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Flottan under sistförflutna året. 

I. 

Femte hufvudtiteln vid 1890 års riksdag . 

Vid regleringen af utgiftema för riksstatens femte hnf

vucltitel ifrågakom mo vid sistlidet års ri ksda.g nedan omfiir

rnälcla förändringar beträffande 

Orllinarie anslag: 
Aflönin.r; j'ö1· flottans C01']_Jser och state1·. 

1:o) lVIed bifa ll till Kong!. lVIaj:ts derom gjorda framställ

ning beslöt riksdagen dels att förhöja det i gällande riks"tat 

till aflöning för flottans corpser och stater anvisade anslag å 

1,445,734 kronor med Llet för år 1891 till förändrad organisa

tion af sjömanscorpsen erforderliga belopp 67,000 kronor till 
1 ,512, 734 kronor, 

dels att h vad af anslaget till ersättning för vakanta rust

hållsmunmer i Blekinge län och Södra lVIöre härad af Kalmar 

• län icke redan på grund af 1872 och 1876 årens riksdagsbe

slut bör inräknas bland tillgångarue till af-löning för flottans 

corpser och stater må libom föregående år för fyllande af 

behofvet under denna anslag::;titel tmder år 1891 användas, 

dels ock att till genomförande af den beslutade lönereg

leringen för flottans corpser och stater på extra Mot för 18~ l 
auv1sa 50,000 kronor. 

Beklädnad åt sjömans- och skeppsgossecorpsernrt. 

2:o) Riksdagen biföll Kongl. l\1aj:ts framställning, att den 

på reservationsanslaget till beklädnad åt sjömans- och skepps

gossecorpserna under år 1891 möjligen uppkommande bespa

ring måtte få användas till betäckamle af den brist, som, in

uan anslaget erhållit reservationsanslags natur, pit detsamma 
nppkommit. 
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Linclriny i rnstniugs- och roterin,r;sbesvären. 

3:o) Kong!. Maj:t hade föreslagit, att förslagsanslaget till 

lindring i närnnch1 be,;vär måtte höjas från 100,000 till 106,000 

kronor, under förut:>ättning att en ytterligare lindring i dessa 

besvär af tio procent blefve af rikselagen beslutad. Då emel

lertid Kongl. ::'11:aj:t::; förslag i si::; tberörcla hänseende icke vann 

riksdageu,.; bifall, ansåg riksdagen, att anslaget till lindring i 

rustnings- och roteringsbesvären för 1891 borde i likhet metl 

föregående år nu:nskas med hänsyn till den berliknade vakans

sättningen vid båtsmanshållet under året med omkring en 

i\.twndedel af ursprungligrt anslagsbe~oppet 162,000 kronor, 

eller i jemt tusental med 20,00] kronor. I öf\'erensstämmelse 

härmed beslöt riksdagen att för år 1891 necbätta detta anslag 

från 100,000 till 80,000 kronor. 

Sjök·1·i.qsskutan. 

4:o) Ett afKougl.Maj:t frarnlagdt för::;lag till förbättrande 

af de vid sjökrigsskolan anstälde lektorers förmåner afslogs, 

på den grund att riksllagen ansåg denna fråga böra regleras 

samtidigt med lekton~rnas vid de allmänna läroverken löneför· 

måner. Deremot fann riksdagen lämpligt att i likhet med 

hvad som skett år 1889 medgifva anvisande på extra stat för 

1891 af ett anslag 1,8ö0 honor till löneförbättring åt Iärarne 

vid nämnda skola, under viikor att de::;se lärare icke utöf'va 

lärareverk::;amhet vid pr i va t läroanstalt för inträde till sjö

krigsskolan. 

Dul'l:ltmarschkodnade·r samt reJe - oclt tralctwnentspemtingm·. 

