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Arsberättelse
minväsende, elektroteknik och sprängämnen.
1\ l' fij r C'dmgandc n k apte n 1 L

Lin<lhNg.

Elektt·oteknik.
Blekt ris le installation å flottans fa'l'tyg.
På <lo und er byggnwl vmamlo pansarbåtm-no kommor
ololdri sk ström för belysning och kra[töfvorföring till Yidsträckt
anviindnin g, i likh ot mod hvad LeJl ot är på do senast färdigbyggda.
Levc mn s af don cloldriska materiol on fö r glö<llmnpsbolysningen, gonorntoroma för strålka starna och krnftöl'verföringcn mod lc<lningar m. m . l'ör såväl Drist-igheten som A, B och
C är kontraktcm<l m od elektri ska aktiebolagot A. E. G. i Rtockhol m, roprosentant l'ör A ll gom oin o l •~ loktri c i täts-Gosol l schaft i
Berlin . Do elektriska m oto rorna lov or oras till Drist-iglirten a[
flnnan Lnth ocb !~osen i 8 tockholn1. Till A, B oc h C äro
m otororna ännu icke bes tällda.
Samt li ga genamtoror ä ro slmntlinclarl o oc h konstru onvlo
för likriktad str(im a l' 70 volts spänning.

Dristigheten.
För alstrande af elektr isk ström användas tro gonomtoror,
el irakt kopplade till hvar si n hngma skin . San ttliga gonoratoro,_·
by ggas af A. E. G. i Berlin . Angmaskinema lovereras nf Uö toborgs Mok. V crkst:-vls A.-13.
T idsk?'ij t i Sjoviisendct.
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En -±-polig genorator läm nar 200 rrmpero och drih os
a l' en 23 l1 ästkra ftors ån gmaskin m od en om loppshrrstighet ar
410- -l-flO hvarf i minuten.
En likaloelos 4-polig generator li:i.rnnar -±00 rrmpore och
(lri[vos af en -1,4 hä.stkrartors ångmaskin m o(l en om loppsh astigh et rrf 3G!1---B8i'> ]war[ i minuten.
En G-polig generator lämnar GOO Rmporc och (lri[vcs Ri'
en Gi'> hästkraftors ån gmask in m ed en omloppsh astig het a l'
280- 290 hvarf i minuten.
In stnunentcringen utföres på såcbnt sätt, Rtt mRn å in strum cnttaflnn, som är utför<l !\. 5 mm . t jock järnplåt, kan omkoppla dynamomaskinerna så att ]war oc;h en n.l' dem kan
tjänstgöra i rosorv för en aE dc andra; äfvcn kunna rrlla clle l'
tv:\ Rl' dem parallellk opplas, och en m askin kopplas till alla tl'e
locluingsnäten samtidigt.
L edningarna omgifvas med vulkanisorad kautschuk och
Hi.ggas i trälist; säkerhetsnpparatcr insättas i lodnin gama å alla
do ställ en, där ledningarnas dimensioner ändras.
A. E. G:s srnältsty ckon · göms rr[ siHvcr, hv:=tri gc nom 1le
blifvn myek ct lätta och kunna injusteras noga, och .erbjuda dc
förden skull stor föreleJ i förh ållancle till cl:jcst förekommand e
smältstycken af mctullc:gcrin g.
Annaturen ut[ör es enligt mod eller , som äro fastställda a[
K ongl. J\ lnrin förval tningcu.
Do elektr iska motorerna äro 13 till antalet, en! igt nedan·
sU1.cm1o roclogördsc.
JJi otorn för anlravsp elet är kompoumll imlnd och ka n utycckla i)i"> h ästkrafter v i<1 en h astigh et al' 7C>0 hvarf i minuten .
JJ[oto'r n för aktra spelet är kompoun(llimbtl och kan ntveckla, l !1 hästkraJtcr vid on hastigh et af l ,000 h varL
Båda dessa motor er förenu s till spelen m ed utviixli 11g .
Don aktra , som står p å däck, är vattentiitt inn esluten .
JJiolorn ( ör fWlrt en i dynamorummet ~t -l, hilslkra[tcr och
850 h va rf ii.r shuntlind rul.
Motorn fö·r fWld en i tomkammaren it. ~ hii.stkraJtor oc h
f)i) () hY a rr iir likalc(1cs shuntlindacl.

Motorerna för Häktarna äro direkt kopplade till dessa.
T vå mo tO'!" er {Ö1'' tornvviclningen, hvard cra ä G hii.stkrn rter och 1200 lwarf, äro serielindade och förena<l e till tornvridnin gen mod utväxling.
·
Fyra motorer fö1' armnunitionshissar, h vanl cra a 4 hästkrafter och 850 hvarf, äro shuntlindacle.
En rnoto'r på 20 hästkrafter skall clrifva luftkomprossionspurnpcn , och slutligen skall i hvarl<lera 21 cm. tornet anbringas en motO?' a 2,:, IJ:i.stkraftcr för sättaron till kanonen.
F'i!r (len yttre belysnin ge n uppstiiJ ias -J. st. 90 cm. strålkastare n f Sclnwk crts konstruktion typ G. DO.
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PansarMta1·ne A , B och C.
För a lstrand e af don elektri ska strömm on komm a lika·
dan a generatoror till n.nvämlning som på Dristigheten, m ed
und a ntag af att elen stil rstrr 1ly nam on blifvor n ågot minclro.
Samtliga ångmaskin er för gcn cmtorcrnas clrifvancle sko la tillvorkas af 13olinc1ers mekani;;ka verk stads akti ebolag i StockholnL
L odningsnätet kommer att afyil<n från förut u t l'önh så
till v icl a, att i sblilet för i trälistor inlagda, iso lcrn.rle lcdninO'stråclnr skola ledningskablar a nvändas, so m dirokt upph ä nga; i
lämpli ga öfv or l'all. Fördelen hiirmeLl skall vara, att m rrn undvik er el en fuktighet , so m kan samla sig i trä li sterna, och att
l~dn ing.rr~'na nlltirl äro lätt åtko mli ga, men likvii.l till rJ ljd af
sm böjltghot och det ringa u trymm e de taga lätt kunn n. förl.äggas skyddade. Förgr enin gar och skarfvar göras i sä rskilcia
för ändamålet kon struerade boxar. L cdnino·arlut till "TU]J]ler
.l
"'
b
af . . n m por, exemp el vis fr å n samtliga oU'icershy
ttor, [rån ma~l~mrum m. m ., komma att utgå från s. k. ccntmlskitp, i hvillm
~oronmg m c<l hufnHll cdningcn linnes och säkerhetsstycken äro
m satta.
I öfrigt tonle elen elektriska in stallationen blifva i cl et
~~~rmasto l_~ka med Dr istigh etens och crb,iucl cr detta p å tagliga
ford eln.r. OnskviirdL vor e ju , o m a lla d elar aJ (1en elektri ska
>
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matericlen på HotLuns fartyg vore konstruonul efter vissa, al'
mminförvaltuingcn faststiilhla modeller, mon då (lotta nr flera
skäl ej torde låta sig göra, utan man måste begagna sig a[ i
handeln förekommande modeller , bör <let m· denna synpu nkt
få anses synn erli gen lyckligt, att hufvurllcvcranson af elektricitetsmaskinerna till clo fyra nyaste pansmu;\Lamc verkställes al'
samma firma.

P.danrlcr oc!t. Cfns Z(qgln.
Belysningen pi't hvar<lera al' dc hr l DOO levororad o torpeclkryssmno P.~ilande1· och Clas Ug[;la oml'attar för inre bolysning 142 g lödlampor, hvarn[ 37 st. 10-ljus-, ~7 st. 1(i-l]nsoclJ 8 st. 25-lju slampor.
För den yttre belysningen finnas 2 st. ()()cm. strålims tare
af Maison Bregnet i Paris och a[ samma modell som dc förut
till Clws Horn och Jacob Bagge lcvorera<lc.
Strömmen alstras af 2 generatoror å rcspekti YC l 00 och
250 ampere samt 70 volt, le\:orcradc af Wiklunds yorkstäders
akticholag i Stockholm.
Genomtorerna äro direkt kopplade till hvar sin ångmaskin, (lon mindre a 11 hästkrafter och fi20 l1varfs omloppshastig het, <lon större h 27 hästkrafter och -l4f> hvarfs hastighet,
båda tillverkade a[ aktiebolaget 1\lckanikus ! Stockholm .
För kompressionspumpen anyäuJes on elektris k motor it
20 hiistkra l'ter ; någon annan elektrisk kraftöl'verföring am·änclcs icke på torpc<lkryssanw.
På P:-:ilandcr är på 1Jekostnac1 af Sicmons tekniska byrå
en nf S icmons och Halske i lkrlin till\'orkad elektrisk muskintclegrnl' uppsatt pt1. fiirsök.

8cllncrs clcklrislrrt si.r;nalappa mt.
Den österrikiske korvettkapten en L. Nollnors nya system
för nattsignalering är grum1ac1t pil. n.nviin<lningcn af elektriska
lanternor, som l tvar fijr sig kunna visa :
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a) rast hvitt. skett,
b) fast rödt t:1kon,
c) ulinkamle hvitt t:lkcu,
d) hl i nkando rö<lt skon,
c) omviixland o ltvitt och rödt skon.
8ignalcringen kan verkställas antingen enligt ett systent
m ed tre Janternor ollor enligt ett systom IJIO<l endast on lantorna .
För signnioring enligt <let förstnänmcla systemet apteras
on lantema på toppen , syHlig öl'vor hela horisonten, och en
på hvan1oru nocken af on signaldt, en livar af do sowne synli g öfvor minst halfva horisonten.
För s;jiilfva signaleringen erfordras egentligen endast två
<tf ln.ntcmorna, placonulc på ett vortikalt arsti\.nd från hvaraudm a[ omkring 10 meter, ocb kan man med dessa framstiilla
30 olika signaltockou, mon don tredje lanternan, som alltid visar samma slags ljus som don understa af de 1Jåc1a nyssnämnda, har tillkommit dels för att signalerna med säkerhet skola
kunna afi.äsas från alla si(lor, del s för att angifva det signalcl'ftlldc fartygets stäfvn.de riktning. Ji'ör sistnämnda ändamål
äro dc und re lanternorna så afskiinnacle, att l1vanlcra lantermm är synlig öfver hela den sida, pft hviikou den är placerad,
och dessutom -!5° öfver åt andm sidan , såväl för som aktcröfver räknadt.
Om man önskar att sigunlcringcn ewbst skall synas i
Vii:is riktuing, kunna lantemorna al'skilrnws.
Grundas i:iignalsystemet pft ondast on lantoma, placeras
denna pä toppen .
För signaleringens utförall('lo finnes en afsäncluiugsappamt,
som står i ulcl<trisk förlJindclse mod en dynamomaskiu och med
luntcm oma och som kombinerar (lossa senares sken till signaltecken. Så kan ex cm pclYis signaltedmot A framställas genom
att den öfrc lanternan visar ett fast hvi tt sken och de båda
undra visa blinkande rödt sken.
Do blinkande skenen i\.stad komlllas genom i ledningarna
insatta rolaiser .
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l 'i'L alsiindni ng sn ]JlHna tons plana , c:irkoHonna< lo ötv c rbt11 t
ii.ro sig1laltockncn jiLmto motsvarande sifl'r or oll or bokstillvor
nlbildaLlo, O(: il sig1wl oriltgen verkställ es med e11 vef, som n odpressas öhcr den bokstal, som skall signaleras.
Då vofven till signalapparaten nedtryekos öfvor ett sig ..
nultec kon, påverkas sa mtidigt en mekani sm, so m tryd<or ett
motsvantmlo märk e på en belyst, i rörelse varand e pupporsr emsa, oc h r egi streras pä sådan t siltt al'gifnn sig nal er.
I npptinuarons syste m in gå r jämv~il att kunna anvä1Hla
sam11ltl uisäudningsap parut för att på elektri sk väg röm ett
pur sc maJorannar ollor kranamu till två åuglwi sslor mo<l olika
ljud , rör att m ed dessa fram stiilln sign :Lltockon. Signalcr, ROm
ufgitvas under tjod<a, skulle så lund a kunna r egistroras automati skt, ltvilkot i sjöri.ittsligt alseemlo kund e vara af ga nsim
·
stor betyd else .
Förf:lök mod do Sellnorska signallantornonm hafva sisthirAutna Oktober blil'vit verkstillida i Uarlskr-ona. Signalappurat.ou var apterad på kanoubi:tLO JI Urd. Af-läs n in g kund u gijras
pi:t OJnkring 5' al'stilml mml blotta ögat, och n1 ecl kikare i.igclo
afläsning under golln omstämlighetor olJeilindra<lt rum pi:t 13'
afsU\,ml.
Don kolllmi ss ion, som hade sig anlörtrollt att afgi [va yttrand e öl'vor signalsystmnet, nttala<lo sig i fi om u!'soonden m ycket bcrömmuncl o ölvCJ~ detsamma, men ans[tg sig lik viss t ic:k o
böra läroeda systemet till antag ning för fl otta n, <l<'t det IJ!aml
annat skull e stiilla sig uågot för dyrbart, hel st mman elektrisk
signalapparat rellan li1mes på våm fartyg.

A no1'dninga·r fö·r öfuC?·brin,c;andc af order eller mecldclanrlen
m. m. mom fctrtyg.

1\t Lleuna rlotnl:i !tar på sonare tiden a ll t sLörre uppnliirksa mh ct cg nats. Att don direkta ledningen al' a rti ll oriolden icke
län gre på samma sätt som förr kan ligga i fartygscbefcus eller
artill crioflicerons hand , är on g ifvon följd af don isolering af
do sitrski!Lia pjoserna, som bli f vit nöd vänd ig för att skyelda
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oc h hi1Hlra trMfunclo proj ektiler att skada en större (lo! al
ett fartyg. Scch n striden börjat, blir rlet i s,jitl tv a verket
divi sion s- ell er plutonsbo fiil ct oll or kanonkomm cnclörerna, so m,
stödjan<le sig på förut erhållna direkti v, få lccla eld en hnu·
för sin oJim· sin a kanoner. IIärm ccl iir likv ill bchofvot att
uppeh ålla eldcli sciplin ingaluiHla uteslutet, och lör detta ti lldamål n1åste ovillkorli gen på litli ga onlortörbind olser vara anordnade h å n don plats, <lär far tygs0 hol'en och m'tillorioffi cer cn
uppeh å lla sig, till dc olika platse r, dii r bestyc knin gen är uppställd.
Af von måste afstå ncl kunna m cd clolas till knuon konnn cndörenw; härtör lord1 as dock enelast telegrafer, so m kunna vi sa
siffortal, hvaromot för stri<lsm o(llons användning order bland
annat skola kunna öfvorsändas såvä l frå u cli visionsboLLllmfvar-·
na till r espektive clurksbofälhnfvarc so m ock [ri'tn striclstol'll ct
till torped m m mot.
Att språ krören i allmänhot icke ansetts vara tillräckliga
för att förm edla orrler , torde icke vara tvil'vol und crkastacH , och
såsom bekant fick man på do amerikanska örlogsfurtygen under sonasto kriget bogag na sig af budskickning för att öfvorföru order. Att detta icke kan altsos vara en t illl'rellsstitlland o
lösning på frågan, fram går utan vidare, då man betänk er, h vilka
långa och stundom , äfvcn i ett fullt oskadnclt fart yg, svårframkomliga v~igar ett bud kan bafva att tillryggalägga.
Frågan har hos oss äfvon varit föremål för uppmärksamhet, och på framställnin g aJ ehofon för t! ottans sta b utsiinclos
~ r 18DK d . v. löjtnan te n J. Sclmoirllor och miuingeniörcn E.
utland et inhä mta kii.nnodom om nyare ticlers förArfelt att
bättringar i kommunika tio nsm edl en å örlogsfart?g, siirskilllt i
fråga om anorclnandot ombord af ett skyddaclt kommunikationscell trum.
Synnerligen full stä ndiga rapporter hafva sedermera af
dem afl äm nnts och fra mgår af dessa, att den ljudstarkh telofo nen vunnit en ganska stor användning på fartyg, men att
likväl noggrmmt konstruerade språkrör vitl kunna upptaga
jämförelse med hittills för eGutliga telefoner i afseondo på hör-
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lw,rl1oL, men g i rvetvis i eko i al'soonclo pi't Utliloton att Jr<-tlliJrngas iuom fartyget, i ll\rilkot afseonde de elektriska lodnin gama harva al'gjordt företräde. Nttsm1 1 nyss nämnts, iir hiir
likviii fråga om noggrant konstruorwlo språkrör, el. v. s . med
iakttagande af ntt omsorgsfullt umlvika allt, som kan JöraJ1loda
liLHlols LortleJande ollor försvagande, ty omlast på sådant sätt
blir <lut iiJ'vorlmfvud tngot möjligt att genom språkrör öfvorföra
talet till sftdana delar af fartyget, <lär starkt bullor förekommer.
Don erfarenbet onJ an ordnande af kommunikationscentrum
och af onlorförbimlolsor inom fmtyg, som un<lcr nyssniLmlllla
utliln<1ska rosa vunniLs, tonlo komma att Li ll go<logöras på do
11yasto pm1sa;.'i.nltarno.

Ji'ijr att sig1wl em till mnskinen hal'va vi I'Jr uärvnra11tlo
mask iJltoJegmf ocl1 dossutom på Ull del fartyg om !oppstel<.;gra 1',
som iLr ställ d i förbintlclse me<l volol:imoter i maskinnmln1et.
Emollerti<l torde tlotta iyko kuuua a11sos tillriiekligt, ty
clil. man gt\r mod maskintolcgrafol'lla pft >> sukta », får llll\ll i
allmilllhot, för att noggrnnt bihohålla afstäudct, medelst språkrör on gil'va orclor till mnskinorun om smärre ökningar och minskningar i sbgnntalet. Bärskildt blir detta o[ta fallet vid gång
in till on ankarplats, dt\ samtidig ankriug skull ske.
l1'nllstäudigaro .Jnftskintolegml'er torde fönloJtskull erfordras
ph do större fartygen , mon huruvida dessa böra vara c lokLri~ka oll or mokanisl;:a torde biist utrönas genom försök.
Bland [örstuiLmmla sing af telegrafer toroo böra omnämnas tlen ptt de franska fartygen an vända, systom Porruisso,
b vilken finnes bcskrifvon i nyss omförmälda rapporter. Donna
maskintologmf är elektrisk och tillvorkas a[ Maison Brognet i
Paris.
Ma skintelegrafen bost[tr at 011 afsänJnings- och on emot·
tagningsapparat, törbundna mod hvam1Hlrn medelst elektriska
lecluingsLråda.r och f'atta i förbiwlelso mad ou nf do elektriska
ly::>lcclni ngurna i [m-tyget.

Dessutom finnas ringkloekm för päkall<-mtlo a~ uppmärk samhet.
A [siL! H lningsappa raten har tv[t mauövonwwa r; moJe1st don
ena af dessa angil'vos dun rörelse riktning och det slagantal,
som skall gifvas iU nutskiuou, mO<lelst don andra sigualums
den ökning ollor minskning i afståndot, som skall vcrksti.lllas
m ed anviindundo af volot~illletor. li'ö r >>fram åt >> kan hvar eller
!J vamnwm on het af c;lagantalct angifvus, för »Lack>> hvnrjo
tiotal.
Mottagningsapparaten i maskinrummet Lmr on ta.tla, på
l1v ilk cn <lo onl, son1 tmgi l"vn rörolsoriktniugou, ä ro augifua.
Vi<Jaro äro för angi[vando af slagantalet siffroma (l), 2, -1, H,
10, 2U, i3U, +O oeh 70 likalo<les angi[na på taHan. Om manövernrmO ll pti. tclegra fon på bryggan ställes exempelvi s pi't
>>Avant >> \Hi, tändas i mottagningsapparaten elektriska lampor
bakom >>Avnut» 70, 20, -t och 2, hva.rjämte såso m kontroll
samma onl och sitTror blifva upplysta på en till al'siLnduiugsH]JparaLen l1örande tafla.
Sigualori n gen för afståmlslöriLndriug med tillhjälp af volocimetorn verkställes på liknan<lo siLLt.
F\inlclon nJG<l don franska maskintelegrafen är, att <lon
är enkel, siL tillvida att don icke krtiJvor öiverföra11<lo af rnanöverarnwnws rörelser till motsvarande visare i maskinrummet.
f:läkorlwten Lör s<'iJun<la bli~va större än vid auvunda mlo af
visaretelograf, mon ä andra sidan är det en olilgenlwt mo<l
denna s. k. »klafftelogrnb att llon krilfvor mtwga elektriska
ledningar mellan konumtndostiillot oeh maskimumtnot.

1'clcy·r afcring

•

tdc~n

tråd.

Telegmfcringon utan tråd, som silrsk ilclt i maritima kretsar ,'\,dragit sig si:t stor uppmärksamlJCt, lwr ptt sonare tiden
gjort mycket stora framsteg.
Under det att Tyskluud år H)D8 slog rekord med 21 km. ,
(11 ') telegraferingsafstiiJHl, har Marconi i början af är 1900 visat ett telograferingsa[ståud af 7 4 km . (JO') och sedermera, en-
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ligt i tidskritter synligt~ uppgil'tor, lyckats telegrafera mollan
fasta stationor på ett afstål}(l a~ omkring lCJO' l'llor H);-J km.
lVIollan do cngolsl~a pausm-J'mtygo11 >>Ha nnibab och »J npiter» säges ett mod<1olam1o ha[va öfverbmgts på t; U' eller l UO
km., då fartygen voro under gfmg.
Do förbättringar, som införts, bestå lmfvudsakligcn i bättre
konstruerade instrument och bättre anordJJtt<lc kopplingar, IJVarigenom den skadliga vorkan at extra ström111ar och (lilral' föranledd gnistbilclni ng kunnat nedbringas.
I allmänhot kan man säga, att telogrn l'cringsafståudot växer
mod luftlcdniugcus l1öjd. .Marconi bar förut augil:vit, att tologm[oringsafståndet i stutute milos är lika mccl kvadraten pf1.
triicl!Jöjdon i engelska fot, dividerad mod -100, således formolen
h~

d = 400.
Sedan systemet blilvit förbättraclt, lämnar donna formol
dock allt för l ito t atstånd.
.
