mänhet mycket hårda vädret. Af de i öfningarna deltagande 
sji1gåeude minbåtarue ledo alla med unelantag af Rattlesnake 

allvarsamma haverier i maskiner och pannor, under Jet att 
S lwrpshooter vid sin proftur sprängde så många tuber, att hon 
aldrig kom med till öfningarna. Rattlesnake's lycka att undgå 
dylika haverier må tillskrifvas den omständigheten, att hennes 
maskineri är, för samma antal hästkrafter, tyngre än de öf
rigas; någonting hvarför entreprenörerna för hennes maski
neri på sin tid blefvo dömda att böta 1000 :f. st. 

H vad slutligen öfningarna i allmänhet angå, så lyckades 
det den försvarande att bibehålla herraväldet öfver Engelska 
kanalen och om man undantager amiral Irvines brandskatt
ningar och bombarderingar på ostkusten, hölls hela Storbrit
tamliens kust fri från anfall. Den försvarande var deremot 
mindre lycklig uti försvaret af brittisk sjöfart utanför Kanalen 
och de anfallandes kryssare fingo der nästan ostörda uppbringa 
et t stort antal fartyg, utan att det lyckades de försvarande 
att uppbringa en enda af dessa kry,;Bare och det var blott en 
gång, mot slutet af krigstillståndet, som de blefvo drifna från 
sina kryssningsdistrikt. 

Amiral Bairds anfallsplan misslyckades antagligen, derför 
att den för sent sattes i verket samt derför att fartygen ej 
höllo tillsamman. Att amiral Tryon redan förut kände sin 
motståndares strategiska åsigter och skickligt begagnade sig 
häraf bidrog väl också till den för Baird oväntade utgången . 

Vd bataljen den 17 viomde amiral 'l'ryon derjemte gocl 
blick, r1å han oftor erhållen underrättelse, att fi endens fartyg 
voro upptäckta , på spridda kursar gående in i Kana len , sände 
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sm konteramiral med de bästa och mest snabbgående fartygeu 
att jaga och om möjligt uppbringa de sydligare af fi endens 
fartyg, uneler det han sjelf med sin hnfvndstyrka a.f ä.lclre 
fartyg gick emot de nordliga. 

Denna hnfvudstyrkas uppgift var blott att förhindra dessa 
fartyg att komma sina sydliga kamrftter till h_jelp och hade 
ej den ringaste utsigt att nppllinna elen. Häri lyckades den 
fullkomligt; amiral Irvine, seende en till antalet så ötverläg
sen styrka emot. sig, gjorde intet försök att förbi denna styrka 
forcera söderut t in sina ö fri g a fartygs h j el p, utan lenmade 
dessa att uthä.rda anfallet af alla den försvarandes snabb
gående fartyg. Hade den anfallandes fartyg hållits samlade, 
med de begge kryssarue som rekognosörer, hade denna afdel
ning, om den rent af ej lyckats att forcera sig väg uppför 
Kanalen, dock aldrig behöft förlora ett enda fartyg, om ej 
möjligen Hero, ty den försvarande var den anfallande betyd
ligt underlägsen uti snabbgående bepansrade fartyg. 

H vad åter brandskattningen af de skots k a kuststäderna 
beträffar, så knnde denna ostraffad t försiggå, ty den der statio
nerade försvarande eskadern var allt för svag att inlåta sig i 
strid med den anfallande. Den sedermera skeende uppbring
ningen af en del af den anfallande styrkan, visar vådan af 
att detachera slagskepp, utan att dessa till sin hjelp som re
kognosörer hafva några kryssare. N u höll o de tre slagskeppen 
tillsamman och när de vid ingåendet mot Scarborough mötte 
de försvarande , kunde de törst, i anseende till den rådande 
disan, blott se en kryssare ( '1'/wmes). De höllo nu ned mot 
denna kryssare, då plötsligen fiendens hela styrka kom i sigte. 
De anfallande vände då norclöfver och ökade farten så snart 
tillräckligt ångtryck var uppuådt, medan de försvarande, ge
nom kryssaren varskodela om fiendens dervaro, hade fullt ång
tryck uppe och hastigt vnnno på de :flyende. Nödviincligheten 
att spara ]>å kolförråden , hvilka började tryta, tvang de an
fallande att ~tundom låta ångtrycket gå ned . 