5:o) I öfverensstämmelse med Kougl. Maj:ts förslag be

slöt riksdagen att för 1891 necbätta anslaget till clurchmarsch

ko::;tnader från 22,000 till 18,000 kronor, samt att förhöja an

slaget till rese- och traktamentspenningar från 23,000 till 

25,000 kronor. 

Lots- och .f);rinriittuiuyen med Liln'idrluingsu nslaltema. 

6:o) M ed bifall till Kong!. Maj:ts förslag beslöt riksdagen, 

att det till lots· och fyrimättningen med lifrädtlningsanstal

terna erforderliga penningeanslag, med inberäkning af deri 
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ingående friheter och ersJi,ttningar, skulle utföras med 1,200,409 

kronor; samt att de å inkomsttiteln fyr- och båkmedel upp

kommande öf\Terskott fortfarande måtte såsom hittills an vänrias 

för de med anslaget afseelda ändamål. 

Underoisningsanstalter jö1· sjöfrwt. 

7:o) Uneler denna anslagstitel hade Kongl. Maj:t hemsUilt: 

att navigations::;kolau i Ström,tad måtte iml!"agas vifl ut

gången af angu::;ti månad år 1l-lUO; 

att femte hufvudtitelns anslag å 94,650 kronor till under

visningsanstalter för sjöfar t måtte minskas med det till un

dervisnings meddelande åt lokomotivförareelever viJ naviga

tionsskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt er::>ätt

ning tills vidare med 100 kronor årligen till h varelera af före

::;tåndarne vid nämnda skolor för besväret med lokomotivfo

rare-elever::; inskrifning, pröfning m. m. an vi::;ade anslagsbe

l opp af l ,800 kronor; 

att riksdagen måtte godkänna det statsrådsprotokollet bi

lagda för::>lag till stat för riket::; navigationsskolor att tilläm

pas från och med år 1891, med förklarande: 

att skolorna::; före::;t,\ndare och lärare i n a vigationsafllel

ningen skola, då de uppnått G5 lefnad::;- och 35 tjensteår, vara 

fö.pligtade att med oafkortacl lön såsom pension å allmänna 

imlragning::;::;taten från tjensten afgå, Kong!. Maj:t dock obe

taget att låta med afskedet anstå, derest och så länge den 

pensionsberättigade pröfvas kunna i tjensten på ett tillfreds

ställande sätt gagna det allmänna och kan finnas villig att i 

densamma q var::; tå., samt 

att föreståndare eller ltirare i navigationsafclelningen, som 

i minst tre år liclit af lamhet, blindhet, <löfhet eller vansinne, 

utan att anledning förefinue::;, att han kan återvinna tjenst

barhet, måtte, sedan detta förhållande blifvit o·enom fureo·å-
o b 

ende LUlLlersökning vederbörligen utredt, kunna utan egen an-

sökning från tjensten skiljas mot i\.tujntande uneler sin åter

ståemle lif::;tid nf pensioa från allm~inna indragning,;sLateu t.ill 

belopp motsvarande innehafvande lön. 
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Efter granskning af förevarande . förslag ansåg sig riksda

gen icke böra bifalla den ifrågasatta indragningen af naviga

tionsskolan i Strömstad, hufvuclsakligen af det skäl att en 

sådan indragning skulle inskränka antalet navigationsskolor 

på elen långsträckta \'estknsten, som bebos af landets me::;t 

sjilfartsiclkande befolkning, till en, nemligen navigationsskolan 

i Göteborg. Skulle någon inskränkning i dessa skolors antal 

anses erforderlig, så fann riksdagen att snarare någon af de 

på östra kusten förlagda, exempelvi::; den i Visby eller V ester

vik, böra i detta hänseemle ifrågakomma. På grund häraf 

afslog rikselagen Kougl. Maj:t::; hemställan i denna punkt; 

deremot godkändes förslaget om upphöratHle af undervisning,; 

meddelande vid navigationsskolor åt lokomotivförareelever. 