Många elektri ska fabriker ollor lör än<lamålct sii.rskiklt
bildade bolag föra redan instr~1ment för telogral'ering utan tråd
i marknaden, oeh det finnes sålunda all anledning att antaga
att, förutom det vetonskapliga iutresse, som säkerligen kornmor att clrifvu frågan framåt, cle kommersiella intressena skola
framkulla en konkurrens, som skall bid raga till framställa n det
af apparater, bvilka fullt lämpa sig för sjöbruk.
Såsom ett önskemål måste botraktas att milålla sådana
apparater, som kunna så att säg<'t stämmas i santma tonart,
så att emottagning endast kan ske at lika stämd telegrafapparat, på det att ett nigitvet meddelande ieko må af obeböriga
kunna uppsnappas, eller olika stationor stöm livarandra vid
telegrafering.
I förbigående må här nämnas, att ou mycket rikhaltig
litteratur öfvor telegrafering utan tråd rorlan utkommit, och
spåras upprinnelsen till detta sätt för utväxlande af medelolanden af somliga författare ganska långt tillhaka i tiden.
Ur ett af D:r Slaby i Tyskland (en auktoritet på detta
område) inför Schii'fbauteclmisc!Je Gesollscbaft hållet förcurag,

till åter jng lllig att ;m[öra följamle rörande en del företeelser
vid tolcgml'eriugcu utan tråd ell er Funken-tolegrap!Jic såsom han
kallar elen.
»Jag kommer nu» anför D:r Slaby, »till användningen
af gnisttolograforingon inom marinen. På öppen sjö arbetar
densamma under mycket gynnsamma törl1 ållanclen. Man kan
säga att med likadaua anorcluingar kunna 5 till 10 gånger
större a[ståncl ö[vorvinnas öfvor vatten än öfvor land. H varpå
beror r1å detta? Förr au togs att atmosfärens större ronhot oeh
dmmnl'rib ct vore aulodniugon lJärtill. Detta är likvill icke händelsen, ty redan vid telegrafering li.lngs kusten reduceras afsti\.nclot, elmrn luften där ieke bör vara minc1re ren än på
öppna sjön. iVLåhända fö.r det auförcla förhållandet tillskrifvas
en egendomlig ytverkan af vattnet. De från en gnista utgåom1o elektriska rubbningarna fortplanta sig vissorligen åt alla
håll i rymden , men dc följa bälst längs lodare ocb halfioclaro,
som sträcka sig i rörelsens riktning. En yta har liknande
gynnsan1 inverkan. Flyttar man afsändnings- oeh emottagningsapparaterna till en gnisttelegraf, tätt intill den glatta, fria
väggen af en stor sal, uppnår man nästan dubbelt s{t stora afstånd som om apparaterna sti.illas i midten af salen. Jag hade
fö r att anställa mätningar fullständigt låtit utrymma on stor
sal i mitt laboratorium oeh kunde, då apparaterna Hyttades i
rummet, till fullo konstatom detta sakförhållande. Det ger auledning att tänka sig särskilda ytströmmar. Jämföres hafsytan, äfvon då hafvct är upprördt, med jordytan, så finner
man j här ifrågavarande afseende on stor skillnad. På den
för ra finnas glatta vågytor, längs h vilka de elektriska impulserna Jinna väg, i senare fallet skall oändligt mycket mera väg
tillrvo·o-aläo·e:as
tu man måste täuka sig, att do elektriska im,; bb
pulserna glida upp oeh åter nod längs hvarje sten, ja längs
h varjc sandkorn och hvarje grässti-å.
Härtill kommer en annan anmärkningsvärd omständighet. Om vertikala trådnät användas för afsändningon, polariserus do elektriska vågorna vertikalt. Träffa dessa på sin väg
en annan vertikal lineär ledare af tillräcklig längd, kvarhållas
t:h..J

'
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dc vid <lenun oc!t abtra
cluusatltlll<t en pulsoratH1u växelström, llvarom nwu ltltt kan öfvertyga sig genom ett expori men t.
Det ilr på så siitL förklarligt , hvariöt· alla linciira upphöj ningar i tenängen så~om trä<lstummar , stiinger, skorslenar ul:h
kyrktorn äro så sy uu erligen hindorsamma l'ör gnisltolegrafcri ngon . Tel ografcri ngou ärver on stor stud erbjuder ocrhörda svårigll()tor , om man icke kan bogagna sig a[ luftballonger fö r att
bära upp trådnäton.
A.tvon fuktigh oten sp elar hiil'\'id on roll, l!varomot Inrar kon tjoden eller regn stör tclogral'eringoJJ till sjös . PCt lanc1 iir
det annorlun<ln.. 1'ri:ic1, stäu<bror
ocl1 bvo-gtwdsvork
äro vculli<•·on
. ._
.Jh
b
lmlfloclaro, lJVilku s ledbarhot tilltager i fuktigt Ol:h gonon1vftlt
tillstånd, och draga <lc <lilrvid desto girigare till sig do elektriska Vtl.gorna. !'ii sjön förekom ma id;: e sådana hind er; ti Il
Ol:lt nJed i cm hamu, där m ånga fartyg li gga , äro masterna sä
puss afliigsua frå n hvanuHlnt, att de icke criJjuda nägot al'seviirdt motstånd mot 1lon elektriska strålningen .
Ptt etL fartyg, cltir telogmfcrit1g försiggö.r, kan dess master, vant Ol:h anuan sW.ltrossrigg verka hillL1rn.nde, l1varföre
anonluingarnu i vissa aisocnrlon måste göras så att sägn im1 ividuella för olika fartyg. 1\norclniugar, som på ett fa rtyg vi sat sig utmärkta, hafva på andra fartyg lii.nlllat väsentligt olika
resultat, utan att skiilou omedelbart kunnat finnas; er[mon!Jot
i dot.ta afseende kan eudast vinnas genom praktile
Do anordningar, som vidtagits ptl de tyska J'nrtygon,
kunua g i[votvis icke blifva förOJw1l för uLliiggning, lika litet
som jag kan tillhta mig n<'tgot uttalande om den taktiska anv~lndningen af guisttelografor ingen , mon d~lromot anser jng mig
böra framh ålla don säkerhet och uoggrmmhet, med hvilken
apparntcma hanuterus ombord. Jag önskar desto m er botona
detta, som botiinklighetor i sådant al'sceudo uttalats. Man tror
u~lmligen att hiir är fråga om ömtåliga, fysikaliska apparater,
som blott kunna törstås ocb betjänas af vetonskapligt bilc1allc
personer. Så tir likväl icke fa llet. - - - - - -- - - - Under försöken, som varade flera månader, l>lefvo
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emellan/U iin d ri ngn r på apparaterna nöd vtiiH1 iga, och dessa
kuncle nästan alltid utföras af maskinpersona len ombord. Det
finasto och ktinsligastc at instrumenten är »eohcrern», och dess
konstruktion hemligh ållos i allmiinhet till en viss grad. Nåvtil , <l et största afstån<l på h vii k et tolograforaclcs från ''Friedrich
CarL>, -!-fl km (2()') me<l 30 motors trådhöjcl, uppnådelos mod
en ombord nJ en UJHloro[ficor Iörlänligad >>Cohcron. Gnisttclogral'nppara tcrna äro sålunda i detta hänsocnclo icke att likna
vir1 exempelvis on kronometer, ty ropamt.ioil aJ en så<lan torde
i alhniinhot icke kunna Ycrkstrlllns ombord >> .

Tnom syonska flottan hafya fiirsök mod tclcgral'oring utan
triltl verkställts förliden sommar och höst. De senaste försökon hnl'va utförts i Stockholm s skärgård, dels ph ångslupar,
dels på Karc.
Löjtnant C. clo Uhamps har !ocH dessa l'örsök, och har
han yii.lvilligt liLmnnt mig upplysningm· röranclo desamma.
N ii.thöj<1on har pf1 <lossa bfttar i eko kunnat göras högre
fin omkring 2-1- motor. Do apparater, som använclts, ii.ro !'rån
tliomons oL:h Halske i Borli11. »Cohorenl » iir a[ n ftgot olika
!JeskaHcn het mot 1lon, som l'örut anyänclts, i <l et att röret, som
omsluter mctallpuh·erko rnon, är af ebonit i stiill et för glas,
h varjämte arståndel mollan polstyckona i )) oohororn)) kan regleras me cl on sk r u r.
Vi<l försliken har synnerligen vaekort resultat erhållits, i
det att tolegraforingsa fst<
1nclot, oaktadt den ringa niHhöjdon,
utstrii.ckts ända till 30 km. (l!)') mo el anvämlan<lc af en<last
lG volts s pänning i tlon primii.ra lodningen till incluktoriot.
Härvid är att märka, att clotta al'stfmrl uppn årl<.los nti skärgårdon molhn Kymmonclö yicl Omö n och lWko på Kanho lmsf.iärrl cn, sålo<lcs öfvoi' nitgra önr och mollan land å ömse sillor,
hv·ll'i-ocronom tcleo·ratorinuon
n
o
' såsom n[ <lot ofvan anl'örda framgår, blot bctyclligt svhrme ii.n om elen skett i öppen sjö.
L ·
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Med anledning af do r esultat, so m försöken gi [vit, läror
Kong!. Marinförvaltningen ha[va gått i författning om a nskaffande af materiel för telegrafering utan tråd för aptering på
oskarlems fartyg nästinstundande sommar, och är sålunda god
förhoppning om, att cl cnna v iktiga uppfinning inom kort blifvor tillgodogjorcl inom vårt sjö l\\rsvar.

Jag går nu att nämn a något om utyccklin gen n[ telcgraferingen utan tråd i rlc utländska flottorna, enl igt 1 tirlskri[tcr och tiduiogar synli ga notiser.
I Danmark lära fiirsök ktfva verkställts i Öresund och
tclcgrafcringsafstånd på :32 km. (17') hafva upp11~LLts, tro l igen
med fra11ska appmater.
Inom engelska fiottnn, där .M arconis system uteslutnnde
au vändes, h af va np parater i nsta llcrats på rlc flesta större fartyg tillhörande rustaclc cskadrnr, och läm genomgliende pro[
beträffande deras använduarhct plnncras till sommarens krigsöfningar.
På dc enge1ska fartygen har man riggat till sprin pi\.
masttopparna för uppsättande af trådnäten, och diirigcnom på
do storn fartygen fått en verksam nätliöj<l (d. v. s. ofvanfi.\r
ö[vcrbygguadcn) af ända till of"l meter.
På den engelska sjöstyrka, som legat på observation vi<l
Dclagoa Bay, har tolcgra[cri ng u trörts på afi:iU1ml al: omkring
1:30 km. (70').
Äfven för lancltkr igct harva i Sy<lal'rika statione r upprättats för tel eg ra[cring utan tråd, och läm afstånd a[ niira JOO
km. (i'>-±') haha m·llfl.llits m ed BO m eters lurtl c<lnin g, och än
sLi.i rre a[stånd med anviin<lnmlo af clrakar för luftl ed nin gens
uppbärande.
I franska flottan hal'\'a utl'örliga försök mc(l telogrnfcring utan tråcl utförts. Instrumenten till (lessa rörsök hal"va
Lillvm·kats af E. DuorteL i l'aris mml tillll:jälp n[ hijtn:lnt Tissot i franska. fl ottan. Det högsta aJstimd, som upp-

nåtts mod dessa apparater, säges hafva uppgått till l rlO km.
telegrafering mollan fartyg och land; uppgi l' ton är
dock ov iss.
I Ry ssland h afva do franska apparaterna kommit till användning med något moclif-icrncl anordning, enligt Popoffs system. J~nligt i tidningarna sy nliga uppgifter, har M. Popoff
åstadkommit telografförbinrlolso mollan Hoglaud och f-inska
kusten, på afstånd som tord e hafva uppgått till omkring D3
km. (:10').
I tyska flottan har antagits ett system_ Slaby-Arco; apparaterna tillvorkas af Allgemeine E lektricitäts Gescllschaft i Borlin. Den tyska Kina-eskadern s fartyg läm samtliga vara försoelda m ed dessa apparater. Det högsta kända t olegrafcringsafsti'mclot är 4R km. (26') med 30 motors luftledning.
I österrikiska fiottan ha[va försök gjorts mod SchMers
system, och uppgifvcs tologral'oringsafståndet hafva uppgått till
i)() k n 1. (27').
åohiiJcrs system läror ä fvon tillämpas på N or1l-Dculschc
Lloyrls bå.tar.

(81 ') vitl

Ny elektrisk _qlöcllnmpn.
I rrysklanrl h ar ma11 börjat använcln en ny sorts elektrisk
glö11lampa, clter uppfinnaron kallad Ncrust-lampan.
Denna glö1'lbmpa sk ilj er sig hån Edisonska lampan <läruti, att glödtråelen icke är innesluten i lufttomt rum. Detta
resultat har uppnåtts genom att använ<'la en glödkropp flf mctall ogcrin g, som icke oxiderar. Glö<ltråden är olcdall!lc i kallt
till stfl.ml, si\. att den måste uppvärmas clå lampan skall tändas.
Denna uppvärmni11 g sker genom on shrskilll lecl ning, som automatiskt mkopplas, <lå glödtråden blir lcclamlc. J!'örclcl cn mocl
denna lampa ~i.r bland a1mat, att en utbrunnen glödtråd lätt
kan ersättas. Lampan Jinn cs ännu ej ntt köpa här, ulan
lärur för nän-arande endast nnviinrlas i Berliner ElekLricitiits-W ork er nät. åäkcrl igen torrle clcnnn nya elektriska lampa
ft'l. stor a11vändning, om den il å ll or, linLcl lwskril"nin ga nm ö[vcr
den samrna l ol'va.
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Minväsend e och sprängämn e.
In om dessa vetenskapsg ronar Ilar jag mi g intet särskil r1t
nnmädming s värdt b ekant, som ä r a f beskaffenhet a tt k~mn a
till årsberättels en antecknas, h iil st jag anser <le fram steg 1110111
sprängitmno stekniken , som boröra arlill cri ct, i cke falla inom
området för donna årslJorättols o.

Om undet·vattensbåtar,
särskildt med hänsyn till deras användb arhet
vid försvare t af Sveriges kuster .
.\f

ka.pt cn X. Posse.

(Fo rts. !'rå n s i<l. 12.)
Und or vn ttu ns bå tcn ii.r ett dol'ons i vt va pen. AJ skäl som
Undcrföl'l1t l'ral!lh ålJits bo trtU1and o sjO<ln g ligh ct och a ktionsra<li o samt v:cttcnsL>:I... ·1 ·1g h ot· a t t
· 1...OJ'CL:lg
1
ten s :l n vand ll1UJ
na v1·gora, 1··a m par <len s1·g OJ· f"ur l;:ngs
p a" ni
no· vie! förficll(l cn s kust eller i öppen sjö.
sva~ aE v å ra
D on kan sålc<l es ej likt <l en sjögåcn <lc torp edbä ten ä tfölj:t
kn stcr.
flottan. V isso rlige n finna s nnd crva ttcn sh fttar, afse<l ch att kunna
modföras ä s lagsk eppe n, m en clc rnåsto cl å gifvn s så s mh <1imons iouc r, att d er ns effektivitet i (ifr igt blir cl ä mf lidan<1 c.
Under vattcnsbhtcn ph si n m t \'aran do st.'t!Hl punkt få r <liirfö ro sitt opomtionso m n1.de fö rlng<lt till hamn nrncs om cdel lm rn
n ärh et oc h skärgå rd en . Me n rl cn fyll e r <lock en stor lu cka i
torpc<lbfl.l.on s a nyä n<lba r l! et. Denn es verksam het m åste nämligen nii.Rtan utesluta nd e förl iigga:-; till natten , nrHlen ·ntto nsbåton rl<i ro m ot ii.r n l'o-;c<ld att u pp t rii.<l a vid dager.
E!Jum vi sse rli ge n underva tte nsbåte n m åf: tc inmngc rn s s;'\.som anv ä n <ll mr cn <l ast t ill loka ll'örs va r, är dess sjödug ligh ot
<lock stor n og a tt lll Ccl g· il'va e n förfl y t t ning i öppe n sj ö li\.n gs
våra ku ster , d i\. om stiimli g lwto ma ä ro gy nn samlll a.
Hm u skola v i n u [lil \'ii n da u ndc rvatte nsbå ton vie l fi_irs var
aJ vå rn. kuste r '; E nli g t l'ö rl'attarPil S fdnn on a ncl c kall und e r'l'irlslw ij't i .'{_jiit•iiw·wld.

-
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vattensbåten <lärvir1lag fyll a t venn e v ikti ga uppg ifter (af lwilka
don ena förut utgjort en stor lucka i vårt ku stförsvar) n ä m l. :

li gt farvatten för underva tten sbåtar. ej min st genom bottnens
jämna beskaffenhet.

l ) såsom hnmnförsvar,
2) såsom försvar af v isst skärgånlso mrå<lo.
Flottans uppgill vid vår t försvar har hi ttills m i\.st in shii.nkas till förhindranu et af en invasion öfver ha[vct.
Visserligen h afva ä [ve n sj öm ilit~lra författare veb.l utsträcka rle nna uppgift till förhindramlet nJ bralHlskattning a f
obefästa sjöstäder. Ty vä1r [å v i dock llJHler nuvarH.Il<lo l'örlt å ll a]l(l e ll lemua donna uppgi ft åsi<lo , om vi v ilj a ha[ \·a utsikt
att lycka s i vår hufvuduppgift
Att trycket af den nllmänna opini o nen ej kmmner aLL
blifv::t sft lätt att em otst å, när li end en till äfv e n t,y rs opåtnld t
s köftar och brandskattar våra obciäeta ku st.stä<ler, och inge nting höres o m vår ftottas verksamhet, är gan ska i:iii.kert . Om
I! ottn.n därföre kunde g il'va clc för näm sta af ll essn städer ett
J'örsvar m ot <lylika företag ar mindre fientli ga sty rk or , sknllc ,
ä l\· en frå nsodt tryekot at den pllm ä Jmn. opinionen, !l ottans hufVlHluppgift blifva lättare att fy lln , ju flora h a mn ar umlor kri ge ts lo pp funnC' S an vänd bara för förrärlors fyllande m . m .
Mit ngn obcl'ästa städer hafva visserligen p å sista tiden pi\.
egot i ni tin.tiv up ptagi t pla n er för försvar åt sjösida n go n on 1
minlini or och batterier, men alla sjö st~ldcr kmma ej på rl etLa
sätt skyd<las. Sålunda to rd e Sveriges trc<ljo stall, Mallllö, uj
kunna sk vu tlas ;:-,o·e nom mi nlinior för brandskattning oll or bo nl uanloment h å n sjösid an. Ej h oll er kan Malm ö gi[va.s n itgot
effokti\'t lokalHir svar af flotta ns i'<utyg mot en örvermilktig
Ji end e. 'l'orp <'< lbfttm· skul le diir inge nting kn111Ht LltriitLa p å <la o·en yjcl on oycn tuell hmml skattning. Om lläromot on elle r
h
ett par umlor vn.tte nsbåtar vore tilld elade Malmö , tonl o OIHbst
misstH n k e n om <lm·as till var o i s u n det fö r hi n dra hvnrje u p p ·
t rii.<.l ando nf större tleniliga fartyg.
U ndcnatte ns håten kan n än ili gon, m c<l ut sikt att lyckas,
gft till a nfall v i<l <l ager , utan sky dd ar la nd , bl ott don får
uppträria i sm ul t vnt!on . S und et iir <lii.döro ett m ycke t läm p-

Med stöd af un<lervattc nsbåtar, som förhindrad e större
fi entli ga Ia.rtygs uppträdand e i snn<l et, skulle sedan möjli g h et
tlnna s n.Lt mod n ftgm mindre bovtirad e fartyg förhindra en
hantl olsblocka<l af d etsamma.

.~

~

JCn obcfii.stacl h am n, utanför hvilken finn es skärgftrcl, ell er
som har ett 1ftngt inl opp , lii.mpar sig naturli gtvi s ändft bnttre
för [örsvar mc<l und ervatten sbåtar . Den nnfall ancle blir näm ligen d å begrii.nsa<l till träng r e vatten a tt röra sig på, så ~tt
han m åste framgå lå ngsamm a r e, li varjämte mOjliga nnfallsvii.gar på förlw.nd lättare kunna beräknas. D e försvarande undervatLensbftlnrnc kunna <lå utan svårighet intaga en sårlan
posit ion vid siflau a r farl o<l on , att <le m o<lclst optiska röret
kunna iakttaga ti onde n , utan att själfva upptäckas, och mö:jhgeJl utan att e ns fö rH ytta sig a!'skjuta sina torpeder.
För att on hanm ge nom minlini cr skall kunna. skyddas
frå n sj(jsitlan fordras, att <l essa min lini cr skola hafva Hankerin g sbattoriur och strålkastare, så aU de ej kunna undanröd JaS. T si n tur åter fo1·llra f·la nkor ingsb attori om ::t trupper, som
skoln. kunna ll iml ra, att batteri e rna tauas
hn<lstiO"lliJ10'
h
bo·enom
(_ b
h"
~

S kulJ c f·ion J on emell ertid på ett eller ::timat sii.tt lyckas
uncJnnröclja oc h passera förbi mineringen, tonl e han seelan
utan risk kunna verkställa ot t bombnnlement oll or on brandskn.tt11ing; mo n finnes till hamn en s försyar dessutom on undel'\'attonshi\.t, kan <l on <leJs !'örlrind ra <le större fartygen att
uppeli ftlla sig på 011 såtl a n plats, att <le kunn a verksamt b esk:jutn. finn kcringshattoriorna, oc h (]els vi <l fiend ens eventuella
framtr ii.nga n<lo fö r hono m sk apa 011 rara , som han hvarken
genom SYC]liling, kontramin ering ell er bevaknin g kan undan rö<lja .
·v åra bc fästn.cl e lw mnar, so m f. n .
hol m , Ca rl skrona, F'itrösuncl oc h inom
fram till Göteborg, Lo r< l e ä[ ven k11 nna
vattoJJ Sbåtar . i\ n gåe nd e <l essa håtms

in skränk::t sig till Stockon oj all t för afl ägsen
ch·aga ny tta af unclera u vänclan<le för S to ck-
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holms försvar vill jag niimna i sammanhang med dylikt försvar al' Stockholrns skärgård.