- 'l08-

Litera tur. 

innehåll i åtskill1ga maritima och krigsvetenskaJiliga titt
skrifter 18SH. 

SoPJt8/m och oorska. 
J(onyl. J(rif18'veten.'iketps-AklHlmrl/iens lfltndlinyrw och 1'-it1-

sk1··ift. G:0 och /:c hiift. H <lll1ll i Il~!: a r n a: .~rsbcriith, l sc a i' 1\irr<lrag:mllcn i 
higskonst (,;lut). T i d s k r i i' t e n: ~:igra o nl ~ v:'\rt knstfi·,rs,·a r ; En rysk :Isigt 
om infanterianfallet: ~:lgT:\ ord rnc<l afscondl' pii infanteriets el <l ; lll . m. 

S:c, !le och lO:l' h iift. H anlll i n g a r n :l: An;IJl•riitb' lsr af Jl ·, rcdragamlon i 
lll'fii :;tningskunst. 'l' i d s k r i ftP n : 1-'iilt.n·ti lleri<'ts nu v:Jran<lc >< t iln<lpunkt och 
:;triit\:mdon: ]<' r:'\ n friimmand e land: m. Jll. 

l l: e och 12:e hiift. H a n1ll i n g a r n a : Arslwriittd;;(' :11' fiirNlrngan<lcn i bP
fiistningsk,nlst (sint); Andre· Ht_nesJJtanncn:; anfiiraJHk. 'l' i d s k r i rt 1'11: Engl:m.-ls 
militiira stiillning ; n1. m. 

A1·tUle1"i-1'iflsk1'if't. :b1 !Jiift. ~ 111111. g!·l"iirnt <wil dl•,;,; :llllllllll1itinn : 
Rr,kfrit.t krut ; HL nL 
- :-h u<'il -!:u hiift. OstPrrikisb l'l']"'tergPviiro.•t M,Htl: 1-\i ltnrtilll'rit"ts takti;;ka 
clll\'iindning ; ftLtg;\ sinHgl'\·iir l)(' h HL'nlilngeriir: 111. lll. 

Nm·sk 1'idsslwif't j'o1· Sö·vwsen. 7:P :l rg. ii:(• hiirt . Hvn<l so1n k:m 
u·i\r:l S till r; ·,,.,_;U\"U'(>':lllllc· al' umhul'<lliiggning:lr (:;IJJt): Unl :ll'llll>('llS u<·h Hntt:lllR l'iir
h:ilLmde till 1;1'~7-andr:J llli.'Ll hiin R.I"l.l till lk J·'iir(' Jl :t<l t• ]{ikt•n:l o mr~nlr: Hvarjt•
h:m.l:J . inm·hiillandt• : l:'ramtido •ns sjiikrig: .N_,. Plelitri ;; l; bat: Artilleri oo·h pans<tr 
i England: Lf' Form ida.b/r; J•'lnttan s Rji'll'Xp<'cliti"n••r l ~88: m. m . 

Danslat. 
'L'·idssk1"ift j'o1• Sövwsen. :24 :L' hand. ih hiift. Liik<~rcn s 1-crks:nnhct 

n n der kl:n·t s kopp: Stjl' l'll"bst• rvatillllCl' u(' h n:wtiska stjl'rn kartur : Om navigt• ring 
i tj oe ka ; 111. m. 

-!:c 11eh ö:e hiift. Y:ir:l iirl< ·g·sf;Jrtygs sjiidngliglwt: Y:l ra turpodb;ltars sj ci-
duglighet: 111. 111. 

'J'y~lw O('h ö.~terrikisku. 

Jlilwineve1'01'dnnnysblatt. XX a rg. ).T ;~, -L Jleriittd A<' i"d'vc•r fiirlustt•n 
af kry . .,.-;an' n Adler ul' il kaJllil\)Jakll EIJI'I' samt st ran<lHingeH af kry s,.;a re-kur ve tten 
U/g a. 