Genom jemlming i den af Kongl. Maj:t föreslagna ::;taten möj

liggjordes bibehållaudet af uavigations::;kolan i Strömstall utan 

liirhöjning af det ä::; kade a!'lslag:::beloppet 84,630 kronor. 

Rörande föreslagua viikor för af,;ked och peusionering af 

föreståndare och lärare vill navigationsskolor biträJde riks

llagen Kongl. Maj:ts förslag i för::;ta punkten . I den andra 

återigen -- om skiljaude från tjeu::;ten utan eg eu ansökniug 

mot åtnj utande umler åter::;tående lifstid af pension från all

männa indragning::;staten till belopp, motsvarande innehaf

vaucle lön, sedan vederbörligen blifvit styrkt att icke anledning 

förefinnes att föreståndare eller lärare, som i minst tre år 

lidit at lamhet, blindhet, döfhet eller vansinne, kan återvinna 

tjenstbarhet - afslog riksdagen Kong!. Maj:ts framställning. 

Öfrt:gu unli11u rie wt~;lay. 

S:o) B eträffande öfriga, här ej omnämnda ordinarie anslag 

umler denna lmfvudtitel hade Kong!. 1\hj:t icke föreslagit 

någon förändring; och beslöt riksdagen, att de::;sa samtli ga 

skulle upptagas i 189 1 års riksstat t ill oförämlralle belopp. 

Extra anslag. 

l t 'a 1 ·t !J.IJ s m aln·ieL. 

9:o) Med bifall till Kongl. lVIaj:ts flerom gjorda framställ-
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ni ng anvisade rikselagen tör futlbonlande qf pausarVäten "Göta'' 

för år 1891 ett belopp af 495,000 kronor. 

10:o) Kong!. 1\faj:t föreslog rikselagen att för by_q.I.Jande 

a/ en pansarbåt C(/ "Soeas" cert bevilja ett belopp af 2,868,00U 

kronor och deraf till utgående extra stat för år 1891 anvisa 

868,000 kronor. Riksdagen beviljade i enlighet med K ongl 

1\'faj:ts förslag 2,86-=J,OOO kronor för berörda ändamål och an

visade deraf för år 189 1 på extra stat 500,080 kronor. 

ll:o) I öfverensstämmelse med hvad Kongl. lVIaj:t före

slagit anvisade rikselagen på extra stat för år 1891 till an

::;kaffamle r(f en 2:rlra klassens kmwnbdt 244,000 kronor. 

A r till erimateriel. 

12:o) Kong!. Maj :t föreslog riksdagen a t t till anskaffning 

af artillerimateriel på extra stat för år 1891 bevilja 770,550 

kronor. Hiksdagen anvisade 200,000 kronor. 

~F'rrsta mi11,försvoret. 

13:o) Kong!. lVlaj:t äskade till fa~ta minförsvaret 179,450 

kronor på extra stat för år 1891. Riksdagen.._anvisade härtill 

100,000 kronor. 

Rörliya minfö,rsoa ret. 

14:o) Af Kong]. l\1aj:t begärda 75,000 kronor till anskaf

fande af sjelfgående minor blefvo af Rikselagen för ändamå

let anvisade. 

N edanståencle utgör ett sammandrag af de ntaf riksdagen 

fö r år 18Sl1 beviljade anslag under riksstatens F emte hufvud

titel. 

O rdiua rie an::;lay. 

Departementet oeh öfverstyrelsen 

Aflöning för flottans eorpser och stater 

Beklädnad åt sjömans- och skeppsgosse-

corpserna ..... . .... . 

N a t uraunderhåll . . ..... ~ ... . 