Carlskron::~, som för en tionde torde hal'va någon större
betydelse oi1dast så länge därstildos kvarligger någon Llel af knstHottan , är nu så kraftigt försvarn<lt, att liendon mo<l all säkerhot ej riskerar ett försök att inpar;sora m oll an försänkningamo.
Däremot är under dessa ornstän<ligheter on blockad af Carlskrona sannolik.
Ftågan, huruvilla on dylik blo cka (] kan hindra kustfiottan
att utlöpa, har varit mycket diskutenHl ; men i h vad fall som
helst är risken att vi<l krigets bö1·jan m ed on del af vår flotta
b lifva innestäng(] större, ju närmare tionden kan l'örlägga sin
blockadli.nio. Dc medel , som nu stä till buds för hinrlrantll'L
af att blockadlinion sluter sig alltför tätt, äro, dels on kral'tig
bestyckning på fortens sjöl'rontcr och d els torpc<lhåtar. Artillcrid kan llliijligon hålln cle blockerande på ett al'sti'md :d'
omkring GOOO meter l'rl\,n forten, mon detta är ej tillräekligt
för att fiottan skall slippa förbi . Fn'l.n spansk-amcri kanskn
kriget finner man, h vad blotta befintlighoten af tlc två spnnc;ka
»clestroyen,;>> i S:t Jago hamn kostade clo blockoramle amerikann.n.e oro oel1 anstrilngningar, oaktadt clär endast fanns ett
inlopp, som vid mörkor IJela tiden belystes. I-Ivad ett par nntlorvattonsbåtar i S:t Jago skulle kunna hal'va uträttat i spani()rcrnas häuclor är \' isscrligon probl c mntiskL, men nog s kull e dc
betydligt hal\·:t ökat rndion pi't elen cirkel, hvarnJ C<l hamJJt'JJ
inneslöts. Hv:td d etta har att betyda Iör den, som skall hryta
blockndou, är tydligt.
Att viLl <lager mod torpc<lbåtnr anfalla on utanför Cnr·lskroua blockomn<le fiend e :'lr ej nJ(ijligt. På natten åter kunna
torpedbåtar, som . lyckals obcmiirkt utbryta, hal'va utsikt alt
lyckas i sitt nnfall. 8törsta s\·årighoten är att passom 11on<lens
närmast land i'örlag<la bovakn i ngsJ inie al' mindre i':J rtyg O t' il
ångsln par. U ntlorvattcnsbiiten kan vid gyn nsamt viider p o"t
dagen ntpassom och gå till anl'all mot en ricndc, som till
äfvont.yrs 'dtgn.t c;ig lite för nära, och p:l, natten litror häll e r
i t·ko fiendens bc,·akni ngshitlu r k u n n a hind r u honom :iiJ kom m :t
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u t. l1'ör att setlan bii.ttre kunna nppt.ikka lienden oc1 1 kunna
giim stönc l'art, kan han pumpa ut Yattenlmllnston och gå
som ölvcrvatt~n;.;båt R:tJnt för::;t s ~lnkn sig, när li<lll är uppttlL:ld
ocil komJJJJt tionden nilrmnre.
Unclcrvattonsbätnr till Cnrlskronn l'ön;vnr tonlc dilrföro
t~inga. den . bloockc~·a;1de att J'(irliigga c;ina fart yg ph ott betyci!Jgt storro alstancl 1ran ku sten , h\·ilket , si1som förut ilr niimllClt
'
minskar hloeka<lens cffcktivitol.
Oötuhorgs bofiistando ht sjösiclan afsor utt gifva flottan
~n rep l1pu nkt, och motiYoras <lessutom genom platseus betydelse
1

pol 1t1skt, ekonom is k t och ::;tratcgiskt afseend o.

.. Nö,gon lmmclsk~tttning af (;ötcborg utan ' större styrkors
llllVftJHlanclo ~ordc tack vare dc nu föroslagna bcfästningnrno oj
vara att bclnra. lhircmot är en ha]](l elsblockad af Göteborg
ouh vcstln~stc n ganska sannolik. Den Htora hoty clelsc, Götcb.org har ~ör vår. ~~liinclskn lmJt<lel , gör <lut uneler ett ][Ulgvangt kng ~J]J e n hfsh åga för fherigo ntt um möjligt förhindra,
att en dyhk blockad kan göms effektiv.
styrka inom dc nännasLe ii.ron t.orcle Dilj)j)Cdin·en

1

b
.,.Flottans
l
~l.?c g1 va, att . nö.gon större del d~lraf förlägges till Göteborg.

Tior 1:tt .upp!Jtllva on IJloekad, när man ilr {-]ondcn uj](lmhgson
StJ'Jd slmtyg, torde ingenting lämpligare kunna erbållas än
ett rörligt lukaHörsvar af und cnatton s- och torpeclbö.tar i' före n .J~Jg me(l ett par knnonbåtar ollor torpcdkryssnro för att [ördnl va fiendens smöfnrtyg ur skilrgårdon. Den vidsträckta skärgård , som stär i förbind else m c<l inloppet till Götcboro· underlättar betydligt ett sådant försvar. Nhgra lyckad e anf:ll skulle
ll og <:lfiii.gsna blockaelfartygen sh lå ngt l'rö.n kusten, att blockaden kund e förklaras icke effektiv. Dc flesta facktidningar öfveronsstämma äfvon l'ör närvarande i, att en effe ktiv bloukad
en hamu , som försvaras af undervattensbåtar och torpedhatar, bör vara mycket svår att utföra.
1

a:

. . l-hud Fårösuud beträffar, har dess betydclsJ för våt' !lotta
hittills varit ringa . Kumlo dilremot clcmm hamn få ett betryggande försvar samt fä. sitt norra inlopp l'örcljupadt, skul le
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don såsom kold epot oel1 replipuu k t för llottan, ::;~irski ldL för
rekogn osörer, kunua vara af stor ny tta.
Enligt Författare ns molling , kan förs varet a[ F å rösund
L n. på liimpli gaste siitt stiirkas genom att tlit förliigga ett par
umlorvaL tensbåtar . Unde rv atteusbä te ns uppgift skulle l1iir Iörnämli gn.s t vara att hindra fienden att innestä nga i hanmeu
varande fartyg. Huruvid a 1lot skull e möta svårigh et att r oda11
i fredstid förlägga und ervatten sGåtar till on h am n , so m ~i r sä
afbgson som Fårösun d oclJ som saknar upplmln ingsslipa r oeh
r eparation sverks täder, torde bero p å, llllm öm tål ig uncl eryatton sbå ten som sjökrigsm ateriel kom1n or att sti.Ula sig. 1\u tngligen fordrar den en r eplipunk t mcm rik på r es urser iin Ji'ii.rösund , hvarföro llo först vill betaraclt [redHbrott skull e öfvedöra s.
Don stora ::>tmtegiska betydel sen af Stockl1ol1us skärgård
erkiind. Denna
,; k ärgå rcltiom· för llottau vill Sveriges fö rsvar är allmänt
hindra fi ontlen
kunna
vi
som
,
mån
a
samm
i
ökas
betydelse
råd c.
tioner.
signnlsta
förstönt
eller
farle(1er
att der inträn ga, afspiLrra
Det mmlel, vi Jlll b,vggt pt"t, till för hin(lmnd o a[ att fien dens större fartyg intränga i. de nna skärgå rd, iir v[mt torpedFönwar a[

båtar .
Emellert id bör en fiende, som ~ir i besittni11g ar ett öl'ver vägand e antal »tlestroy ors », torpc:tl!Jätar ocl1 fu1g·slupa r,
kunna vitl dager iutr~ln ga genom tle allmiinu a !c:dcma, uLan
att det är möjligt att genom Lorpeclbtt tar skada h onom. l'tt
natte n kan han intnga aukarpla ts i någon vik , millent ot..:lt
spiinn inl oppen mot torpetlbå tar, samt Iörliigga en s<'tdnn bevakning, a tt torpet l båtsa nfull är uppe n bart omöjligt. För eJ 1
iiende, so m vill begagna sig af våm utllliirkt a sjökort i skulan
1/ 1ooooo, oe h som lmr någo n vana vill skurgänl , Lör detta oj
vm a någon all varsam sv:"trigh et.
Vid vi'tra esknderö [ningar bar aldrig funnits stuhn till gitllg på m ateriel för bcvakni ng och rekognoscering, att det
fullt motsvara r, h vad on eventuell 1iem1e med all sam w l ikl1 et
kan disponer a. Ej hell er h ar tiden i allmänh et n1 odgifvit, a tt
vid t. ex. l1evakuin g und er gång, st"t noggran t genomsö ka o d 1
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bev aka angriinsa ltd e farvatten , som an Lag] igen i krigslid kom mor att iiga rum .
Jag vågar därföre pås tä, att n \ ra torp edbiLtars lönnåga
att ht\lla en DC11de utom skiirgårclon, genom dessa örn ingn r
öl'verska ttats.
]\[ånga tilHiill cn kanske skull e gi fvas, rlå ett torpeuuå tsanl'all kund e lyckas, n1 en o\·illkorl igcn skall en öl\ror liigso n
fi clHlo, so m har ticlon för sig, vid dager kunna l'örfl ytta sig
och vid mörker ankra i vå r sk ärgt'm l uneler skydd a t sh.tlan
bevaknin g, att ett torpellbå tsan[all ej iir möjli gt.
Försvara des skärgård en däremot äfven at und or vatteu sb:"ttar, skulle dessa så kunna öka ri skon för fi endens stö rre
fartyg vi el intränga nde i skärgarclen, att de nog ej skulle våga försöket. Den noggran nasto be vakning, r okognosceri11g eller svepning sk u Il e ej kunna hindra underva tten sLå ten att nalkas sitt
mål och , kansko utan att ens bohö[va visa m er ä n optiska
tu Ll'en öf vor vattnet, a [skj uta torped ou på nära. h å ll samt därefter a llcl elos försv inna.
Olll ti ll försvar af Stoekbol ms s kärgånl arsågos 4 und ervatten sbåtar, som tilldelade s StockholnJ s sbrgård soskader , borde
dessa, förlagda i olika delar af skitrgånl on l'ör att vara till
bauds , h vu rh älst ett intränga nde af fi enden skull e försökas ,
utgöra ett försvar, so m vi p å intet annat sätt knmw orh:"tllu.

J hä ndelse af försök till blockad , vare sig lmnclols- oll or
örlogs-, af något inlopp, vore under vatten sbåtens hjälp till störande däraf af stor nytta.
rd skulle no bo· utan större svårig'
F rån Stocklwl ms skii.rg·å
,,
hot kunna s~imlas und ervatten sbåtar till Söderma nlands Östergötlands och Sm å land s skärgård ar, men som undervat~eusL[t
tens fart, t . o. m. ph minsta deplacem entet ej kan sitttas högre
d ) vore
och aktionsra dien är tämli bo-en beoTäusa
12- l-! lm or>,
b
än
.
.
undertilldelade
sig
llngo
ar
skärgård
lörclelakt igast, att dessa
Oxelötill
.
ex·
t.
förläggas
vatten sbåtar, som i krigstid kund e
sun d och W estervik.
P å samma s~itt torde vara nödvänd igt, att till förs\rar af
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våra uurrländska skitrgi'm lsum råden lönlela f'itr:-:k iIda u ll!lervnltensbåtnr, so lll Llå också kunde anviindas till lwttlllf0rsnlr.
UndonattoilshiUar, al'sodda [i)r f0rsyn r aE yLLrc skiirgi'Lrdcn, och so m halva lhngt till lin m n, m ~ts tc \w l'nt ett lllod oroll or !lopotl'nrtyg fUr att cr:-:ilttn kon;.;umcnul o l'i.!I'J'ådor oc h omhyta bcsi tttn ing, som do is a l' n try m mosskäl Ot,;h dels ph gnllld
al· cl os:-1 ringa styrka oj i bng(luu kan erhålla :tötlig hvila Ollll.~on l i umlorvatlon!'båton.
Flottans fömälll sta uppgil't, l'i! rltinclrandet n.l' en li entlig
landstignin g, beror nwd;-oL al' dess rijrlig!Jd. .Ju fl em l'arlo!lcr
so m ej itro af fl endon stitngda od1 jn liera rcplipunklor pi\
olika delar at kusten, ju litttnro iir det alt bil>ohi'tlla dutma
rörliglJOt.
Genom att i olika lwtnll<ll' oe!J ;.;kiirganl;;ontr<'"vleti li tli'va
utL lokalflirsvar al' undorvaLlOtl sbåtar är förut vi sn dt, hul'll en
blockad al' k~ m n n r, ollor ett i ntriingamlo ocll hibcl!il.ll :l!ldo :t l'
ett ;.;kärgil.rdsområ!lo , hör vat'<L svårt för en fiotHle att åstadkornma; mou äfvon oU latHlstig ningsl'örutag tonlo direkt ku ;\1\a
a l'v ilrjas geuom clt såd ant på olika J ular al kusten bel intligt lokai l'ör:ovar a[ und enattcnsbåLar. · En transportflotta Utider sakta
Jart i skiirgånl, oll or ti Il an kurs, vore l' l! r nn<i m·v;lt.lonshii.ton
ett bttfånget byte. Hollll iga förl'attare l'öronln, aLt \'i) J' dot ta
ii iHlam äl un<1orvaLtensbi\.ton borde llaf va on fl!n;tiirk t stiil', ;.;;l,
att han knmlo utföm ntmnining; men risken för aLt l'<tllllllllingctt
i stället blir en kolli sion, som aflöper till llll!lervaLtc nsbåtcns
tw chlol, är för stor, fl!r att !lctb slridssätt ka11 föronlas.
>>Last but not lenst>> IIa[va vi kostnarlsfrågan. No hitr
n åg ra uppgifter Citligt kapLon Jlovgan,nl i >> Dansk Lidsskril't fur
Sovmscn>>. ·
Le Gymnotc, 30 tons , mc<l jämförelsovis sto rt ackumulator-batteri kostade 120,000 kronor.
Till >>Gustay c )'jo<lo>> , 270 tons, som hade ett stort <lyr bart ackumubtorbatteri, bevi ljad es GOO,OOO kronor.
Till »Mm·sc », 1-W tons, och >>Nnrval», 200 tons, med
framdrifning af elektricitet ool1 å uga, anslogs kof:it!lt1 <len till
+70,000 kronor styc ket. Samma beräkning är gjonl för do !1
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lnl.l<il'll C af 1'\<ll'V<li-t.)'[ll'll , SO ill iil'O uppförJa på. fnlll f:i ka
11 1Hr in lmdgeto n fiir 1H~ JD
Dun am erikan ska billen >> the J>\ ungen , l (i() tn us, åuga
ocl1 oloklrieikt, kustm· eul igL kuntmkl :->00,000 kr.
Den spanske li.ijlnanLon .l'eral aw;log enligt sin eri'<Ironhet
från »Gl Pcrah ko:otun<lcn l'l!r en båt om 1:30 tons till 2:3i\OUO
kr OJ w r.
Il ämf kan lll:tll siu ta, att kostnaden för en undervattensbåt l!l'v ers kri<lor kos tnaflcn \'ör en torpmlbåt. Men för att vara
fullt rättvis , torde nmn stw rmo böra jilmföm kostnaden för en
und ervattcnslJål m ed ko;;tnacleJI för en grupp oll or en J ivision
torpedbåtar, cni:i.r Ull(l crvnttcnsbåtou vid anfall upptri.tdor 011sam, hvilkot toq>eL1båten sällan kan gö ra moLl utsikt li\1 \'ramgång.
På sh siltt jämfi.!nl, tir un<lcrvattonsbåtcn ett roiuti v t Lill
torpedbäten billigt vapen. lVföjligcn skull e vara t'ördelaktigt,
att lw[va två typer undervattensbåtar, en stö rre för störande
a[ blueku(l och on mi n<lre för tikiirgån.lcn.
Som dc liilHler, som gjort försök rrlc<l undcrvattcnshåtar,
v<trit lll.)'Gkot hemligh etsfulla rl!mndo resultaten af sinn försök,
li.l tnnnr omdömet om dontJa framtid ens sjökrigsmaterid ott fritt
[id t för sangvinici. Ann u har oj uppstått något skydel mot
denna nya [ara för pansurkolossou, för siividt man ej anser,
att torpcduii.tot skyeldar mot Wliitchcarls torpeder.
Om unJervuttcnsb;l.ten håll er hva(l den lofvar, torde vi
Iör l'örsvarct af våra kuster ej knJilta linua on lämpli gm·c rcpmse ntnnt tör »a llcct in l:ci ng ».
ll.)'H
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Ollk cl vi1 1<.:11, eller i brist. diirpii, eit ~ilkerL i al la riktni11 gar nidbart IJiod..:, ll\·nrifriin kalwl11 ledes Lill ett i'wgspcl,
ii r allt h vad som crl'ol'(lms, u n< ler H.irutsättni 11g att fartyget för
öi'rigt Iii m par sig l·ör att föra hallongon. Fri\ n ballo11grnrtygoL
erh å ll es <le till l"yll1li n gen erl'onlorl iga stålflas korna, o<.; h diirofter
kan ryIl n iIl g o dl ll pp:-otigning med litllhct förotagas.
l•~ 11

Om luftballongen i sjökrigets tjänst,
särskildt med fästadt afseende på våra för=
hållanden.
,\f

c.

(Fo rts . hän sid . i:\2. )
jl'ör att kunna rntiOIJcllt Lillgodogörn sig HJI'Ootaton för
maritimt iimbm?d, mi'Lsto d011~anJn1n, såsom förut bcr(irts , mollröras p it ett ball ougfartyg. B<illongtmtygot måste hafva tillriickligt deplacement för att oj röna inv erkan af det vinclf[tng
ballongen erbjtHlcr. På lmtygot, som tydligen bör sakun master, oeh hvars skorston försos me<l gnistsläekarc, pi'L clot ej
gasen skall kunna råka i explosion, inrymmos holtt ballonge11S
utrustning. J hålskeppet stufvai:i n\matoriclot [ör gasens frambringande , pii himplig plats uppsttilles viitgasappamton, rum
imc1las för ståHinskornas uppläggning, och pii däcket fäsLm;
slikert vinchen, till hvilkon iingrör lecln~:~ h·åu fartygets egen
nmskin. Dessnto111 böm höga relingar uppbyggas, s[t att bal longen e rhåller någorh.11Hla skycld, clå den iir nocllmlwl och under fyllningen.
För sin verksamhet är sålu11<la ballongl'urtyget fullkolllJi gt oberoende ar beröring me<l lanc1.
För ntt föra ballong behöfvu clock i.ckc alla l'artyg imodus till elylika industriella anläggningar i smått .

:-leda11 IIIail vid ans kall;IIJdct ar all krigf-:lllaturieJ ÖlvorVllllllit <le hinder, som stiillL sig i vägen för i<k·crua s lönorkJi ga!Hlo, återstår rlock allti<l till slut d on allvarligaste stö tostonon - pristn\gan.
Och llle<l tilHrodsstiilleli:io kan lll<lll konstatera, att koi:ituaclcll för on maritim IJallongu[!psättuing ieko iir i:iit synnorligtJn
a[:; krilckando.
Oaf:;o<li kostnaden för ballongfurtyg eller til<lre fartygi:i
om danall <.l o härtill, skulle en mar d i m lml longu ppsiittu ing beting a llO<lun::;tiiendo llllgcfiirJiga pris, IJitm ta1lt Hl' e11 af dc förlliilliSla ballongCabrik örcrs priskunu1Lcr:
Draehenball o JJg n l -WO kbm. med tilllwlJör ..
\JOO m. kabe l jiin1Lo vineh

2,1 i~( i kr.

Viitgas<t[>pnmt

11 ;) s tidlla s kor, tillriieldiga [ör L\·cunc fyllningar .

-WO »
7,31 O >>
l O,fii-10 "

---

~unmw

:JUJ1:J(i kr. '! ')

.\f heriikningun rmm gi'i.r, aLL ege 11tligcn stiWlaskorna !'lirdyra uppsiii.Lningcn, h viikeL uj bör l'önåna, llå dei:ii:!U Lilh-crbtR
torpodm.
al: samnm IJJatcri.cl som lul:tnunJLIOL

SL' I'

Osökt Lrii<lcr emellertid <len l'ri1.gan i fi.irgmndo11: l1\'ad
man l' rån ballongeu, lmru vidst riickt ilr det 0111 råd e, som
"') KosLnatlcn

för den

l K!lH fiir

\'ax hol n t - O~k:tr-Frcd riksborg in -

kiiptn. h::dlongcn belöpte :<ig till 30,-±50 franc;;, d. v. s. 21,924 kr., hvarnti
do ck in giek
lawl.

c11

del til!IJcltör, erforderliga l'ör lmllongL'IIN transportcmmlc i
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kan öl'verskflda s från kPrge11? T ,V! l\ ig<.' Il ii r deLta l IOI'flUIIdc pi\.
:-;ligliö,jdun ouh luftun s huskalfenlict. l! vad liöjd oll butriifl'ar,
anses 700 n1. vam de11 r<.ir (l)n-;crvatiollOI' bästn, ouli gil'ver ll ilr irrån d on lourdi~b. beräkningen till resultat en S.)'llvidd al· ;-10
1Hl uti~ k a 1l1 i l.
] verkligh oten har dut e111cllertid visat sig, atL uLt sic stort
obsorvationsr~ilt icke eril [tll us, utan liar el·htrunllclen girvit vid
hand e n, att det teoretiska drdl't mi\stc till O<'h llll'd ,·id klar
ouh rnu Jnl"t 111im;kas med :W prot ·. , vid disig lurt mcrl +O (i() proc. samt vid regnig viiderlek 1necl iiJHla till /:-1 proc.
Hvad öfvcr::;kl\dandct ur så vidstrilekta obsen·atiOIIS01111'ådun betyder fö1· vårt underriHtobcviiscJJ , framtriidor tydligast
0111 lllH!I tänker sig IJnlltlllgstatiOIIOl' anl:tgda LJfL några ar do
viktign sto obsnrvatiollspuilklorna yirl el ler i vö.r t la1 Hl omgi[vandc huJ. BlnlHt dessa tonlc Et riikw1s Ootla1Hls södra wldc,
Uutska Sandön, l1'o:jan, Brcmi.i, "tbonlsö utanl'iir U n10å vi!l
Ö::;Lorsjöu snlllt f-lrnögcn på vhr vilstm kust.
Med Ull synkrets ar +fl' bchiir:Okw-; hafvd !'rån don l'örsta
af dessa punkter rrim Öland till balh·a urståndet till Liflaml.