- :J04-

Jl'Iittheilnnyen a'tts tlem Gebiete des Heeweseus. Yul. XYU . 
~:u lii .wh IV. Öfvt•r,;igt iil\cr dl' d scntliga stc ;n-tilluristisk:t fram Rtcg UIHIPr 

uyaro tid; Sjökrig"Cts historiska. utvudding ; Komitemdes boriittolse iifvor de en

gelska cskaderi·,fningarna 1888 ; ltalicnsl\a auxiliiirkryssaro : Beskjutning af (iii! as 

pansarplåt; Bellit-fti r;;ök : Dyn:nnitgrana tt•r: Pansarsk••ppct Vidoria: Pansarskrp

]ll't ]t'ormidable; Kanonb:lten }rHkiOII'It: ~fonitorn 'li>·rror; Torpcdlian"ub:'l t r n 

·~JI((.II/.·rw; Kry,;s<~ ren Rarro.sa; l'riifning af r·.cllornas tiithrt i dr italionsk;l krigs

fartygen: Riiddning;;b:'\t llll' tl hydrauli Hk fnnndrifning ; n1. 111. 

N:o V ueh VI. Om l.]<Hlv ii gornas uthrudal!lll' vid shrpa skott ; On1 shpps
artillcriots ammunitiullllförbmkning vid angrepp p;l kn ,;tbct:istningar: Buriilining 

af titlon fiir hiigt v;lttt• n; Alternativprojekt till dc nya ,.ngulska l:a. klassons sl:ig

;; kcpp ; Om torpo<lbJtars sj iitluglighl't : .Faror Yid skiitsl'l af skcppsnwskinen: Or

saken till lt'>rln ston af fran ska minbåtarne N:ris 102 oeh 110: Dynnmitkryssarrn 

Vc.suv1:us; V ontilatinnen ombord :1 11'onn·itlcthle; He.si;;lanl'e-oxperimontcn; N.Y 
monitorkryssare; Pansarfartyg Jiir J•'ö renta Staternas ku stförsvar; R a mln·yssarcn 

Fmnx Juseji; afliipning; Kryssaron Pirmonle: Sue~-kanalon 1888 ; Fnktiglrrts in-

1\ybnule på krononwtcrn: m. m. 

En,qelska . 

• T01wnal oj' the Royal Fnite(l Sm·vice Institntion. N:o 147. 

::lnal.JLskjutamlo brHHH'r tör fiistningsfur svar; R.opl N:wal R.csm·vc; Kolning af 

far tyg; Do nyaste Jiirbiittringama i Thornyerafts tqrpedMtar: R.olationcma mel

lan lokal:L bcfiistningar oeh en rörlig Aotta: Om fran ska flottans företag i Nonl

t>ch Östersjön 1870- 71; Italiens k kustfOrsvarsmaterit•l. 

Franska. 
Revne 1Jfct1'itime et Coloniale. Mars. Tourville och marinen på 

hans tid (forts.); Minnen fr:ln en i)fningsexpedition mor! Jean Bart; Om Isorlro

mcn ; Krijnika: l<'iirsök med amerikansim kryssaren Vest!n·u .. ~; Snabbskjntan<ll' 

kanonl'r; Fartyg med liten öfvl'nattrnskropp; Dynamomotorn runborrl ;'l fartyg: 

Thonryerofts torpedbåtar; m~ m. 

April. Histori slw stnrli cr öfvrr fmnska iirlo;rsrnarinen (slut): Tourville och 

marinon på han s ti<l (forts.); Att knnna navigera med besparing·: Kri'•nib: En

gL•hka nybyggnadsprogrammot ; Ökningen af Förcnt:.l staternas Hotta; Faran ar 

automatisk;l b no ner: De nyaste ,;lag~keppen s komparativa artill eri styrka: Om 

ulyekshiindclser vit! oxrn·.is met l fartyg·sartillori: Kom i torades rapport öfvor C'ngPl

ska eskarlerii fningarna 1.888; Ståll'artygs förstöring af ro~t: En signal-pistol: Amc

ri k:m,;ka torpotlbilten Untliny; Italiens ka torpuLibrtton Nibbio: m. m. 

1\'faj . Tmtrvillc neh marinon pii hans tid (slut); Rn vctcnsl;aplig expediti on 

till Cap Horn (!'orts.): Kri'n1ika : E ngl'!sb marinens rescn•Jnan sklp: PmgTnmmet 

Iii r P n gulska flottans ökantic antag-et: Engelska au xi li iirhyssarn r .llajc~;tir· och 

'lh!.lrmir:: F i'> rsiik,;turl'r Jll ()(l f\tJIII!J; Prufturrr JIICll r orktotC/1: Turki ,; ka mari

nens militiira l'iirrle: ::lpa.nska kanonur. system Honturia: De "flkiela resultaten 

af fiirsiiken mud <le amerikanska pneumatiska kannnerna: m. m . 