Fn"tn Gotska Randiin åter ö l'vcr:-;ki'ttl<l s en vi1l cirkel till dc svuns ka skärc11 vid Utö samt iin1\a 1JC(1 till Hlitc, från Fcjan helttirskas l1al:vot Nämdö-- 1\ogskii.ren-· ,\land samt :-;()dm K varken, frå11 Brc1nö lmfv et frå n . \gö till Hlo rö lllnnrör ,\ ngcnnandfvcus myrtJliJlg, samt ::;lutligcn l:r[m ,\bordsi.i--Nurm ](va rken.
tlc kartan .
Från tlmögcn ö,tcr skulle hufvet kunna observeras ned
iilvcr Yinga - SkagEOn ---Torsguuten i don norska skiirg[m.len.
Med ballongfartyg skulle <lossutom obsonationspunkter i
hafvct kunna finnas (A, B och C), J'rfm !Jyilka si'tväl finska
vikuns mynning som lklot och andra Yiktiga observationsområdon kunde öl:vcrskådas.
Värdet af dc upplysningar, SOllJ länmas rrån lmllongeu ,
boro emellertid i främ sta rummet på observatören. Af clennc
rordras nämligen, förutom andra egenskaper, rent l'ysiska betingelser, framför allt inga nnlag för sjös:julm, di\ det visar sig,
att korgens svängningar och vridningar, iifvcn vid jämförcl~c
vis lugn väderlek, lätt förvrida ett cl;jost redigt hufvud .

Förkl <:~.i-in<gar:
.De~

ci'i.klurnu

vationsonu-åd~

<..:rr: fat:t.a

eLt. o"bser -

rn'.!ii e"!'t -cadie af lt5'

(vid kla:r luft J
De~ drkiart'le or"''l..fa t..~ ob:servaO>onsj
1
o-m:räde.-n ll'wed ..::n rad.i e ar 22 (a-t sig

luft-).

-- 117 --l~n dylik obsonatör skall alltid länma don på upplysningar viintando bofällutfvaron i stic ket. Blott sårl ana personer
böra utbildas till Ju[tsoglaro och obsonatöror, hvilka visat sig
tå la en visLolso i korgen und er sd'tm vädorloksförh å llandon;
på alla amlra ilr o tid , pennin g ar och mö r1a gagnlöst bortkastade.
Mon ä f von för llon i öfrigt läm pli ge är en långvarig och syste mati sk öfning nödvä11dig, då uybörjnron ick e genast itr i
sLånd att uppfatta hYarl lHlll ser, dädör att ögat först efter
lå ng öfnin g finn or rätta sknlan för d et atmosfäriskn panoralliHLs ocrh örda <limcnsioner.

Kä1mo<lom om don fria ltll'tseg lingcn är ock ett oo ftcr gi lligt villkor fö r don mili tiLr c ba.llongolJservatören.
Trots alla försiktigh ets in ätt hiLn<l c r rl ct <look:, att don [,i cttrarle ballongen s l iter si n a bojor, m edfömncle sin observatör ,
som , utan praktik i don fria ballongen s manövrerande, nu skulle
boJ-inna sig i on f(iga ahm<lsvänl beliigcuh ot, förutom <let att ringa
uts ik t funne s för att elen d yrb:1m ballongen skull e kunnn riLdclas. Dess utom tonlc ett jaga <lt ballongfartyg för sin oge n
r ä drlnin g känna sig h ostn dL ntt kasta loss ballongen, hvars
ovan e förar e 11 n förgilfvos li1Jgo nedlägga sina protester mot att
icke vc<lcrhörli g h änsy n tngit.s till satsen: ultra posse nemo
obligat.nr. \ 'oro cliirom ot obsenatöron förtro gen m ed den !'ria
seglin gen, skull e det m å n ge n gfu1g vara förena<lt m od :oLo r lör<l el att litta hono m begagnn sig nf e n fö rdelaktig vi11<l och
lämna ballnn g l'arLygct, lii 1· att iun111 11 i\.gm ögonbl iek nedstiga
med uJHlcnii.Uclscr i l1 emla1J<lct.
:-1tn tisti:olm bc riikn i11 gar öl\· er Y i n d förh å llan<lcna und e r olika
å rsti<lc r inom \'iSsa omn"t.clcn a f ()~torsj ö ll \'isa ock, SO !ll af l iC, dan sU\c1 1de t.aboll framgår , a. LL n tsi k tom n !'ör att påLn'i11'a vi ndar, SOJ1l skullu fön! eJ ! ballong fn"t.n <lo ösLrn. ():::Lorsjö-ktlsterna
till vår t land ' iekc iiro :!lit för OS',,,
: \'llllR<J lllllla';' ).
~

"' ) 1\c>riikningarlll' ntfiinln, c'niigt npp,git't.N t'r:'1n •llcilrii.g·o ~nr l'il ,l'kiC. ;\('kt' r''"1111l, llnn<illl r ,g li"ill:l.

R<·h c n ('Pn gr apiJi (' <kr ()~ f~l'C' >.

-

118 -

-

Viter.n- l Vår. l Rom-l
mrtr.

TTöHt.

Om råd o.

Yi1Hl::tr.

;\ lilml,;ka Rkii.rgånkn \

OKt r>llc r f'O
N\V, \V.,,;t Pllor ?\'W

33

35

;j()

3l

Hö

37

47

H!J

NO, (},;j e ll er :-l()
K \\', \\"c•:-;t ollor :\\\'

:1-1
:l!J

l

l Dagrtr
oc h 11nKkrt v ik Pli

(

\'id dr> ryf<l;rt {):-;tor,;ji>· \
IH"OI" illNl' l"l1fl.

f

~o.

Dagar lhg-ar Ortg:lr

:lO
;l~ )

Det linnos ingen anl edning aLt antaga, att ballongens anvii.nllbarhot un<1or krig s kulle hlil"v·a inskrilnkt:mJ itn under
l"rc:dliga öfningar, hill st som elen milititra och l"ra1nl"ö r nllt <lL'II
sjömilitära ballongen har föga att rrnkta nr en beskjutning.
lbllongci iS hiij<l gör rlon nåtkondig l" i.ir old l"n\n :;:koppsbnonor,
och äl"von i land har in skjutning lllOt ballong \'i:;:at sig e rbjuda
stora sd.righotor.
För beskjutning()]] lilmpa r ~ig on<last graua.tkartoscliPII,
onii.r granaten, ii.l\·en om den goi10111gi c k ballongun , icke sk ull u
bringn s till explosion; dessutom ;~il\·a gmnntkmtosch ons spriiii g moln ledning fiir bo<lötwuHlot :tl skolten. J<:n onda välriktnd
gmnatkmtesch är dock nog för ntt L'\, bnllongon aCt sjun ka
n od . Don sän kor sig Olll Ollertid <1ii.n·i<l endnst hl.ngsamt, h:tsL igmo i <1o11 mån h[tlon nppstl\.tt i tl oss öho clcl , och ii.r <lilr<ltl ·
der oLsorvati!rou oskarlncl, knnna sålodus, änntt sellan ballongL'Il
Lrii.fl"nts, obsorvation uma fortsitttas on lång s(nJH1. Ilar ballongcJI
genom ett lyckallt skott bragts ntt sjunkn, så äro !"ör öl"rigt
dess skador lätt al"hjälpta genom ;t l t hopsy och öh'orklistrn de
nppkomna hålen , arbete n hnnm ed ballongmnnsbpot ii.r fullt
f\",rtrogot.
Ögonhlickligon störtar ballongen t i Il jonlo11 ondast Li Il
följd af att gru naLkartos("ho n exploderar så nii.m att l"yllnin gsgasen antilntlos.
] [ ViHl slut] ige n nng;\r haml goYii.rsold, ilr hallongen i d oL
närmaste okänsl ig diirl"ör . Del stora afsti\.t1<loL, omöj ligheten
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att iakttaga skottvorkan , san1t ieke minst rlot fGrhålland ot, att
hrtndgovärsskotten icke s kull e skada ballongen, göra on ely lik
besk:jutning resultatlös.
Några um1er sonare år företagna skj utrörsök mot »balloncapti f» må här an föra s.
Enligt ,, Rusk i lnwalirh besköts å r 18DO i RysslnlH1 on
ball on-captif p å :1200 meters afståm1 af fym lii.ttnro kanonor
mod granatkartesch. fi'nllkomli g vin<1stilla rådllo, och ballon gen orbjö<l ett nästan orörligt l11ål. l~ l"tor 10 skott vnr in skjutningen verkställd, hvarefter man öl"vorgiek till salveld. Vi<l
do n [omto sn.h ,a n biirjaclo ballongen lå ngsamt sju11kn. Den
lwr1 o erhåll it fem h ål a [ om kring 30 cm. genomskärning, hitrr örnndo frfl.n sprängstyd:en, oc h 2-± mindre till större dele n i
öl"ro kalotten, åstadkom na af fyllk nloma. Don i korgen yamndo clooknn , förostiilln.n<lo observatören , hn.de orh i\.11 it on träff.
Sodan ballongen landat, roparerados <len a[ trenne lwntltvo rkm-o p å mindre än e n hal[ timma.
Den öfvortygelso man kom till o rter donna skjntning ntr,
at t on ballong, som lwfann sig i min::;(·n rörelse, svårligen kt lnde trititas mod granatknrteschor.
Den 3 ·Heptombor J R~l8 ii.g<1o ett annat skjut rörsök rum
mot on fjc.:ttrn<l ballong at s l"ärisk fon11 på Stoinl"cl(lo i Österrike'!').
Ballon ge n ha<lo on cliamotor af 10 m. och s\·ähado :>00
motor högt. Afstå11Llet uppgick till ;)()()() m ete r. Beskjutningen ulfliTdos ii.l"von mod grallntkartcsch al ett \1 cm. fältbatteri
om ·+ kanon er. För inskjutnillgcn orronlraclos l (j skott, liYal"Lill åtgick on ti<l af :m minute r. El"tor inskjntningcus slut n[sköts ännu on salva af fyra skott.
\ 'mkan hl ef llti.r sy nbar rotlan under in s kjntninge11. Efter
det Il i ondo s kottet - efter l:-> minuter - började ballongen
långs<llllt sjunka, och ol"tor dd r_jortOlulo ökrulcs lwstighoton.
Efteråt befanns ballongen llafva 1-1- små hål och 10 större rcf"') ,,J)rr l co s~ol-Hrtllon im
kric•go. , \\' i, ·n J H~JH .

Di<'I1NtC

d ('R

lliihrro n

Filhrer~

im reld -
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vor, do sonare bildande räta vinklar, ll vars b e n voro 20 it :)(),
stunrlom ända t i11 76 cm. långa. Korgen ooh niUct vo ro oska·
flad e .
AJ denna skjutning 01·hölls det intrycket, att ballon ge n
måste förändra höjd , l'ör att ioko blifva förstörd så snart d on
hlifv it utsatt för verksa m b es kju tning.
De erfaronhotsrön , som varit hukton af' nu h os krifna skjlltförsök , grunda sig (lock på att ballougon orbj ö(l ott [n llkom li gt stillaståon(lc m ål. Don minsta för iitHlr ing i l1 öj(lon oll or
sväng n ingan10 till följd al' vi n d on giir dii.rcmot i nskj Il t ni ng on
n ii.sLan omöjli.g.

·- 1:21
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1\ lon om man också måste orkänna , att stormaktema h()' ifvit ott illu soriskt exe mp el på C} l (ly lik omsvii.n gn in g vid bodömaiHlct af (l en S]. (i m il i iii m ball onQ·on s nvtta så kom m or s i o·
b
detta aJ, att do icke i samma grad som vi för vårt land lw fv a
be J,o[ al· flott.• hj älpmedel 0('1 1 oj holl er kunna göm ott så ration ellt bruk ar lletsnmnm.
.
Vårt nf' natu rliqa ski.il på llll(vudsaldigcn de(cnsi1>a grund('r by,r;,qda fun-;var, vår 1'ingn k·rigsf'wrtyqsmatcrid, rlcn jiim~ l

••

,

fur('lsc·uis obctpdliqa hnj:~b assiin,r;, som skilJer oss (r/in våra
CV('ntuelln (icn d(' r, samt vc'lm 2G4 qco.r;m(i.ska mil län,r;a kuster,
talr~ rliir('mot {ur sig sjii/f'va, dr/ rlci giitfer att /Jruf?;a. htcruvirln
nr/got ltjiil;nn('r/('l fu r undcrriittrls!'1'iisendet bur fursummas .
f-i loc k lw l m i Okto ber l \H JO.

Rörande lw llongcns n y Lta i ot.t kom manfl o sjökrig k n n
vissorlige n llon o part iske hoLraktaren l'iirmii.rka, aLt pö. si stn
ticl on en viss skiljaktigh ot i omdön1ot t yckes göm sig gii.llnnde
bland d o större sjömaktcrnn , oc h (I ot kan möjli ge n synas, so lll
om intresset för frågan bOrjat att i viss mån sv aln a . Mun
Hitom oss • sino ira ot studio » bc! mkta orsaken härtill.
De sonasto lån ga fred såren hafva (lo e uropeiska milltii l' ·
s taLoma varit lifligt upptagna nw<l nl'profva tHlot af on 111ti.n gd
nya krigsmodol , om h v:trs b oty<l olso till och m Cfl <liirn lo<l !'ii rtrog na fackmän s 01mlöm on i nti.l'\'aran<l o stund iiro stridi g a .
Man [år icke sii.lla11 i samma ögo nblick h öra on l'örb ..
sto lso<lom oc h ott ()i'verrlri l'vot lo l'prisando al' 0 11 or.:lt S ~llllll l: l
sak.
Må man ond:tst erinra sig UIHlcrvattonsbå ton!
D oL går llii.n·i ll vanli gen t i Il sftlundn. l första ögo n h l ivkot då n yh ete n framtriill er för allmii.llh oten, ntm ttln s (loss fiil··
tjänstor i så bjiirtn fä rger , :1tt Ll l~ öl'vonlril'lws Lo fiJn·iinLnin g: li'
anknyta sig därvid.
Uppfyllas icke <lossa strnx, Stl. har inom kort on l'rtllkom lig om svä ngnin g i don allm ii.nna m onin gen iigl rum , o(' ll <'n
[örknstol sodom iir färdig.
llnnför s kull e de L gå ballongen biiLtrc'?
!l

-

Flottans "fasta" stam.
Mo!l uttrycket , fasta stammen>> hetecknnr man vanligen
iill ll U i clng den acJ af !lottan~ ::;tanL som utgått från skeppsgossekåren och som ulgör käman n[ flottans bemanning. Det
i\x iekc ett tomt orcl utan en verklighet, att i <lcnna stam li'tg
sjömnnsyrkct så att säga i blo!let ; ty för en nnd crofficcr eller
en matros stod <l et fötT utom all tvekan, att sonen eller sönerna skulle gå faderns väg . Rekryteringen till denna stam
skodde därför me~t från flottans egna stationer, särskildt från
Carlskrona, men clå donna rekrytering oj vftr tillräcklig, lörmåfld e äfvon organisationen draga till flottan goda olement
från anrlra h åll . Flottan mhöll härigenom en stam, sö, gliin s:w cle, som någon marin kunJc önska. sig.
Huru lJ nf\'a vi bohfln(Hat donna st<llll 'J Genom våra oro·anisati.onor <ronom så g:odt som alla våm il,tgänlor och gcnon1
"'
' b
~
~
~
det sätt, på hvilket vi omhämlerhafva vårt man ska p drifv<l Yi
den o·mnla stammon i.fri'tn i stället för att Yi hon1o söka draga
b
llen till !lottan och vi påskyntl a don försämring, so m tyvi\.rr
roclan inträLlt hos !lemmmma.
.r\tt !lon gamln siamm'cn
går i från oss ocll att d on nya är l"örs~mrall' det beror icke ar
folket själft utan af organisationen. Annu äga vi kyar samm a
o·oda rokrvtmateriol till en nmtroskår som förut ; vi måste bluU
b
"
rätta oss e[tor ti!lsförhålla.ndona för att clraga. folk till flotlan
och h å lla det k\·ar llär.
11 vi l koL var nu första s Loge t till l"örsiimr i ng? Fijr\'isso v;tr <ll'f
införandet aF d on yärfv:1do stam nl Oil. j\ll111ällt crkänn c;-;, all
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c1ct sy::;tom, som tillför krig;-;nwklcn folk genom vilrfni ng, i all nJiin het tillfil r rlen myc.·kot dåliga l' k ment ocl1 n f h el t natnrligfL skiil Llor ilottan l1 ä n'i cl ännu si\.mro lotLarl iin armt.\on.
L] n rler värfni n gen s första tid -- vi afse hiinnecl åren närmast
eFter genom förandat af J ~H7 ån., organ isa Lion - har nog Llaml
do viirfn1clc fnnnits många goda karlar, men i det ::;tora LeJa
har clell värf\'adc stammen varit Qn (1ålig stam, som iekc mäktat l"ör~kaffa s ig ni'tgon aktning. IImn behandlatlos mt don
gamla fasta ;-;Lammen, jiimlönlt mc!l rlon n ya vctdvado'? Jo ,
dess mor11om mar, h vii kn utgått [rån aktade och ordnade hem
af nJ ed clkla::;son , sökt<' man m od allt d ,lc1 fullsti\.mligt hlaJI(la
upp mod <l o vi\.rfyad o, komna hån llc most villt skill(la Ju\11
och yrken. Oc b lik:viil hallc mnn först höjt dc fasta nw.ttoscmas ställning gonolll att gifva dem en sorgfiilli g upprustran
vicl skoppsgossckåren, medan <lo yärfv<l!lo nntngits vid Ho!.tan,
så gollt som utan någoll annan iin en kroppslig prölning.
Man nedsatte hiirigonolll den gamla fasta stammons anseo!Hlo, och detta har don ::;jiilf Littort kiiut. Detta nrdsiittcmde nf f'asta stammens anseende /wr varit !'n första, icke
oviktiy orsak filt att stöta bod de bästa c{cmeuten /rån vår matroskår. En boriittigad c.lol a[ rlet anseende matroskåren ägde
ku nr1 o llon ::;tö<rja ju:-;t på den sorgfiilliga uppfostran, som den
g?nom en fyra[trig ::;koppsgossoknrs erh ål lit. Vid skeppsgosselmron b n le p oj kam o sig ej h lott tl els allmällna, ll els till sjömansyrket hiirande fiir::;ta kun skaper, utan den gaf dom älven
on uppfo stran Lill allmänt vett och skick. 8kolan i"igdo lörtroeJHlo ocb anseende, ocl! löriildmr skickade genm dit sina söner vid omkring fjorton års åillor, viii votanl1e att deras upplostran oj nl"::;lutaclcs moll det cle lemwvlo bommon utan kansko
än om::;org::;l'ullaro fortsattes. :Moll en ::;lant från hemm ot (li\.
och (l[(, till en i.Ji.irja1J , v oro iii' ven p oj knrnc om do skötte sil!;
onlentligt, försörjda J'ör all framtitl. Det var till llenua skoh~
.
'
som Ii ottan törstod att draga oj bloLt dc, stt att siiga, t i Il sjötn.ansyrkot födda pojkarnc fr[w Cnrlskrona och omnejd, utan
a lven hån and ra häll kom mu ansi>kningar i miLng(l.
'l'yYiirr fann man s ig af ekonomiska skiH hingud att ned.

-
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sätta skolan till !J lott två-årig, en ft.tgänl . ROm utcRlutn n<lu Y isat sia
vnra till fl ottans sk:Hla. Det n.r d e nna för ii.ndr:t<l l'
b
skeppsgosRoskola som IJlcE aJH1ra steget till Yår matrosk [tr s l'i.irsämring. Vi Yiljn visa <less löljde1·. En gcnnst i ögonotl fal la nd e, m on kansko icke <l en l'!nligasto fö ljel on är <lon sämre
ntbi1 <1ning, som gifvutvis skall lämnas nr en två-årig kms.
jilm[örrl mod on fy r a-årig . N k oppsgossoskola n ~ tooretiska kur"
kuntle nog inrymmas p it tv:\ å r , m en icke så des" nllnlilnt
praktiska . T y sjö nwnn on s, särskil d t ö rl ogsmanne ns y rke, litter
sig oj så lätt inlän1.s. d et måste und er en lilngro ti <l och ä n<b
fr ån pojkåren innötas, för <Llt sh vi dt ma11 liftturligtvi s nl'sor,
att d et at pojken skall hlil'm en <1uglig förl1an<lskml. Nlir
man vi<l armöen sätter som iin skomål fiir specialntpu on H ntbihlning on ti<l af tdi till tre å r , så kriiJ,·er flottan i :jämförelse hiirmecl gi[vct\·is sina fyra hr. Örlogsmann en fonhar sin
enaståon<le utbihlnit1g. Mon d on ne<lbringaclo slcoppsgos~oti<lon
har haft farligar e fö ljd er ä n d on nn p åvisacl c, nämligen tlel;;
svårig h eten att umler nnvman<lo förbållanden erhålla r ekryter
till skolan, clols ock. att d on m oc1Wr t en försämrad re kryteri ng.
Ty (lo hem, fr å n hvilka våra fa sta matroser utgå, kunna af
ekonomiska skäl ic ke behålla sinn söner h omma till omkring
JG- 17 å r s ålder, utan måste p ojkarne ro<lan vin H ..- H> [tr
skaHas någon an s tii llning ell er sättas i n ugo n lära. Och <l e
pojkar, som nu Yid Ll en hög r e åld ern intagas i skola n , ha h a
också så godt son1 utan undantag föru t varit anställda i n ågot
y r ko . f <l etta yr ko ha f va d o fått sina flirsta begrepp O!l l U 1'bcto och arbols[ört:jänst, do lwfva fått vana att betrakta Hig
som sjäifstämlign karlar, oc h detta hänger i. Do foga sig seLlorm om icke så lätt, siirskil<l t hlott efter td't-årig hus, i flo1
nörlvän<liga militära tvånget. Dc komma sft att sägn al<lri g
riktigt in i flottan , utan l1iin g a k var vid sin fö regi\.onclc YOrk:-mm h et. Af våm yngre, från skoppsgossokå rou r ekryterad e m a troser har t. ex. en varit ba gare och en a nn an s ni cka re o. s. v
En del kan vara mycket go<lt l'olk , mon jag iiY ö[vertyg;vl .
att fl ottan om n ågra år har förlorat <lem, och man 1«111 fttort-inna <l om v i.<l bnkugn on eller hy h ·olbilnk on, sfts i<la <le uj ,-erk
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!igen faLla t (~·eke fl!r :<j ötl t ;ln~lih·<'l, i ilvilkcL f:tllnmn kan söku
d om p å ltandolsflotlan. ll'a,ta :-;tanllll en ilar tlii.mwts till d un
' 'ii.rfvutl c. JJcn (öriindrcule skep)i·WJ08M30rqanisatio wm utyör andra steget till matro..,-Jdlrcns {örsiimri11q.
8t<<ten kun a l<lri g m o<l nfsoeu<lo p å lön er uppträtla som
konkmrunt t iil arhotf'gi[,·ure i öfrigL. No m or:-;itLLning m åste
don då bjuda s iua t;jiinaro on aktad och on h·yggad ställning.
Dutta giill er sftväl befäl som mtmskap.
H ur det
ilar gått tn od matroskåre ns aktade ställnin g, ilnfva Yi n yss
påYi sat. Och huru hafnt Yi sörjt l'ör den trygg<1<1o ställningen'( Förut iigclo vi e n l' ast, fi ottan verkligt tillhörande stam ,
i l tlH7 :'trs orga nisation upptagen till 1,100 m an. .1\Ien lfl93
gjord es början till den na stams arskaffan<le , då l'örslagot om
un för (i år stii ndigt tjilnstgöran( lo stam f mm kom . Oc h enligt
vårt nuvaran(l c roglemontc, inncfattan<lo som gnmtl 18!)8 å r s
organisatio n , har begreppet fa st stam försvunnit . Do från
skoppsgossokåro n karlskril'n o a nställas fö r eu till a[ sex år, således för kortare tid än dc första viirfvadc ooh e[ter donna
tid kan matrosen prl ansökan och efter vede1·börande kårc/,er~
beprö{ucmrtc crlu'illa {örn !JarL anstiiUnin.r;. H vilkc·n pojke vill
vill gifva sig in på såda na villkor, att han vid :!-! tlrs ålder
kan stå utan anställning. En karl , som intet h ar att {örtjiina,
kan låta vilrlvt< sig för några år , mon d ou p oj ko, som ingår i
skuppsgos:-;oki'Lron , lwn lt<tr eller för honom har man v~ll någon
tanke p [t fm mtj<len
Först sodan nJatrosen fyllt [onlringarno
l'ör uppfl yttni ng till und ero l.f icorskorp t·a l, är han berättiga([ till
l'n st an stid l n i ttg. En maLros binner ~i g nu m era aldrig yerkligen tillhöra flottan. Diiromot har m:m infört Llon bestiimmolson, att hvarje afhlgll examen i nmlcrbofälsskola medför ett
obligatoriskt k varsU\.oml o i tj~lnsten två [n . Under nuvamn(lo
förhållan den modför d ock bestämmelsen <lct, att fo lk heka gi\
in i un<lorbofälss kola n , d tt IJyarj e exame n där vorkar till ett
l'örlilngande af <1eras osilkm ställni tl g inom fl otta n'''). F lottan
'' ) Xl\·cn lll"d li~k aU alltför Jll _Ycket breda ut o~~. ::m,;c vi
clärjämto iLI'ven hiim heriim det siltt, p{t lt vilkct viht fo lk betltmffrtR.
En karl !Jcgtu· ett fel och [år Ritt s! raJJ', hvilkct jLt är fullkomligt i Rin
o~s
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g[u· Jllistc om sitt hti.::;ta folk; (lut är sanm•rligen bcJr()/\igt alt
skåda lllilngdon ar så g()(lt som (lagligen inkommawltc nl'skedsansökningar. Vi beteckna rnatrosens osiikm stii7fniny som tre1~jl'
orsaken t-tll väv qamla fasta sta.ms försvinnande.
Huru ~:>örja vi nu vi(1ure \'ör vårt folks sn.vggh'--1, trd11ad
oc:l1 kosthåll oml;ord i våra fm'tyg? Vi på.stå, att man ti lls
dato ansett bärtill hörande fn'tgor vara al' undcro]'(]JJ<Hl bct.vdolse, mon att sh göra är ett farligt misstag, och Jet iir falf.;kt
n t t slå ifrån sig nwJ frason: lJiUtro liar ej l>ehöfts förr och (]et
kan gå nu merl. P å vikingatiden for vfut sjöfolk l1al'ven mndt
i :-;å go!lt som öppna drakskepp oc;h det gi!'k bra pCt den lido !J.
Vi bäh'n tör <len köld, solll måste hal' va varit rå<lan<lo på do skepp,
h vilk a förr si'Lgades genom i.sen ut J'rhn våra n1rf ocl1 l'önmdm oss
öfver <1åtida, oliimliga kost!Jåll. Det gick också för s ig ph dciJ
ti(leu. Mon vi måste så sti\Jh oss, att vårt systom passar in
för vår ti(l och det bot,\·rler, fltt vi måste shiiJva efter snygghot och trofnad. Det är icke snyggt, att - som å v[lra l :a
klass p8nsarbåtar -- förliigg;a manc.;kapets run<llms til l CIJ i
i)frigt !j u s och lu ftig trossbotten . Baek lagshonlen uppl 1iingas
tiilt intill rnlHllmsskottet, likaså kojernn . l'å. !le äl<lru pammrl>åtamo har man ieke ons tagit npp en enda vuntil i sidan fö1·
att minska InkteLL Det !Jordu göras ii\1 on prin<:ip vi1l vi1ra
fartygs byggan!lo, atL ruml\m ;.;mJ skob l'örliigga;.; 'll'skilj1lt l't·:tll
trnssbotte 11 .
ord n ing:, men diirjiinde :\dmg<t 1·i ltoJtOill dt liir lknt :h riiclmndc, lll<lll
,.:lw lil' klllllH\ si\ga Liilt i! Jt!Nt.raJf. !·~n lll:ctw~ på några ocl1 tjugu år l>L•g:h'
en fiirNC:L'lsc, solll Jtlcdi'iir l'll iJl'Htmffniug Jm•d striing arn•st . ;\fl'n ~traiTct
ltll'dfiir, att !Ja,n Ii>rlmar sin:\ npptlllllllringsl·inkbr ; Ulllag att han tillhd rdL'
:>. ::\ ll]>!'lllltlltringsklasr<, :;å bct·Oh:t vi hon<llll i (j ttrs ticl d l' uppmunt.ring,; piingar, som han npplmrit, neh tillhiinlc ban l ::\ npptllnntring.>Jldar<Nl'll ,.:{t
hiitltmlN yj p:'t honom i 10 :hs tid. JTnr Jll)Tket godt folk kt~· ej virlnrt'
gt 'Jl<llll ett ~tr:tl'f ko n tmit ned i l>d\'gd (i i nppfiir:uHlt', lllL'll lunn liiillma,.;
vi ej illLtl~ [iirse(•]se . .lo, vi ~topprt li:tnH hdonlran, diirigeuom att vi i'örviigm honom intr!ide i mHierlldiilHskolall , L·llur om h:m hörjat d!ir, drifva
hOll<ll>l ditritråH. Oelr Jiky!il lH•hdn Ii cti »godb nppfdr:Lllde. ~11 niilllll da Nllt:l. aktigrt ))L'iJamllings,.;iitt nlstmr ej !dolt liknöjdhet fiir Jlll'll diir,iiitnk
i Il vi l ja mo i liott:m.
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Det är icke Sll}ggt, att som å to rpc(\kryssarc l'i>rliiggn
sju kb ytten nw <l ingång frfm undorof[ieorskorpmlcrnas moss,
öfv er maskinen och inti ll eti nmskinskott. L urtväxlingon till
do sjuka gnr genom en tn'mgt belagd mos:o. Vännon i t~juk
lJ ytton uth ärdar kn ap p ast en frisk person. Det är iuko snyggt,
att låta vöxt folk vecka efter vecka t viittn s ig i saltvatten ofta lll :)ste tro, fyra stycken snm~as om 01 1 pyts - och unclm
on t ill t vättni ng full k omligt otillräeklig tid . A lit H> r vanligt
är, att åt en bosättning, som i timtal \'år hå ll a på att skrubba
l'artygot r en t, g ifves on k-varts tinm1o till ogen t vättning, hvarundor äfvcn f'ö rfångn i ug skall ske. Och d ot !mr IIänclt, att
clomm kvart förlilgges till en tid, tlll\ler ilvilk on <lärjiimto sitelana nrlJOton soul upplJackning eller kujl>eslagning skola ske.
Följelon itr, att folket ofta id::o tviittar t;ig a lb, utan kan man
Ht se d om g ö, så smutsiga, att sådant ieke borde tiliåtas på örlogsfartyg .
Inom fl era utliln <l ska marinor har man infört groft porsliu
eller omaljorad e kärl till besättningens l>aeklag Vi bogagun
iinnu cle gamla otympliga bleckskålarne, i hvillm förtäras såväl kaffe t, clwkolad en som sopporna. E n backlflgsman är vissorligeu uttngon till b ad:: lagsk~irle n s (för li-.i-1 man) rongöriug,
mon härtill g ifves honom i rutin ingen siLrskild tid, utan får
han pasi:i:t på att göra Jetta arbete und er den för skaffningen
anslagun tiden. N~ir km viebro ti ll donna rengöri ng icke har några andra medel, iln hv a!l lwn sjiiH kan skaffa sig i handduksväg
-- o[tn sbmnnr det vicl drofsnddar ell er trai:lsel - blir det föga
omsorgsfullt gjonlt. Inför emal jerade kärl oc h ett visst autal
gro f vu banddukar på b varje backlag och trofnadon om borcl
skulle i hög gm1l öbs. För utspisningen har y[\rt sista reglemeute g· •1· or L vissa förbätt.rinO'ar
men där återstår ännu nJV
cb
'
J
ket att gö ra, särskildt m e(l afsee nde rn'\. kvflnti tot en. Tänk
t. ex. på rleu del af bosättningen. som etter att kl. !i e. m.
Iått si n aftouskalining, bestående af te oob bröd, se da u gör
första vakten mellan 8 och l 2 på n a t ton, därefter åter purras
ut kl. '1/ l -1 I. m. od1 gör dagvakton mod dess mångahamla
ofta h ä r1la :n·hoten till kl. 1 /~ 8, l1rt frukostskaffning utspisas .
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l i) 1/ " tln1u~e1rs u ppeb[tll llle!Lm ::;kall' n i ngn mo cwll d~lr

tjänstbmlldskl:!s~enw'J

I·:JJ \'ltring ni' detLa ;;kiljanclo ka11 \'1 -

uwlor H timnwr::; vakt.

::;as geno111 en liingre el ler korLaru ll<Jl'lll ist-J ion''').

l~j heller knn matroson so den ljusnin gen, att h:u1s vill kor n!'sovänlt förhälLras viLl npprJyttning till undoroUkorskorpral.
l>ot JillllOS få iJOl'SOncr OllllJOJ'(l, ar bvilka fordras så 111,Vd:C'II
p<'\ passl igh ot och så :;tort bohol' ar kraft att kunna upprättl1 11.lla
sin ställning, som hos clo vaktgönnulo nncl ororlic;erskorprnlorna.
Uuclor boväringsöfningar hafva dc ofta -1,0 - :->0 man under sitt
bdiil !\len m o<l afsoomlc på kosthållet ombord ställns do pit
samma ståmlpuukt som gemenskapen. Ehuru dom gihes egna
mc:-;!'ar, vill värt SOIHti:ito r ogl01u onlo ej tillorkii.n1w Ll om riltt att
holt oll or ens <lelvi s få uttaga sin portion i kontanter, l'ör att
<lo ph så sätt mä kunna sjiiHnt reglera sin moss hållning.
För att å våra fartyg hstadkomma on nu tida snygghot ot:li
trdnad mhste \'i vidare öfvervinna vhr rä1lsla för att ombord me< lröra el t tillrilokligt n n tal ekonon 1i mil n - i uko stridand e. Du t iL1·
[ör litet att i on umlorol'lioorsmoss på omkri 11g 12 porsonm·
1i n nos blott on 2:(] ro klass lwfn litsta ro. För mHlcroffie('rskurpralcma upptager bosättningslistan iugon 11ppassnro alls, utan
tvingas mnu att uttaga någon dertill villig, ouh (lot ln1r ol'ta
blifvit on ol<lnro, so m - sotig och ~:>mutsig - \'~il min st a r a ll t
Ji.lmpm ::;ig för lwfnlii.stnro. Och det flnnos l'örf!ta klas::; J'arlyg,
där skeppskoekon sthr utan w\got som helst bitriirlo i. kabyssen; t iIl kms h j ii lp utLagas dii.rl'ör folk från <liiåct.. Den r i11ga
perso nal on i fören ing med tri\ ngt och opraktiskt nnlag1la kabysser göm att dessa platser o l'ta ~Lru <le smutsigaste on1 hur d.
<._)c;]J de borde \·ara <lo renaste .

Efter <'Il sjökomnJC JHl oring:-; slut kasta::; on n1atrus, o m
id::e sam 1n a <lag, sil. iitn 1in stono <lagen clärpi\, i on ny tjäm;tgiiring, om icke annat så i sjöro:-orven. Om l1 an eftor t. ex.
en 7 mhnadors låiigl'!JfiH får ollor ic ke får en OJHla dags pormission till ogmt angoliigonhotors skötnndo 1 är beroondo ph CJ I
kompa niG11efs gocHycko. Ett system, som modgil'vor matroSOJI
on orter sjöexpoditionon::; lii.ngll boroonrlo tjänst.loclighot dter
sjöexpediliOill:ns slut, S.)'JIUS ieke vmw omöj ligt att genom föra,
t. ex. en clag för hvnl'<tlllHln 111ånacl af expe<litiO II Ons ltingcl.
(Något el y likt horcle , i förbigåondo niimiHlt, iifvon gonoml<ims
för såväl bol:ii.l som uwl crbdäl). F'örst efter förloppet af dessa
fri<ln gar sknllo mann on ifn'I.ga kuniiH tngas till nästa kommondorin g. 1\'latrosen betraktar nu i mhnga fall sjökommcn<lerin g
som ett Ilöclvämligt onrlt. J\lo<l våm korta sjöexpeditioner h'I.tcr
1ld sig kansko göra, då tiortalet lrttn Llot gå UIHlor hoppet,
att det ~mart tager slut. ~[ou när vi kommiL diirhän, att vi
Ut nn,ler längre tid 11teliggando osk:ulmr, när vi måhända Iii
[lera kurser och skolor rörlagda omhor<l till fartygen, d it tviligas \'i nit tnga hiinsyn till dessa förhållanden. Vi haEva vid rört dessa omstiimlighctcr Wr aU p[wisa, att i sanmmnfatin ingon af dem a11n <1. \'. s i nwtrOSI'JIS dåligcL sliiltning ombord
li,r;ycr en [jr'!'( le or.wdr l ill .!Jamln stamJJU'1ts försvinnande.

l detta sammal dwng må iih·on niimnns n ågra ord om
permission. Oft.a utlofvus Yi<l sjöo.xpoditioneni:i början po rmi ssion i vidsträcktasto mån, så vidt folket ::;köter r:;ig . r dc liesta
fall ufslutns dock <lonna vidstrilekta lallllpormission redan kl.
H o. m. Donna ponnisr:;ionsticl kan ju yara tillräcklig för Yi'tra
yngsta matroser, 18-20 års pojkar, mon ieko så för sjä lrstilndiga karlar på bort<"tt 30 år. Il varfi\r kunna icke Yi lli'!,gon
gång komma clärhiin, att vi göra någon ski llnad på <lo olika

Vi öl'vorgå nu Li ll <lo tvtt viktiga frågor, i hvilb:-; otil lskiek orsaken ti Il matm::;kårcns n l'g[wg i myc..:kct
står att l inna, nä m l igen mat rosldi.J ·ens a(l ö w u u{e och tl ess bcfo,·cl J·tJtysttlsiktcJ·.
l'roch;:-;l~il hu Hl o

Den l'örsta al' dessa fri'tgor har nu b lil'vi t stii]J,l pit dagordningen. \'i måste crkiinua, atL allöni.ngal'IIO varit oskii!igt
''' ) "\ 1\·cn unil er htndtj iinstgiiring IJC'hrmdla,; vi'tra lll:ttr,::;cr i\J'vN
e n hank. ;\l:m hPhöfn·r i>lu!L påpeka vari'HJ>:l.r:uh'n , där fiirHte -klassa re ucli
LrPdje-kla,;s:l.n) Htiilla,; npp u 1n IJV<ll':lJJclra ot.:il dM do :t[Hki lja,; <Hv<'r en

Hlump, 8, lO elln 20 llnlll, H[L m[mga JlJ:Lll l'iir tillfililet he!JOJ'ycr.
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lflgt tiliiiliULa ocl1 vi lönmdm os:o il:ku öhl'r att lolk it·kc kui1J1Ht stann a kvar p å flottan. Dh dcnnn fn'ign nu ligger under
behandling, vilja vi tills vidare ic:ke inlåta oss n [tgnt nämu1rc
ph uonsalllllJa , m en blott Htllydni ug:wis påpeka, hmu som vi
i blott rin ga m ä n kunna taga amJcons aflönin o·sl'örslag so111
gmnd för v~lrt oeh beklaga allvarligt, att s~]. har sketl. Ty vi
lol" va unrler fullkomligt olika iörhållan<lolt mot armoon. l·~ 11
underofficer af a nn ce n, som året 01 11 belinner sig p<"t samJ IJ:I
plats, M i tilHällc t ill Liförtjänstor af mångahamla s lag s[tsO JII a f
shifgöromål, genom rit, u·uoton m. n1. Dy lika ti lll'ällcn till
extra f(irtj itnst gif vos natu rl igtvis id~o floUn 11s nutlerbcl'til , su 111
nJsus att hu lfva året li gga till sjös. Ol.:h iilvcn om lönonm pii
dc boggo \'apncn ::; tiLllas n on1i n clt l i k a för J11otsvmandc gradl'r,
sö. har al'!ncen förotr~itlet, då dess untlurudiil for tm·o kom ill er
u p p i gmdoma. A fl ö ni ngs försln.got stiger som förklming till
alt våra underoffi ocr::;kor pral cr, hYillm faktiskt göra und er o l"fi oo t·s tjän st, or ll ;llli t hög re aJlöning iin ru·ml\uns distinktiiiJISkorprulor , att dessa underofficorskorpra lur nå graclerna vitl e 11
m ora fram sk ritl en lofnads- od1 tjiin::;tu:llt lcr iLn t. o . n1. armeulls
sorgcanter af 2:a kla:;s, hvilka å sin silla ha fya h ögre löu ii11
lllllkro[fil.:L'rskorpm lcrna. l hml är nu detta'? J o, IWlll m·killlJI Cl' öpp et, att on karl på fiottan Yid on gil'von ålder n år IJi'td u
litgro gratl och lii.gre lön iin en lllocl honom jämn:"trig af nrmeon. Vår p orsomd är jiLmförolf'eYis ringa, m on don m ii.stu
aflönas efter sitt arbete. Låt oss hclh·o untlersöka oel 1 ti lliLnqm
utlilmlska marine rs a(löningsvillkor på våra förhållun(lou il 11
liiggn generalstabens aflöu ingsförslag för armoc· n till vår grunt!.
Dutt:t afiöningsförsl;tg hj älper oss icke att skaffa folk.
I en jiLmn och säker bcfonlran ligger on viktig orsak ti ll
att l1ålla on kår vid makt Oc h hilrnti st{l. yj yäl så låno-t fritn
b
d et goda, so m giLma låter sig göra. t;tniLnming till uwlcrofficur skorpra l och Lill underofJicer skor ojiLmnt, oj blott inon 1
d o olika yrkesaf(lcl1J ingame utan ii.h·en på. clc hi't statio nerna.
Y i ha [va fiirska exempel på, 1nu·tiSOm l' ll ;trtillorimntros bl i r
un,loroi'Ji corskorp ral Yitl 2t) å rs ålder, JHOtbn on JO ~\r ii.ltlro
tak olnw tros ä mm s or s in hol'ordr:m bra li'lngt borta i fjärralL
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1\li'lilga ii ro tlL· l :sta klu ss sjiiiuiLn, som se s ina gamla devt'l'
fl ·åJI den tid dc voro iustrllk ii\rer v itl skeppsgossekåre n oll or
excrcisskolan , fl.\·ga förlli sig i hehwlran, därför att tle til l!J örL
annan yrkt•s;il"dolni ng eller station. Och hu r u ä r id:e vår
okol lOI1Jiafl1dning san1m mlsatL'2 Der llah·a yj kodmr, liofmiL::;tar u, fön;\tlsmän , :-;jukvi'tnlnrc, hornhlftsare, och alla d essa
skola -- niir och o iil do någon gäng blih·a bol"onlmcl o -- öfv orcr[l. t ill redouiiran•o-ruiiCll.
lGn SJ.nk v~\nlare blir t. ox. vill )3:-J
n
t>
n
års i1ldur hul"ordratl till nncl ororfil.:orsko rpml , mun tv in gas därat
att fullkomligt kusta om yrke. V i't r flo tta bord e väl som utliind skn. niar in ar kunna äga ä l\·e n s:jukvånlsu ml er orficerme.
])o s\·nas ii.ga lika herättigan<le att Ji mi as som t. ox. ttnde roflkt·mru, kyartursn1iill oc h rnstmiistarc . Inrättande a[ sjukvånlsund uro fli oo ra rc vore ii.l"von ett motloJ t ill att lätta don stodmtl e
befordran i IIOJIJ ckonomiafdcl ni llgcn. \'idar e sy nes det oss vara
[uJlk on 1ligt bcrtittigaclt, att du mimho örlogsfartyg, som utsändas på ex petlition utan liLkare, tilld elas on sj ukvhnlsumlcroflil.:er i sti"Lll et flir sjub·fmlaro. l'å llcssa mul or offi cerare bör
lll:Lil .in kunna liigga on JliOI'll vidsträckt u tbildning inom till
sjukvfwli:i\·i.Lscwlc liömndc iLlilllOll.
l motsvarighot häl'lll Ctl
stiLllur sig !"rågan för ho m hli\saro. Dessa orättvisor , ojämuho·
tur Ol.:li stockn i11 gar i JIIatrnsk~trons ol.:IJ nwlcroffkersldreus IJoford ri ugsvillkor bilda ett odte n~LLtl ig ll otstill stitJH1 , so m sittter
flottan st\vii.l bland utomstående som äd v~Lno blancl d oss egua
lud i misskredit. (:onom detta täta afsketl stagawlo utcslute::;
snmt för oss möjliglicten att kunna dlja l'o lk vic1 und orLcfälets till"ättandl', utan t\·ingas v i att taga lw:ul som l-innes kvar.
Dut. ii.r onö(Ligt på[lCka, ntL det hitsta folket iLr det som g~\r,
deL ll li llllre duglig<l, som skumn.r. E n dillig sjöm anskår abtrar
on dftlig umlcrotliccrski'tr.
Detta oro\· ii.c:kandc alskodstagnntlu bör vill för en lrvar
tvdli gt visa, att hii.r iii' n[l.l.!.·ot som mhsto rättas. \ 'i stil. nu in liir Cll Ol1 10l'gauisalilll1 aJ" gun•nllgripnwle betydelse, en organi1-i:ltio ll , som t ill gnmtl liiggor 011 allm~Ln , ubtrii.ckt vämp lik t.
N u ilr ttduu för os o; a tt skaffa oss en h ol organisation, som
!Gill best,\ hir liLngru tid och icke som hittills orsa ka ä ntlrillgnr,
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lllitll kan siiga IIYarl anna t itr, en organi:-atiu n, sutn \'l' rkligull
lil!rörsii.krar fiottun godt folie :\led stöd af det llll fö religgando orgatti :;ationsfön;laget lwfnt vi v[tgat framkonlilla mod dc:-;sa
spörsmål ro<l:m nu. Där angilvos niimligon, att lll indrc _jenll~L åL
11 i ng ar i 18U8 års gruwlor sk ull e kunna i l"rhgnkontma.
o:,;s icke c'ttor gijra jii.mkniltgnmo så små, ait n va om ni'i.gra hr
igen bohö fva företagas, utan !Jullro taga steget " full t ut .. J H:->7
å rs organisatio11 uppsatLo en fast stam ar 1,100 n1an oc!J <•n
vii.rfvad om 2 ,~100. I lH!J;; års förslag- ökas dun fijrra ti ll l ,(i()l)
man, m oJa n <len so nare minska s til l 1,500. .h l HD-t söklu
lllall uppbri!lga dun stän<li gL tjii.11 stgörande sta mm o11 ti ll l ,HOO
man, hvadan <len viss Lid Ljänstgiiranclo nodgick ti ll 1)~00.
~ista förs laget synes afse on stän<li gt tjänstgöra nde stam [' a
l ,DOO nltlll, oclt omkring l ,100 viss tid tjänstgörande - clo sonare
ut
motsvarand e do förra vä r[va<l o. Doss a siHror anQ:i
" lih'
._, l\: a t\•d
i h vii kon rikt ning l"iirt steg bör uttagas, det stogot iir - kii.mpuukton i bola fn'tgun: -- den viir{uadc strmuncns afska(fimr/e.
Viirl"ningssystomet har fdn början vissm·ligcm merHört
don Wrcl olen, att fr edskadom vid m obilisoring sk ull o kunna
sviLila u t genom inkallatulo a[ Lvft ngspcnnittorad o. Denna prin cip gick mau 18D7 ifrån , i det de Yärfnl.<lo anställas cn<bst
rör el en tid tl o tjänstgöra - 2 i'!.r 8 mi'mar1or. \rii.rfni ngt:systomot skull e ,-iclaro mod l'iira den fönlelen, att del litmimr ett
större antal f. <l. sta m:mställdc till boväringo11, mon [råga är
om icko en under ett år utbildar1 viirnpliktig ti ll full o kan crf:liitta rlon 1". d. sta man stiiJidu. Det kan i oko sätta c; IHW v ik t
pil ait vi äg·a on god stclm . \.i skola striifva dtor, ntt förutom dc vämplikti go, m on onl totlig gocl stam, i stäl let för on
Lvå<lolud dålig . Vi vilja icko undanhålla att kostnaden blir
ökad gcno111 att skoppsgosscanialct måste ökas och uppsättando ur 011 trclljo skola förutom do h å föroslagna blir nöclvii.ndigt. .1\Ion flottan har ott skri,md o bohof af tlon1m iind rinu
h'
1\t01·tag vi(larc don lii tlgro skoppsgosso utbild tlingoil; blott pil.
sh sätt blir rekryteringen möjlig·. Ge nom ll ossa atgänlor ii.torgi[vcs åt lll<ttroskåron dess ailSOondo , och vi ku nna hoppa s aLt
draga tlo goda olemot1ton till flottan.
,')
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Det li gger utom rnmon f(j r denn a uppsnt:-', nLt \"i(laro gtt
1 tlotuli mc<l do frågor, som Hfst• alt afhjiilpa de angifn a bri storna i y {ut SYste m. Yi vi lj a blott samin anl"atta tl e ny ss
rram sLii.llda hu h-u<1snklign. fltgiin lor, som hörn vi<l ta_gas, niimligen:
äterin(örrmr/e a( r•n enlirfliq (ast sfa111 qenom a(~ka(fllnrfr:

af

niirfnin.r;en,

/itc rtaya;nrle af den (ör{iingrln skepps_i]OS.,'I'ltfbildnin.r;rn,
ett rr,r;lrrandc af yrlresrtfdelnin,qa rne i af~igt af/. (lstml!ronuna en _ji.hn11 , riill1'is or-/i likarl art Hnderbe{i.ilsbefoulm n,
infömnde a( en sjiif(,-fiiudi_q or-lt eft er fl ottans födl{/./lrm den 1iimpr.ul a(lönin ,qsqr unrl, sa mt
förbiiltmn rle n( matrosrns s fiillnin_r; ombord.
J'å så sätt kunmt v i hop pas crh ft ll a en goll sta1n, ln·i lkotl
jiillllO <lo yämp lik tigo skll ll o bilrla bosättn in_gar, si\, ypperliga,
so n t någon marin kan Öl lf-dm . J I va<l som skall glims, skall
g(irn s snart, inn:lll don g:1mla »fasb stan1n1 0n » lwr l"ul lsLänd igt Iii. nma t oss.
.J ;m n a ri l \l() l.

Otto Lybeck.

l•'iir ol" nlll:-;1 [w n du u pp:-;ai.s, l w l\·a Y i giil"ll<l l ii llln at p Jnt;.:,
ll!l'n dö, \'i lwtriill andu tn [tngn al· l"iirfattarcn s fntnl stiillda
p;\st[wntlcn och ijnskni ngsm fll e j kunna gi l\· a ll Oil Olll nbcLi ngat l t
riitt, ,-il_ja yj iukl' underlåta aLL niirnwru buly:-<a en <kl af dos; tlllma.
Till 011 hörjan pi't poka \'i , att O. L. s~· ncs ntoslutanclo
,-iljn p h <k under Sl'Il<ll'l' tidn gt'nomfönln föriind ri tlgam o i
n's puktiH' organisationer ka ;.: bt sknl<lon l" iir syfl.ri glwton att erhålla sh 'ppsgo;.:sar och aLt 1·11 do » htsta» matrosema att sta nna
k\·ar i t:jiin st. .\hen 0 111 i sin mån <lessa föri1ndringar hiirt ill bidragit, m r\stc nw11 do ek Jl t[J.gkot ltm a att <lu gu nond"önl('S
llll,!!.;cl"ilr :·mmti<ligt ntu d att Innduts indu stri biirjndo taga rlut
Ot' r!J(ird a l l]l]l f-1 \· i n~· , :-! Olll riil\·; lt R[l lll )"l'k<'t i"olk ]" r;\11 :IJ]n lllii_i -
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lig·a umrå< kn. lh·arl'ör ,;kulle \'cl·kning:mw liill'<ll' L'.i giira :-:1,!..';
giilla!Hk iiJn'n pi'L l'lotta11 o<·l 1 <lc':-iS l'l'krderiJlgskällor')
1\ tt numcm taLt om tn1-å rig uthildningstid \' i<l :-:kl'p)lsgo sl'ck i'Jn~ n iir l'j rikLigt, Ly go:-::-:H I'Il l' karl :-:kril'nt s c'.i l'i'Lc'r \· i:-:s
tid utan niir ck il'n1g<l Olll hl<kr , kropp:-:kral'tC'r oeli in:-:lldl'r
iiro <liirtill l'ilnlign, och rcd;~n dkr hittills gitllnndl' ill':-:titlllllll'lser a11tagns ]:->-;\ringar, l1va r jiimtu iir sbu lgadt ;~Lt l'i!r knrlsl,ril'n ing fordras at.t l1nl'v:t 1'_1-llL eller undcT im 't l'ylln 1l-\ ar. O<:! t
dtcr . se nast utl'iirdwll' fi!r('skril'ter nntag:1s till o<:h 111('<1 .nlg1ing ar, som ii ro under J:-> t\ r.
1\!cn nilr skepp~go:-:sen ilr k1rhkril\·l'n, ieke ii.r lt:ln d r1,
sttso m O. L. S\ lll'S anse';'), c'n uti> i ldn<l iirl ogs m at ros '? .\n Li n gun <le l'i'il ' karl :,;kri l'n i n gen 11 J1ps Litl l< la l' on l r i Jlg·amc l'iin·ilrl\·n Ls
u m lC'r 2, i3 eller -1- hr 1'0re dc uppnådda 1K i'trcn. si1 km t de11
karlFJkri i'JH' knapp11 st an se:~ \·ara an nu t iin vi t god t matvrid fur dn ..
nandct al' en örlo.~·smatro :-:. Att nwn diirfiiru siikt lll'<lbringa
<len länga utbil<ln i ng~ti<lUJl , l'iir att i :,;titllct L'rlti\.l b l'll sWrre
i'!.rskontingcnt karlskrifnc n dt :ju iuku funmdr:J, likn l itet 1'1 <>111
att nitr <lct \in sb!lll' l'l'sultatot hiirn wd ej v;~nns, m:m tlll ~:tor
dul <ltcrgiek till det ga111la. l';'i, det t; t om rlu le har s[tk <ll's l'i'il·l'attarcn 1':\tt sina ön skningar lml\·udsnkligun nppl\ll<ln
\ Ti k omma 1111 till h\·wl O. L. kallar >> lll~d.roi'il'll i'i o~iikr:l
stillln iug \'i <l !'lottan>>. Dunnn skulle husti\. <liiri, utt dter nl gångeJJ al' <len ti<l matrosen lwl't riiLLiglil't ntt c;ti\. i tjit11 :-:t, ktn:-:
ytterliga.r·e <JVarstaJlll:t.llllc ilr lwrol'll<lu a l· l'iimyad l'r;un~tilJI 
JliJJg, lwar je g{wg a l'semHlc td\. ftr. 'f'ror \'l'rldigl'll O. L . :!l·t.
den tt n gr nwtrosCJl kilnncr sig osilkcr i si n stitllJJing'J \'itl
lml\·n Yi l1iir t klagomål \!fn,r l'ör starka lnnlll i dc·Lt.n <11':-:lTlllk,
IIl Ull uj motsatsen, lltom miijligcn s:\som fJH'p:-:kill l'iir l' ll a l'l'kl'<l:'mlsiiblll.
d utta,

l\fatruFJGn \'l't lika \'itl :-:nm O. L. ueli <len, solll skril\·l'r
att !'lottan i n te t hiign' (i11sbr il n <ltt !',\, l1cd Jil.lln hmHilll

'') Jilmfiir Rid. ]24, cliir fii rfalt rtren nwti \'l' l':l,r dc 4 :"tn'ns ><kl'ppH goRscutbildning lllc'd lwlH>l'Yl'l rtl' :J till :1 [Jr l'iir :tl( nt.l.>ilda ll l:W.,krtp yid

specialvapn<·n .

tjii JJst, H<l\'ida han ilJ:e ilr l'Lt >>Jnnuvail' I'Ujc t>>, oe;h sftdann
\·ill Yiil O. L id:e att \·i l'kola l'träl'va c [tn aLt f{t behålla.
Sil. vi<lt Yi kiinna l1ar iinnu ill,i!;l'll lwgiiran om l'iimya<l anstillln i ng hlih·it al'slagcn, ueh i praktiken l>lil'n:r ski11n :v1c n nu mot
förr CIHl<tl't den, att kron;m illl kan g0ra l'lig al· moll en matros, hnu·~' l'genskaper äro sitdnna, ntt l1nns kntrstannniHlc i
tjii.nstcn ej skulle fiir denna \'<11'<1 gagneligt. feke vill viil O . L.
att 111<1trosen sk:'tll o\·illkorligl'n Yara lnmdcn vi<l krullHll och
kro11:1n \'i<l liOJHllll intill dc,;s km inixiider i p cnsion s[thkrn '?
~icn ,u;ihTr man <kn l' ll<l. partc11 JU-tgon v<lll'rillct i fnl.g:1
olll ti<lpu nktcJI för tjii.nstcns 1iill111HJI<k, si\, mi\,s tc <kli a1Hlra,
hiir kronan , koiupml Sl'ras llil'd mots \·aran<le miijliglwt att vi<l
n ftgot tillfillle kunna hlitm den f0rn' kvitt, 0 111 <lut o.i FJkulJc.
lwlimms l'unldaktigL att hel 1i'tlla honon1.
T lwa<l O. L. hur att siiga om :myggh cto n o mhonl giha
vi honom m cstallel:o riitt. AktningsvitnJa Uirsijk iiro nog un<lor sonare Li<kr gjor<la att råda hot för en <kl al' <k påpekadc mi ssförlulllnn<kmt, men lli,Yekct åt<'rstår iln1m oeh hoppas
\'i att ohsunation sjo llrnaler uc;h gc'nUn!.lrnpporkr (.iil1 11 tu O. L.)
icke t.1·stna förr i'ln vi i lwröL'lb HfSel'JHlcn lmh·a komn 1it sh
lftnot
. Bom rimliu:tvi
,; kan fonlra s .
h
'
'- ~
O. L:s l'nwlcringar betrilllnlllk \'i'trn pl' l'mitteringFJ I'örhilllan<lcn skril'm Yi gitr.na under, och skulle l'ör ege n d el vilja
tilbgga att <lct synes osFJ h i'm lt ntt manFJkapd enelast knn l'rh:\ lla 2 <lagars tjiimtle<lighct ntan förlu:ot al clagal'löningen.
DilremoL kunna ·vi icke gi't mc<l honom niir l uu 1 FJiiger,
i l'n'!.ga om mauskapetB J'ö<la , att knmtitekn id:c iir tillriieklig. Enligt i-ll'nastc s pi sonlning itr l'ödan st't rikligt tilltagl'n, att en ytterligare Okning ie;kc rimlighi:-; lGJII lwgitras.
1\ltijligt oeh troligt ilr \·iLl att m[wga in< li \·idl'r skulle ku nn a
1'0rLilra nwra, men i'i itkcrt ilr, att många icke ilta upp liYa<l
som lwsti'1.s. 'l'illiiggas biir, att ~pi:-:onlningcn JllUdgi[ver en si\.<bn om\'ii:\ling i l'iidan , :ttt man knappast kan önska sig ment
liherala lll's Lii.mmelsv r, <loek tlll'clgih-es at.t en del anordnin gar
l'iir att ktllllla tillgodugiim <k:-:c>a, ilnnu ~'\.ter,.:ti1. att nLI'iira, iil'l'l'l lROIIl att l'll hiittl'l' l'iirdc'llliJig al' Jll1t!t.i<lcrna ilr Liinkhar.
j
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O. L. siigc r, pi't tnl om matrosern as och unllc r o !'li ccrnrm':-> uJWnings l'ii rn u\m'r, ntt 1l!'t scnnst !'rnmk onma a l'liiningsr\i J'sla.g l't iir h~·ggdt p i\. mots var: tn lk gt'm'r:t.bia lm!'örsln,g !'iir l1itrt'll.
Y i nt :\ste crkönn:t, :1ti' h\·a!l SOIII grnnst slog oss, vitl jilml'iir :m dct aJ 1l e hrcdvi1l hvarandm uppstiillda fCJrslag·t•n, \'<11' att
1k sam ma j ul-' t l ll'trii !'l'anllc i l'ri'l.gn.nmtnlll' k:dt'gorit'l ':-\ :1 l'liini ng ar
nllll t'ks ie kc ,·oro ]l\·ggdn på snm Jna gnm1L . nt:1n \·ar flottans
s:\ »Sj iiHstiindigt>> son t .~..>;iima kan iinskt~ R .
De a l' O. L. h iini1llag llLial:Hic farhi1gom n killl!W vi si'tl un <la ej dcln.
Att 1len » I': Jshi.» sta mmt'll S kur: tktiir l'iirsilmrat s gt'110 il l
l'iirsiikcn att sn mnwnsmi ilta (k:-;s m:mska p med d d., ;;n m :lll~-: kHITas ge n om viil'l' ning, iir oemot:-:iigligt, mun l'n\n hiirjn11 l t:llll'
<kttn iekc lw h ii l't hlif\·a l'iirlu\llanl kt, om du fnst an :-:iiilldu hndt·
h cgng n at sig a l· (le 1'\irnt:-:iiJtningar llc ii,gtk att L<tgn ha1HI on1
och sök a l1öj a si n a nyl'iir\'iirl 'nvk knmratur i stillld l'iir att pi'l.
allt siitt taga a l'sU\.nd i l'rån <le sa nm1n.
l\fyek ct m era vore aLt siiga om O. L:s uppsn.ts, siirskild i.
o m »oe ftt' l'r ii ttliglwtsLillsttm<lct» i l'ri'.ga om hdordring ar m . 111. ,
lll l'll sk ulle alla <le J'ör hi'tllnntlcn , :-llllll af liOllOlll hcriir :ts,
hiil
c rlJ ttl la c;i n f nllc;tiin diga hel_vsn in,l!;, !Jid\'() tlti'.Vll ll lll't l'iir 111.\'Ckl't.
i 11kritk tmlt.
'l\11 lw w l Yi sngt Yiljn \'i d iirfiire lllott l'og·n, ntt vi t ro
det O. L:s 11 p p ~;ats sknllo gjort sWrru nytta, om l'ö rf:d,tan'll
<tktat s ig fiir ö lvC'nlri l'h.'l', men itl'ven si''td:m , som den !Hl l'r: ll nkommi t, in n e h i'tlkr dt•n si't. nli'lll,l!;H sanningar oeh s:l. lll\'l'lt'!.
i.iillkv iini L, r1tt 1kn l'iirLjii n:ll' C'LL nlh:~rligt he.gnnHI:~nde.
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Anteckningar rörande engelsl<a flottmanövrerna
år 1900.
Ehuru do källor, som leg a t till grund !'ör här gjorda anteckninga r, en<last utgjorts af i engolskn. pressen under tiden
för manövrer na förekomm ando meddelan den , och föl:jaktligo n
ej kunna J'nllständi gt belysa alla do vidtagna dispositio uonm,
så h a fvn. de dock på grund at do däri gjorda uttalanden a,
påvisn.t si't mycket för fackmann on af intresse att k änna, att
en kortare samman Fattning af dosnmma synts mig hö m komma till t lc nna tid skrifts läsmes kiinn cdom .

Enlig t frå n n.m irali te tot u tfärdmlc order skulle manövrern a hålln.s under loppet af 10 dn.gm, m od begynnels edag den
23 Juli, hvilken b egynn elsedag dock sedermera på grund n.!'
m ollankomm ande hinder frn.m sköts till don 25 Juli, sa.mt förcgås af mobili soring och förbcrccln.ml c stri.dsöl'ninga.r.
Äncla.målo t m od manövremn., som tillkänn agn.fs i ett nr
amiralitet et utfärdad t program, var:
dels n.tt erhålla k ä nn erlom om sättet J'ör en flotta att upptriilla då d on samman satts af farty g utal' alla klasser, och
dels huru de nsamma bör g å tillvägn. för att förskaffa sig
h orraviilclot ö[vor lmfvot.
Därjämte skulle kä11nodom J'ör:::öka erh ållas om till lwilk ot nfstå n<l fr i'tn on b ol'iistacl fi m1tlig hamn on bovakan<l o
Titlsln·ifl -i 8jiiviisrnrlct.

10
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eskader lämpligast borde förlägga sin operationsbas, äfvcnsom
om kryssarnos förmåga att jaga torpedbåtar och drifva dem i
hamn.
Förutsättningarne för manövarna voro följande:
l. En brittisk fiotta B, bestående at två oslmdrar Bt och
B2 samt en destroyor-fiottilj , skall försvara Storhrittan ic n från
Cape Wrath till Lands End jämte ön Man och Scillyöarno.
Bt ligger i Milford Haven (Wales) och
B2 vid Lamlash (Skottlancls vestkust).
2. En fientlig .flotta A, underlägsen B i slagskepp, bestående af två eskadrar At . och A2 jämte tillbörande torpedbåtar och snabbgående mindre torpedfartyg, utgör, tillika med
en söderifrån kommande förstärkning As, den anfallande
styrkan.
At, A2 och As tillsammans göra A-flottan nästan jämngod i slagskepp med Bt+B2.
At ligger vid Berehaven (Irlands sydkust),
A2 ligger vid Lougb Swilly (Irlands nordkust) och
As törväntas komma hån Medclhafvet.
''
Irland antages vara fientligt land tillhörm1clc A -styrkan.
3. Följanr1c hamnar äro befästade och skola stittas i
försvarstillstånd :
I Storbrittanicn: Milford Haven.
I Irland: Borehaven, Qucenstown och Lough Swilly.
Alla andra hanmar, inberäknadt Lamlash, äro obetästaclo.
4. H vardem flottan skallförsöka m·hålla herraväldet öfvcr
sjön, d. v. s. försöka tillintetgöra den andra ollor stänga honon1
inne i hans hamnar och isynnerhet rensa sjön tråu hans torpedbåtar.
Operationsområdet begränsas:
norr af GO:de hi.tituclsparallellen,
söder af 45:te
d:o,
vester af 20:do longitudsmeridianen, samt
öster af 5:o
d:o
så långt som till
Cape vVrath och Liznrd Hoad .
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Emlast dc signalstationer, som äro rnarkerade på do
•special-blad '', h vilka äro utgifna tillsammans med instruktionerna, komma att under manövrerna vara i verksamhet.
I sammanhang med manövrerna utfärdades följande beskimmelser och regler att under desamma vara gällande:
så snart do båda Hottornas respektive fartyg, inberäknadt
»dostroyers» och torpedbåtar, samlats i vederbörliga operationsbas-hamnar, tillkännagifver amiralitetet telegratiedes timmen för fientligheternas början;
intet fartyg, af hvad klass rlet vara må, får gå ur hamnen före elen tid, som är bostämd Jör fientlighetornas begynnande;
slagskeppen skola, efter ankomsten till respektive bashamnar, därstädes kornpiettern sina kolförrfl.d;
alla slagskepp anses i stridsvärde lilm med Majestic;
inga bestämmelser angående do tillfällen dfl. fartyg skola
anses satta ur verksamhet komma att utgifvas;
mod ledning af rapporten om hvacl som tilldragit sig pft
striclsplatsen, och på basis af hvad i verkligt krig skulle varit
sannolikast, afgöres af stridsdomurne till dem hänskjutet
tvisternål;
då tvfl. eller flera fartyg konnna i strid med ]warandra skall på hvardera sidan begynnelsen af clousamma markoms genom ett kanonskott;
under stridens fortgång får enstaka kanonskott enelast afskjutas efter 5 minuters uppehåll;
cH\. den ena sidan anser sig haJva besegrat den andra,
skall den äk!sta officeron å den förstnämnda sidan signalera:
>>Föreslås hänskjutande till stridsdomarne». Godkännes detta
hänskjutande af den andra siclan upphör striden; hvarom icke
fortsättes densamma en skälig tid, som bestämmes af den äldste närvarande officeren, under iakttnuando
af att mod skäliotid
b
b
förstås:
Iör slagskepp, kryssare och torpedkanonbåtar -- en timma, och
för dostroyors och torporlbåtar - on haU timma;

-
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då bänskjutniug till stridsdomarna är godkänd, bestämmer den äldste närvnnmde officeren hvilket ollor h vi lk a fm·tyg ,
som frän respektive styrkor skola utgå och afg;å till hamn, för
att där afvakta stridsdomarnos utlåta])(1o . och skola dc såltmcla
detacherade fartygen under tiden anses såsom varande försatta
ur verksamhet;
vid uttagandet af fartyg från respektive styrkor ål igger
det äldste närvarande off-iceren att tillse att detsamma blir s'ä
mycket som rnöj ligt lika från båcla sidor;
om ett fartyg ovederläggligt är torpodoradt eller af öfvorlägsen styrka öfvermannallt, må rlen äldste närvarande oHiooren på sitt ansvm· förklara detta fartyg försatt ur str idbart
skick och bcorrha detsamma i hamn för afvaktnndo af stridsdomarnos utlåtanrle. l detta fall är ej obligatoriskt att äfven
från motsatta siclan beordra ett fartyg i hamn;
fartyg, som sålunda äro försatta m verksamhet, få oj inga
del i manövrema förr än stridsdomarnos uth1tanclo kommit,
utan skola nfgå till någon af respeld1 e bashamnar, derunder
förande »Blue P eten pil toppen; vägen skall därvid tagas sh
Tnyokot utanför krigsskådeplatsen som möjligt, och anbefallas
fartygen strängeligen att oj gifva någon underrättelse till någomlera sidans fartyg, hvilka de må möta på vägen;
kolfartyg få, sodan dc uppnfttt någon af hamnamo Milford, Lamlash, Lough Swilly, Herohaven eller (.:lueenstown, durstädes uppbringas, och äger er öfraron begagna kolen de innohaEva. Seclan kolfartyg en gång afgifvit sin last, få do ej vidare anfallas;
signalstation får ej anfallas af landstigande al'rl.clningar;
då 18 tums (ong.) torpollur ej få mot farty g unrler l'rod söl'ningnr afskjutas skall, vid tillfällen då sådana skulle afskjn tits, i stället användas:
om dagen: en signalstöt moll ånghvisslan , och
om natten: en >> blue-light>>;
torpedtuben skall dock skötas såsom under Yorkli,g skjutning , och alla åtgärder för torpollens afskjutnmlc virltap;as;
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torpec1or försedda med ('redspcts fi\, nfskjutas mot slugskepp och k ryssare, men ej mot >>destroyers >>, torpedkanonbåtar eller torpedbåtar ;
torpedbåtar få oj öfverrnhla sina nummer.
I do sedermera af amiralitetet utfärdade orderna anbefallde s:
I'IJ m

att en partiel mobilisering a.f f-lottan sku lle clctta år äga
för utfiirandc af krigsöfningar;

att dc sålunda mobiliserade fartygen skulle förc1olas till
kana l- och resorveskadrarna och samlas, så suart do voro färdigru stado , UtHler befäl af respektive högste befälhafvarcn i PortJam] eller Torbny och särskiljas i tvi.tnuc flottor A
den
fientliga oel1 B
don brittiska.

=

=

Slagskeppon skola ol'te'r skodel samling detacheras för utförand e af förberedande krigsöiniugar enligt högste befälharvam es bestämmande.
Innan dessa arslutas skall A-flottan fördelas i i3:no och
B -(lottcm i 2:no L1ivisioner och skulle de olika elivisionerna förläggas:

A1 i Berelmvon, A2 i Lougb Swilly och Au å särskild gifven r endez-vous plats, B1 i Pembrokc och B2 i Lamlash.

A-(lottan tilldelas 2:nc torpedflottiJjor, sammausattn af
kryssare, torpedkanonbåtar och torpedbåtar, hvilka nlla samlus
i Devonport och fördelas så, att:
ena (lottdjen består af Paotol u s, Persous Pionocr och
Heola samt 6 torpedkauonbåtar och 10 torpedbåtar tillhörande
P ortsmouth's och Chathams divisioner, och

elen andm (lotti~jcn af Mersey och Promothons samt 2
torpedkauonbåtar och 8 torperlbåtar tillhörande Devonports division.
Dessa flottiljer skola afgå till följande platser:

Factolus med sin flottilj till Berellaven;
Mcrscv
d:o
till L0ugh Swilly,
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där do skola ö!'vas ot.:h därorter kola, unJcr iakttagamle att
fartygen sl.;:ola llafva fullt koll'örri'tcl vid ficntlighotcrna s början .
_En del. af don till Borolmvon förlagda ftottiljcn må i:Jän<las till O:ucenstown, där den i så fall skall kolas före Jientl ighetornas mträdande.
B-flottan tilldelas likaledes 2:nc torpedflottiljcr, t>nm nmn satta af kryssare , ))clet>troyori:J >> och torpcdkanonbä tar, hvi lk a
samlas i Torbay och fördelas så, att:
den ena flottiljen bestftr af Severn snmt R )) det>Lroyers »,
.
tJI ll törande Devonports elivision och 2:nc torpedkanonbå tnr, oe!J
den andra flottiljen af Hritlant sau1t Hi »dostroycrS>>, till li örnudo Portsmot1Lh's och Clwtknn s divisioner och !) torpedkanonbåtar.
Dessa iiottilj er skola af g h:
Scvern m ed sin flottilj Lill L~1ndas!J oelr
till Milford l IavcJJ,
d:o
Brillant
där de öfvas och kolas efter samma bestäm m olser som för rl (lottiljerna äro giJna;
att krigsti ll ståndet skall vara 10 daga r;
. att samtliga fartygen skola , efter afslutaclo krigsöl'ningar,
nt!öra målskjutningsö fningar under on tid, som, för do 1m nto biliserado fartygen, komm er att särskildt bestämmas, och för
de öfriga beror på högste befälhufvarens bestämmamlo;
att å de u u mobillsonulo fartygen HL r und er dessa öf ni ngae omlast förbrukas hälften af don kvantitet kanona nHmlJJ ition, som är bestämdt att utgöra ett kvartali:J ammunitions (örråcl; å )) dostroyors » och torpaLlbåtar f~tr ett kvartals l:örråd
förbruka s om flottiljens bofiillwfvar:o anser så nödigt;
att å dopotfartygou Hocla , Mersey, Sovorn och BrilJant
m å und er m obiliseringen ondast ombon1tagas sädan a ntrorlniugsoffoktor, so m bohöfvns för att hålla )) dostroyors » och torpedbåtar effektiva;
att inga dopot-förri\.cl aJ artilleri- oll or torpedmateriel får
ntrekvircras, sa m t
att on afskrift af hvarje, i krigsöfningarn e deltagande ,
fartygs loggbok ocb signalj ourual , börjande ] 2 timmar före
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och slutnud o ] :2 timm ar efter Ji ontli g!Jotornat> J'Of;p. bogy nuand o
oc;h slut, skall insändas till amira litetet tillika n1 od hvarje llottus
högsto beftdlmfvaros goneralrapport .

Till :otridsrlomaro utnämndos Vico-aJniml Domvilc: och
Konter-n tniml Fanshawo, hvarjämte General-löjtna nt Owen, J-t. A.
utuäJtlml es att tillsammans mod öfriga stridstlo nwro fungera
såsom såda n vid aJgörancle af tvister, som kumlo uppstå emellan landförsvaret och fartygen.
För striclsdomarne utgais följande besUitnmelsor att ltinda.
till eftcrri.ittolse:
stridsdomante skull e sammantri.iLla i amiralitetet, Whitelt~ll , l ,on don , dit alla handlingar berörande tvistefrågor skulle
~ltsändas för erhållande af utl åtande, och borde handliugarne
Jnsänclas omedelbart efter clet do händelser timat, till bvilka
do hänföras;
stridsdomarnos utlåtande är afgörnmle;
stridsdom ar-no behöiva ej angifva de skiil , som legat till
grund Eör deras utlåtande;
stridsdomarnos utlätande skall, så snart det itr afgifvet,
meddelas amiralitetet, på det att detsamma må, om så önskas,
dolgi[vas äldste of!iceren ä bva.rdera sidan, vid det tillfälle utlåtandet berör;
önskar amiralitetet kommunicera . med fiottorna under
krigsöfningam o, skor detta vare sig mod fartyg, som tillhör nägou af de stridande sidorna, eller annat fartyg, och skall detta
såsom kännetecken att det öfvorbringar depescher, telegram
eller order frän amiralitetet föra signalen A. K. W. väl synlig.
.Respektive amiraler och äldste befälha[varo ·skola noga
_
Iakttaga, att behöfliga mått och steg snarast vidtagas, för att
sålunda öfvorbringade meddelanden utan dröjsmäl blifva till
vederbörande öEverlämnad o.
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Jl;nligt amirnJitototn oo::Jti:i.mmande sammanna ttes llo håLla
flottorna på följande sätt:
Ajlottan: 3 divisioner slagskopp me(l -1- fartyg i hvarjo
di vision; 13 kryssare, samt 2:no torpodfiott iljor, den ona beståonde af 3:ne 3:o klass kryssare, 5 torpeclkau onuåtar, l! i torpedbåtar och uopotfarty got Uocla; clon andra beståondo af 2: n o
3:o klass kryssare, 2 torpodk:m onbåtar och 8 torpedbåt ar;
B-flottan· 2 divisioner slagskepp n10cl D fartyg i för::;ta
och -1- fartyg i andra di visionen; 13 k ry::;saro samt 2: n o torpecHiottiljor, tlen ona beståondo af J 2:a klass kryssare, 5 torpodkanon båtar och ](j dostroyono; den nndra beståonde af l
2:a Idas::; hyssaro, 2 torpedkan onbåtar och ö dostroyors .
De o] ika Hottom a erhöll o följalH1e fartyg: (Se villst:\cmlo
plan.)

A-jlottan hade som sam lingsplats [ör sina slagskepp och
ffttt Portialid Roads oc h för torpedJiot tiljorna l'lymoutlJ, dä cliiromot B~jlotlan hade för alla si na fartyg OJ·liållit
'l'orbny so m samlingsp lats.
kryst~nre

Mobilisor iugsonlcm utgick elen 10 Juli. ttellnll 2-1. tiut·
mnr <liirofter li:i.lllll[t<l c J l för manövrer na LostäHHla rartyg J'lynJ OUllL Afvon i Clwtlwm och Slwornoss rustn(los mod all ifvor
och i. synnm·hot do fartyg, som mobilisera dos från Modway
li'Jeot Reserve, klarg:jordes på ett särdeles förtjänstfu llt sätt, i
clot att af dessa flora redan den 11 Juli anlände till Shoerness
för att ombordta ga stricl.sutre dningar och deviera.
Tiden , som åtgick från vimpelns !Jissanclc i Chatham och
fartygens afgång från Sbeornoss , fullständi gt utrustade och devierade, växlade mellan 2D tirnmar, som behöfdes för förstu
fartyget, kryssaren Prom etheus, och 51 1/ 2 timmar för sista fartyget, slagskepp et Superb .
I A-fiottans utrustning i11gick bland annat apparater för
tolcgrnferi ng utan tråd, m on då största tlelcn af dessa appara-
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ter afsilnclts till Kina-eskadrurn o, orhöllo 1m enelast l'VIajostic,
Diad em, E<lgar och Furious elylik utredning.
Den 15 J uli voro r espektive flottor san1lado uniler vederbörligt befäl å anbciallc1u rend ez-vo us platser, och utgjonlc:s den
af A-flottan samlade: delen å Portland R oad af 12 slagskopp
och 1i) kryssare:, hvilkn, mod de i l:'ly moutlt li ggande: två torpedti ottiljerna på tillsamrn::ms 5 kryssare:, 7 torpc:dkauonlJåtar
och 2-± torpc:<loåtar, gåtvo cm sitnnnanlagd bosättningsstyrka af
13, l 18 man och dc: n i Torbny samhvl c: B- flottan af 13 slagskepp, 13 kryssare: och 2-± dcstroyors m od en bcsi.lttnilJgsstyrka,
»clestroyc:rs>' orälmwlc:, af 12,i315 man.

Att sammandragnin gen af så stora styrkor ej kunde försiggå utan cu dc:l missöden, ä r ju ganska 1wtudigl.
Så gick slagskeppet Conquoror på grund å Slmu1 Glos
bank uneler gång till P ortland, men togs flott genom tillhjälp
af kryssam e Phcebo och E dgar samt kunde för ogen maskin fortsätta resan; en torpedbå t kom strax efter utgång·en frå n Plymonth i kollision med c:n annan och fick bogen in slagen, samt
måste återvända och lägga npp, h varefter besättningen e m barkerarla å en amwn torpeclbåt; kryssaron Gibraltar fick cylinder~ tången till ena cylindern böjd och måste återgå till Portsmouth för r eparation; två desti·oyers Violot och Flirt kom mo i
kolli:oion med bvarnndra med den påföljd att Violet måste gå
i docka, liera andra att förtiga .
EHor vederbörligen skodd ::;amli11g utgingo de olika flottama på fö rberedande krigsöfningar, för att bland annat ö fva
takti s ka evoh1tioner , h var och on under sin h ögsto beiällwfvare.
Ifrån dot fartygens fördelning till de olika Hottorna blef
kä nd, höjd es Herestädes röster emot den nu gjorda anordningen , att inom samma divi sioner sammanföra fartyg af såväl
garnmal som modern typ, och denna anordning visade sig
också under de sedau följande krigshänd elserna utöfva ett
skadli gt och störand e inflytande, såväl vid de taktiska evolutionernas utföra.mle, som å divisioneruas rörelseförmåga.
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Att sålund a sa mmanblanda - såsom inom don fientl iga
fl ottans för::; ta division At - d o mor1erna slugskoppen Majostic
oc l1 Rcpul!:ie med den gamla Sultan, byggc1 1871 och Drow1nought byggd 1875, kunJ e ju oj vara auJJat iiu hög::;t olämp1igt, i det d i visionens n om i nolla fart därigenom roducormles t i Il
13,7 knop och clou verkliga till l 2. Af von ::;amm a flottas an dm division 1\2 harlo genom iusättaucJo ar Conquoror, byggc1
1881 och Ediu burgh byggd 1882 fått sin verkliga fart n ocbutt
ti ll 12 knop .
Likaledes hade 13-fl ottans första elivision B1 fått Jet
gamla slagskeppet Hero , byggclt 1886 - hvilk ot fartyg vicl
evolution er visaJo sig botyrlligt långsammare och mitHlro
pålitligt i manövern än de andra, p[t grund al' att, so t n
sjömännon skämbantt uttryckte sig, inom detsamma bodclo
egondomliga naturkrafter, hvilka för såväl befäl som bostlttning voro lika okända, - hvilket också föraniedelo till att
amiral Nool beordrade detta fartyg :ttt, innan de taktiska evolutionerna börjaclo, intaga en d istans af uågra engelska mil [rån
do öfriga, och där i ro åse kam raternas rörelser.
I pressen förekommo under dessa förberedande krigsöfnin gar fiern gånger uppsatser, som ska rpt klamlmde amiralitets
åtgöranden och särskildt angf10ndo Hero's doltagande i dessa
manövrer an förel os fö lj ande:
»Skälet hvarför amira litetet ansett lämpligt att i ljuset
framdraga clenna stackurs kry m pi in g, som h varken k au segla
eller ånga, kommande liksom mod utanskrift, »dörml till
mål för .Majestic ,, , är svårt att so; kansko är det för att visa
att det bellärskas a t ett hederligt begär att visa världen vö:r
rikedom, oj allenast på gammalmodiga kanoner utan ~lfvon ptt
gammalmodiga fartyg >> .
Endast den iientliga flottans tredje elivision Atl var homogent sammansatt af uteslutande moclorna slagskopp a[ niajostics
k lass, hvarigenom denna divisions fart också kunde drifvas·
upp till 17 knop.
Då frågan om farten und er krigsöfningarne spelar en stor
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roll , torde här böra nälllnas don vii.rdori u g fl f t1onsamnm, som
gjorts af en i öl"n ing<n·no doltugamlo htekma.n .
Enligt limmos utsago vi.lrdoraclos do ohka !lottornas llivisionors fart sålunda:
An ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... till 15 knop

1-1
12

B2 ....... ......................... ..... .
At

~~:

och } . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .

,,

11

l~n annan viktig faktor i clo b li fvande öfningamo var
otvitvelaktigt koltrågan, cmorlan, e nligt amiraJ itotcts hostämm olsor, intet fartyg hck kola anuorsttV1os än i sin respeklive
bash amn cl"tor ankomston dit, hvilken dock oj för någon
flotta , afdelning eller onskilclt fartyg li c k vara töre deu 2i3 Juli ,
och var också på donna grund hvarje fartygschef synnerl igen
angelägen om att under dc förberorl.ande krigsöfningarno
förb ruka minsta möjliga kolkvantitot, då mod skäl törutsågs
att just i Jon snabb het , hvarmcd de olika afdolnin garnc
kun de ko mp lottera sina kolförråd, låg en fördel, som hvur och
e n ville vin na, för att fortast möjligt efter krigsutbrottet vara
i . stånd att gent emot fiem1on kunna utföra sina phtnlagda
operation er.
Inom 13-llottaJJs l:a division ·- hvilkons åtgörand en härutinnan m å tjäna till b elysn in g a.f dcm1a kolfråga -- var kolåtgången u n der do förboreclancle krigsöfningamc mollan. 2- 300
ton s por fartyg, utom för Ar iadno, som, enligt samlällcl utsago, på g rutlll af Rina 13clleislo-pannor, under summa tid slu~
kat SOD tons. För komplettering ittkom divisionen l s m af
nruiralitetot bostämda bashamn , Milford Haven, d en 23 Juli
kl. 8 på o. m. och vidtog genast åtgilrdor för att börja k ol-

mngon.
.
..
· . l
»Bogagn<t alla möjltga medel >> , var amnal Nocls stgn a
vicl donsammas begynnamlo, och kl. \)t. b m. o. m. gingo första kolsäckarue öhcr sidan på Colossus, som uneler h ela kolningen bibehöll lorlningon mod i modaltal GG tons per timme .
En halr timme efter midnatt var kolningen afslutad på
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tietUt fartvt:>'
~ 111., llvm·e l't Al'
J .." och å do anc.Jra strax efter l<l . 3
.
1.
signn,l kl. lwlf 4 f. m. gafs att kasta loss förtöjningarn e.
Tiden meJJan den l() Juli till d on 25 i samma månad
då krigsförklaringen utgick , användes att öfva do olika af:
· dolningmne i såväl taktiska e volutioner som andra t'örberedn 11 de öfni11gar, för att så mycket som möjligt förboreda boLl! ocl 1
besilttningar på de stundande krigsöfningarn o.
Disigt väder oeh tjocka voro dock ständiga följ eslagare
under dessa öfningar, hvilkot h olt 11atmligt lade häm sk o på
d~ssas riktiga beclrifvando, hvarjämto funm för ombordhiggrung, synnerligast om natten, var ganska stor mod dessa så
nyligen mobiliserade afclelningar.
Mod anledning häraf, äfvOJlSOllJ på gnmrl a[ orfnrcnhetcn
från föregående års öfningar af det hinder, som den llisiga v~i
dorlekon lade i vägen, öfvados nu, så ofta tillfälle gafs, cvolu cring efter mistsignaler, livarunrler divisinnemas rörelser leddes
medelst å11gsirenei· och kanonskott.
Äfven företogos taktiska evolutioner, UJHler hv.ilka sekonderna, på signal från Huggskeppcn, öfvertogo befälet och kclJe
manövrcma, detta nJo<l tanke på dessa officerares ställuing,
då ehoforna blifvit urståndsatta att Jöru befälet.
Kryssaredivisionerna öfvades i allmänhet för sig sji.ilfva i
kuu slmparetjänst och afståndssignaloring, byarvid i st,naro fallet
försöktes ett nytt af amiral Hawson uppfunnet system, käwlt
und er narnuet >> tl10 Cruisor Code», h vilket system dock än nu
oj är af a miralitctot official t antaget.
Vid den för k:rigots förklarande först utsatta ticlon, ollor
don 23 Juli, voro de olika afdolningarne å följan do platser:
A1 och A:J, representerande frän Brost, l'Oriont ollor
11ochefort kommando franska flottor, i respektive BoroLmvon
och Longb Swilly ;
A3, representerande en från Tonlon kommande: undsättningsstyrka, å okänd rendez-vous plats;
B1 i Milford Haven, och
B" i Lamlasb på Islo of Arrau.
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Då det för ö[verskåd li ghetcn af dessa krigsöfningar torde
vara lättast n,tt till en början ontlast följa ena sidans åtgöranden, och rlå rle mo(l(lelan(lc:n, som om öf'ningarnes gång vnrit
utt'örligast giina i pressen, beröra den brittiska ell er B-fiottans
till vägagåomle, för att lösa det af amiralitetet uppställda problemet, vilja vi i första hanrl nu följa denna under amiral
Nools befäl ståonde flotta, och sodan angifva dc af motståndaren uneler samma tic! vidtagna (lisposi tionor .
Eftor slutad kolning i Milford Haven, syntes det för denna
flottas första di vision B1 vara af den största vikt, att fortast
möjli gt konnoa i förening med den i L amlash förlagda andra
rlivisionon B2, hvarföro också amiral Noel sökte att genast den
2-l Juli komma ut ur denna hamn, oakta(lt detta var förenad t
mocl stor risk, på grund af den då rådande intensiva tjockan.
Förataget kröntes slutligen, ofter flera misslyckade försök, med
framgång, i clet hrrn, sodan tjockan något lättat, kunde mod sinn
fartyg utgå ur hamnen den 24 Juli kl. 11 f. m.
Eftor det rum sjö nåtts sattes kurs V 1 /~N mud 7 knops
fart.
På c. m. erhölls unelerrättelse att 2:a divisionen samma
dag kl. 2 o. m . lämnat Lamlash och var på väg till den gemensamma rendez-vous platsen.
Då flottan nu ansågs vara inom I-iondens verksamhotssfär,
gaf amiral Noel pö, aftonen en del signaler angåomle fartygens
förl1;\l!amle uneler kommando natt, hvilkn, då do kunna vaxa
af intresse att känna, här återgi.fvas:
»Slagskoppens säkerhet under natten beror uteslutande
på deras största möjliga osynlighet»;
>>I-I varje uJHlor natten till kryssame gifvon signal kan vara
Lletsamma som slagskoppens utsättande för torpodbåtsanfalb;
>>Intet ljussken från fartyg i Iinian är tillåtet, då härigegonom fartygets lägo kan på ett för detsamma öclesdigort sätt
utvisas»;
>>Anser fart yg den umlerrä ttclso det har att gifva viktigare än att flottan förblihor osochl, må det gå ur l ini en och
signalera; dock mä intet fartyg repetera>>.
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Häraf syn es mod all tydlighot framgå, att en ligt amiral
Noels åsikt ligger slagskoppens bästa skydd und er natten ej i
deras kanoner, utan i deras osynligb et för fienden , och då
amiralen ä r en inom engelska flottan erkänd auktoritet, tonl o
donna han s åsigt vara värd att fram!Jålla.
U n der loppet af natten sy ntes i N 0-lig riktning kanonold, IJvilken mod korta upp ehåll fortsatte till fram åt morgonen
och at t Mcdea >>, som utsändes såsom kunskapare, erhöll s sollermora unrlerrättelse om att (lot befanns vara Irämnwnrl o kryssare, ltvilka mötts af B-fl ottans kryssare och hosk:jutits utan
att striden blof af någon boty(lolso.
Den 2ö kl. half 2 o. m . varskodelos elen 2:a divi sionen,
uneler amiral l-lammets befäl , och kunde nu förening ilga rum ,
hvari genom B-flottan harlo sina 13 slagskopp samla1lo, on fördel, som ökades cläraf att donna förenade flotta nu befann sig
mollan fiendens båda 1livisionor i Lough f::lwilly och Berohaven.
Don förenade slagskoppsoska(lorn satte nu on WNW-lig
kurs med 7 knops fart, unrler det att kryssame utsän1los för
kun skapande.
På kvällen signalerados alt om fien1lon under natten upptäcktes skulle don jagas, hvarför ånga skull e kunna på kortasto
tid tagas upp för högsta fart .
Fienden förblef dock osynlig.
Den :2G kl. 4 f. m. ändratles kurs till SO, ocl1 samtidigt
tillkiinnagafs att amiralen m·hållit underrättelse om att c1on
Ji ontliga flottans båda divi sioner, J'u och L\2 förepado, vnrit
synliga föregåondo dag å Lat. N 50° och Long. W 10° 20', synbarligen i afsikt att antingen försöka afskära vägen för B-flottans Lamlash-division , hvilkon bedrift de ej lyckaJos åvägabringa, eller också för att gå sydvart, och vid någon öfverenskommon rendez-vous plats möta sin söderifrån kommando 3:o
di vision.
Donna senare åsikt syntes längre fram på tlagon vara
don riktiga, enär J-iond on då bol'ann sig i sammn stä llnin g.
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Som 1lenna underrättel se gaf amiralen för tillfäll et full
hall<llin gsfrih ot och han ntr angelägen om att förvissa sig
huruvid a dc aJ fartygscheferna uppgifna siffroma för högsta
fa rt under -! timmar voro rikti ga, ell er för Benbow och Sanspnroil lö knop , för Camperd ow n och Coll ingwood 14, för Ni lo
H,s, Uotlney och Superb 13,:,, ITowe, Trn.l'algar och Collossus
1.3, san; t Hero 11 ,5, synnerligast so m hög fart möjligen snart
kumlo bohöfva begagnas, gal amiralen order om 13 knops fart,
livar vid genast visad e sig att IIero's uppgift var riktig , i det
den hopplöst sackade aktoröfver, snart följd af Roclnoy, so m
på grund af haveri i ångstyrinritttningon måste gå ur lini on.
Då det sodan visade sig att do öfriga kunde hålla den
an bol' all da fart en , stoppad es några timmar därefter.
Sanuna dag på e. m. kom underrättelse från amiral itetet
att fiondeus 3:e di vision , A~, oj kunde anlända på böjdon at
Irländska kusten förr än don 28 på e. m.
Vid donna underrättelse boslöt amiralen, då något viLlaro uppehåll å elen nuvaran1lo platsen var fullständigt onödigt, att eaptain Poe med kryssarna sknlle gå upp i Irländska
sjö 1~ och »the North C!Junncl» fö r att engagera där möjligen
befinll iga kryssare och söka bortdrifva fi entliga torpodfartyg,
und er tlot att amiralen gick att m etl slagsko ppseskad ern söka
fi end en väster orn Irland.
E[tor att den 27 hafva gått långs Irlands västra kust, utan
att upptäcka skymton a[ någon ficmlo, som dock af allt att döma
måste finnas norr om honom, mås te am iralen besluta sig för
hvilkot af do två alternativen, som , mod afseende på möjligh oton n.[ att förhindra clo fi entli ga divisionernas förening , skulle
följas:
antingen att gå vostvart [ör att möta fienrl ens tredje divi sion vid någon dess rondoz-vans plats, eller också gå mot the
N orth Ch a n n el.
Amiralen vald e det so nare och tog vägen förbi Lough
Swilly, , ::;amt intrMfaclc m od slagskoppseskadern i kanalon LlOll
28 Juli. 1
Komm on lwlfvägs mollnn Arrrn1 och IlolyllOall elen 2~),
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möttes hnn a[ tlon unclorrättelsu n ntt fi entliga kry ssare, oftor
att Jagen förut harva tag it Isl o or l\Ian , nppsökt B-flottnns torpodl'lottil;j och lyckats a[ (lensamma bLga 13 fart.vg, h vilka al'sii.ndts
till hamn i arvaktall p å str idsdomar nos utlåtande, iiJv om~om
att strirl snmma dag st ått m ollan B-flottans ] :a kr,vssar-di\·ision , beståondo af St. George, A riadn o, Ilawko och ViJHlie;tiYc,
och A-flottan tillhörande Di arlom jämte 4 a ndra iion tlign kryssare, hvilkon stri(l (lock a l' don ii.lclsto niirvanLn<lo officeron ansågs så omtvistad att captain Poe boonlr<v1o samtliga i densamma <loltagaJHle rartyg i ha m Il ' <lon fientliga al'clolningon till
Bantry Bay och B-flottan t ill St. Anns Homl utanför IVIiHor<l
J Lwon, där elen skulle af vakta stritls<lomar n es utl åtaJ Hlo.
Detta blef sonare nJgiivot till do B-flottan tilliJi)randc
kryssarnos förm ån .
Ä [von erhölls u n<lor rättolso om att M inona. Lli l\·it nJ
fion1lons torpedbåtar torpo<lora<l 11tanför Irlnntls SO-kust . .
Mot alla 1lussa förlu ster kumle B-flottan 01111ast uppställa
beslagtagan det af fien tliga knnonlJåtarn e Spood woU och Song ull.
B-flottans stora tr iu mf föreningen a[ Lamlash- och
Milfonl Ha von-tl i visionom a -· hade s!\,l un<la ej gi !'vit något resultat, och for tfarande rf•d<lo ovisshot huru\'i1la <lon fi entliga A-flottan vn,r ghondo mot MiHonl Haven oll or om <lonsamma gått vester ut och se<lan lyckats rörona sig mo( l si n sö( loril'rån kommamle :3:o divi sion.
Don 2!) på mi<l<lngon anknHlo 13-flottan \'id IIolyhoa1l oeh
kvarlåg cltir till kl. 8 o. m . 1lå don åter gick till sjl!s st.v mn(k
N. V.-vart.
Under natten in trä iJaclo i11gonting a Jlmii.rkningsvii.r<lt, om
man un(ln.n tn.go r ott missiit1o, som kunn at i'å on olycks1ligcr
uto·!\,n
o· i det on l>Hssnuora
reånl.!:aro l(inQ· Orr v kom mitlt in i
o
• b
tl on utan ljus gåomlo oskn.d orn och kolli(lora< lo metl 'J'rnJalgn.r.
I ånghf1ton s lår ing gjonlos ot t stort hål, mon lyckli gt\'is
o[van rör vattenytan. Tntot lir spi ll( los, och fmga ron klllllle ll ta n
hjälp rortsiitta si n rosa samt lyckligen up1m!\, Quoonstown.
D en ;30 bol'ann sig e:-;ka1lorn på lJi)j dcn a l· Purt Patrick
!\, knston al· Wigtonsh iru.
~)
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För att få vi sshet om flonden åtorvänclt till Lough Swilly ,
stincle amiralen nu on kryssare till denna plats, hvarofter, sodan mH.l errättelso ingått att så oj var fallet, kursen åter sattes
på .Holyhea<l, som uppn åd1los tisdags morgon don 31.
U n d or natten ingick dock såLlan a moddolando n , att os kadern nn on gång argick norrut och elen l Augusti åter lJefann sig utanför Port Patrick.
Här i n gick medilelan do om att on stark nJilelning nf .fionclons kryssare siktats norrut, samt att sannolikh et förelåg, att
slagskopps<li visionerna lågo bakom dom.
På grund häral' Jrog sig amiral Nool tillhaka mot Holyhoad, hållande sjön umlor natten.
Andtli gen Jöljantle dag don 2 erhölls on glimt a[ fie ll llon,
i det 2:ne f-ientliga kryssar e upptäcktes vill horisonten . Kryssaredivision en anbefalldos nu jaga, och slagskoppen följde efter
i riktning mot Queonstown . Kl. 3 o. m. öl'vergafs jagten och
kurson sattes mot Milford Haven , di t flottan ingick tidigt don
3 på morgonen , samma dag fiontligh otema inställdes .
Så långt B-flottan.
livad åter A-flottan angår, synes det prolJlom , som förolagts tless hefälhnfvar o, amiral .Rawson, varit synnerligen kompliceradt och svårt n.tt lösa.
Han skulle nämligen m ecl sina 12 slagskepp, fördelade
på tro tlivisionor, af h vilka ulott tv än no stodo Jirokt till han s
JörJ'ogando vid krigets utlJrott, bestrida borraväldet öfver hafvot för en motståndare, som yn.r honom öfverlägsen i antalet
slagskepp, lika i antalet kryssare , mon t ill h vars ·förfogande
stoclo oj mindre än 2-lo dostroyor s, förutom Jwarj e fönlel i läget.
An mora fl!rsv <'rrados problemets lösning Jtirigenom, att
amiralen Yid krigstillståm lets början ej hade kännedom om
att hans si)<lorifrån kommanclo tmdsättning sstyrka skulle 4 dao-ar af de lO som voro bostämda för manövrerna , li2:2:a ovorkl':>
sam utom operationso mråclot.
Han kunde ej hoppas på möjlighoten att - såvida ej
några oväntaclo föreldar erbjöclos h onom kunna bestrida
motståndaro n hormv i.iltlot öfver hafvet, så länge dennas ö[verl
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lägsna styrka fann s till , lika litet som h an kumlo förhin<lra
honom att, så länge han var i besittning af Irländska sjön
och St. George Uhannel, förona sina båcla styrkor.
E j häller vore det för honom klokt, att mo<l den i Lough
Swilly förlagda divisionen gå norr om och mocl den i BorohfLvon
söder om Irland, då härigenom don ena ollor <len fLndra af
dem kunde möta motståndarons förenade styrkor och såluntla
utsättas för att af dom blifva tagen.
Enda utvägen för honom att kunnfL Yinn a någont ing Yar
fLtt förona sina styrkor, hvilkot ej gorna kunde af motstäntlaren förhindras, och mod dem, begagnande högsta fart, g:\
norr om Irland samt efter passomn<lot af tho North Channol,
söka uppn å Lamlash och där mod sin öherlägsna styrka taga
motståndarens detacherade divi sion , om han därstädos k varLl.g,
hvnrefter kolstationen skulle för stöms och hamnen bombarderas.
V oro åter motståndaron gången därifrån, för att. förena
sig med den öfriga styrkan , gäldo att söka draga amiral Nool
norr ut genom the North ChfLnnel, och i öppna sjön söka tillfälle att, om on allmän träftning komme till stå nd, mocl bogagnande af sina fartygs öfverlägsna fart, vinna några taktiska fördelar öfvor motståndaren.
U nder tiden skulle A-flottans kanonbåtar söka komm a
uppför Clyde och där förstöra de brittiska krigsfartyg, som
byggdes vid de privata vadvon därs tädes, och kryssarue lägga
sig i )) trado)) -fåran söder om Quoonstown , för fLtt leda amiral
Noel på elen tron att A-flottan nalka<les från clmma punkt och
därigenom draga uppm ärksamhoten från företaget mot Lamlash.
Kryssarne hade order att taga namn en på alla han delsfartyg som visiterades, för att erh ålla on ide om don skacla,
som uneler sådana förbållanden kunnat göras at on fi emlo UHder verkligt krig.
Undsättningsstyrkan skulle från sin utgångspunkt ånga
norr ut, längs 15:o meridianen till en punkt 200 mil vester om
Bhcksod Bay, däri l'r fm don skulle sätta knrs NO till on r e u-

(lez-vous plats på 65° Latitud och 0° 10' vV Longitud, hvm·ifrån elen , genom att sända kr.vssaro in till Irländska signalstationer, skulle erh ålla kiinneclom om amiral Itawsons vidare
or< ler.
I öh oronsstämmolso motl h va< l hiir of: van antydts, uppgjonlo amiral Hawson sin a planer, h villm clock ge nom inträfl"ado omHtii.Jl(lighetor fullkomligt kullkastarles oeh ftldrig kommo
till annat utföran<lo än föronin~?:on af Lough Swilly- och Borohftvo n-di visio nerna; ty n ågon trii.ffning kom oj till ståml norr
om Irhn<l, utft n amiralen gick med sin Iörenft<lo styrka vester
om Irlan<l sö<lorut [ ör att förona sio· mo(l undsättnino-sstvrlmn
'
,)
b
h vilken don l Augusti uppkom i. S:t George Channol.
På grund af don då r ådan< lo ogynnsam ma väderloken,
som den 2 Augusti öf \·orgick till Iull storm mod hög sjö, omöjliggjonlos fLll vi<laro stri<l, och amiralen h aclo under såclana
omsttin <li gh otor intet allilat fLtt. göra än att Mila sin flotta »i n
beoing» till Aentlighetemas uppbörande den 3 Augusti. på morgonen, rli'l. han med flottan ingir-k till J3erohavon.
A- flottans torlJOtlbåtm· Yoro untlor <lo sista dno·a:
o rno .faktiskt in1li'l.sta i \Vator l'orll och kund e oj på grnml af elen höga
sjön Limnn hanmon och gå till s.iös .
Ah'on för kryssar na blofvo do uppgjonla pbnoma knllkastaclc, i <let <lo genfLst mötte amiral Nools !) slagskepp,
so m kommo il"rån Mili'on l Ilavun , och fö r clonna öl"vorl:igsna
styrka hade <le oj annat att göm än att hastigt tlraga s1g
tillbaka.
l~'i:istningarn e mo(l <loms lJiOO fLrtilloristor fi ngo ej, t il l
<lossas stora missri"ikning, ti lll'iille att något vi<hre doltaga i
kr igsöfnill,!.!JU'IlO. Vissorligen bosköto rorton vid Lough Swilly
kryssaron 1\,ai nl.ww, till hömmlo elen fientliga B-flottan, då don,
mo<l anlo< ln ing at en ombonl intrii lla<l olyckshämlelso, sökte
inkomma till <lonnn h amn för Arhållamle af läkarohj älp, men
då <lot sedo rmera visa(lo sig att :kryssare n besköts oaktaclt den
Jörclo )) l" ör orhållan<lo ar litlmreh jitlp )) an bofald signal, h vilken
oj i ti<l nJ rortona aihstos, kunde clot af fortena gjonlfL anspråket p[t kryssaren , såsom a[ dem tagen, oj godkänn as.
t')
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Krigsöfningmne upphönle <lon 3 Augusti kl. 5 I. m ., i.
<lot hela oafgjor<la, och utgjorde , enligt hvau af alla uttalandon
under tiden för desamma framgingo, en missräkning [iir alla
<lom, som i. desamma doltogo, i det de ej föranledJe till lösningen af de problem, som af amiralitetet förelagts; ty herraviil<let öher haJvet kun<lo oj af n ågonclera flott:-m ernås, oj
heller kunJo de olika flottorna förhindra Jrmramlm att förena
sina spridda afdelningar och tor pedbåtarna dre[vos i hamn,
oj af motståndarens kryssare, utan aJ det inträUac1o stonniga
vädret.
Redan i. problemets natur förelåg sannolikhet för att do+
skulle förblifva olöst, ty <lär två, i styrka apTOximativt lika,
motståndare uppträda kan något herr avälde Öl \ v r hafvot knappast åstadkommas under en så kort tidrymd som de 10 llngar,
inom hvilka krigsöfningarne voro begränsade.
Hade manövrerna fortsatts är c1et troligt att B-flottan
kunnat vinna någon öfvorvikt genom blockering af Queenstown,
dit en del af A-flottans äldre fartyg tagit sin tillflykt umler
stormen, men ovisst är i alla fall huruvida B-flottan, som, vid
jämförelse med A-flottans öfriga fartyg af modernasto typer,
h varken ägde faityg med samma sjögående egenskaper, hastighot eller kolförråd, skulle kunnat tvinga A-flottan till strid,
hvaremot denna å sin sida, på grnml af H-flottans öfvor liigsonhet i antal, oj kunde uppträda annat Lin såsom en Ilotta
»in beoing».
Visserligen hade de gamla A-flottan tilldelade fartygen
Conqueror, Dreadnought, Edinburgh och Snltan, genom amiralitetets bestämmande erhållit lika striclsYhrde mocl Majostic,
men därigenom kunde dock ej åt dessa gamla åMringar fö rlänas do sjögående ogenskapor eller don koluthållighet, som
de andra besutto, h varigenom också deras stridsfönm1ga blof
värdelös i samma ögonblick de aF bristfälligheter inneboende
i dem själfva, eller på grund af stormig YäLlorlek, måste söka
hamn.
Eget är att so, att, ehuru programmet för manövrerna
detta år, liksom nästan alla förogåentlo, så go< l t som utosl u-
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t:1n<lo uppgjorts i afsikt att tillförsäkra <lon försvarande brittiska styrkan <lon vinnande lotten, och där igenom gifva elen brittiske modborgaron on billig tillfredssti.illclse öfver elen nationella segern, utgången clock blof alldeles motsatt, i det
A-flottan, ehuru svagare än B-flottan, och ehuru föronandet
af el oss olik a afclelningar kräfcle mera tid och öfvervi.nnan<lot af större svårigheter än för motståndaren, dock var
i ståncl att gäcka clenno och hålla sig på hafvet tillrtickligt
länge för att, i hämlolso af verkligt krig, sätta elen i tillfälle
att tillfoga dc britti ska intressena omätlig skada.
Ehuru do engelska sjömanövrerna rlotta år sålunda ej
fömnledt till lösningen af <le problem, som af amiralitet förolagts <losamma, hafva de <lock ·- såsom ock af kritiken i don
engelska pressen framgått ~ gifvit anleclning till flora boaktansvänla rön i flora hänseenden såsom till exempel:
att ett striclsfartyg måste, för att ~iga ett verkligt stridsvärde, vara ott fullt sjödugligt fartyg, äfvensom att äldre och
mer a långsamgåondo slagskepp e:j böra insättas i on af moderna fartyg sammansatt afdelning, där do snarare äro ett
bindor än en hj~ilp ;
att antalet kryssar e måste vara så stort, att fienden ej
kunna besätta någon af dc viktigare handelsvägarue utan
att kunskap därom erhålles ~ un(1or dc hållna manövrerna
intrMfade att fienden uneler 9 dagar af 10 hade full frihet att
placera sig på de vildigaste handelsstråkarne utan att elen engelska flottan därom hade kännedom ~ äfvensom att de agerande flottorna kunna hållas i oafbruten vetskap om hvarandras
rörelser.
m [t

att någon säkerhet ej finnos att snart få reda på en
fientlig afdelning, som, efter utg[mgen från en hamn, nått
öppna sjön;
att möjlighot måste förefinnas att på olika platser kunna
fylla fartygens vattcnförråd, h varföre å dessa platser böra finnas
för ändamålet fullt lämpliga fartyg att tillg<l,;
att ifall blockad måste tillgripas, möjlighot skall före-

finilas att kunna kola rartygen till sjös oe;h på grund h itrat
någon prakt i::;k mctorl hiir.'l'ör antagac;, t. ex.. liknan de den, som
i nom am erikanska mar in en i.i r Iöreslagc11 , på det (len blockerat H le styrkan ej m å förs ntgas gc:wm furtygs bort:-;iimlan (lc
l" ör kolning ; o. s. v.;
hvaral' fmmgftr att resultatet ar dc l"örctagna higsöfningnrna ej kan anses varit ]l()[t och I~t'illet Yi.inlulöst.
C:arl skroua i Oktober HJOO.

A. v. S.