Båtsmansindelningen (friheter och ersätt-

ningar) . ... .... . ... . .... . . . ~ 

kronor 

" 

" 
" 

" 

82,400: 

1,512,73±: 

287,500: 

452,450: 

101,900: 
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Ersättning för vakanta rusthållsnummer kronor 114,000: 

Lindring i rustnings- och roteringsbesvä-

ren ........................... . 80,000: 

:~!-,lottans nybyggnau och underhåll. . . . . " 
1,200,000: 

Flottans öfningar . . . . . . . . . . . ....... . " 
670,000: 

Sjöbeväringens vapenöfningar . . . . ... . . " 
72,400: 

U ndervi,:ningsverken . . .............. . " 
39,820: 

Sjökarteverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,, 60,000: 

Lots- och fyrinrättningen med lifrädcl-

ningsanstalterna ... . .... .. ...... . " 
1,200,409: 

U nclervisningsanstalter för sjöfart. . . . . " 
94,650: 

N a.utisk-rnet-eorologiska byrån . . ... . " 
9,000: 

Diverse, här ej specificerade, anslag 
~~------~------~-----" 

226,977: 

Summa kronor 6,204,240: 

Extra aw;lag, ofvan specificerade, " Il 
1,665,860: 

Summa summarum kronor 7,870,100: 

II. 

Flottans militära personal. 

Officerskåren. 

Officerarnes antal vid Kongl. Flottau har under året l 

Oktober 1889- 30 September 1890 blifYit ölcadt med från Kongl. 

Sjö::..rigsskolan utgångne underlöjtnanter. . . . . . . . . . . . . 12 

och mtnslcadt genom: 

afsked med pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

med döden afgångne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4. 

Kou,gl. fiottaus permanentct och Kon_ql. Moj:t:; .flottas nya 

reservlit ater, h vilka den l Oktober J 889 räknade 39 officerare, 

hafva under året minskats med: 

med döden afgångne . . . ~ 

och utgör således i nämnda båda stater den l Oktober 1890 

antalet officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Följande beforclringar inom officerskåren hafva under 

samma tid egt rum, nemligen: 
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vid Kon,gl. flottan: 

till Viceamiral . . . . . . . . . . . . . . ....... .. ..... . ...... . 

, Kommendörkaptener af l:a grauen . . . . ..... . . . 

" 
d:o af 2:a d:o 

l 
5 
6 

, Kaptener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

, Löjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Underlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

dessutom hafva till reservunuerlöjtna,nter utnämnts utexami

nerade reservofficersaspiranter . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

U n derofficerskåren 

har under året l Oktober 1889-30 September 1890 ökat:; med 

till underofficerare af 2:a grader.. befordrade . . . . . . . 17 

samt minskats med: 

öfverflyttade till pensionsstat . . . . . . . . . . . . 16 

med döden afgången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 17 

Till flaggunderofficerare hafva, befordrats . . . . . . . . . . 8 

underofficerare af 2:a graden. 

U nderofficerspersonalen, med undantag af de å nya re

servstaten och de till månadslönaresLaten öfverflyttade, upp

tager den l Oktober 1890 ett antal af 246, hvaraf 13 flagg

underofficerare och 150 underofficerare af 2:a graden tillhöra 

Carlskrona station, samt 13 flaggunderofficerare och G8 under

officerare af 2:a graden tillhöra Stockholms station. 

Kongl. Maj:ts flottas nya reservstat har under året min

sicetts med: 
med döden af gångne: 

Öfverkonstapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Underkonstapel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 

Antalet underofficerare å nämnde reservstat utgör 

Sj ömansl\åren. 

Matroskompanierna bestå för närvarande af: 

l:a klassens sjömän, underofficerskorporaler 111 

l:a klassens sjömän, öfrige . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. 272 

2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... 153 

3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 

10 
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Extra skeppsgossar (tillhörande Stockholms station) 8 

l~yrnde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Vakante, tillfälligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1,415 

Under årets lopp hafva matroskompanierna ökats med: 

från skeppsgossekåren, karlskrifna . . . . . . . . . . . . . . . 56 

, extra skeppsgossar (Stockholms station) . . . . . 2 

, minörkompani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

" 
" 

båtsmanskom p an i 

privat befattning 

och minskats med: 

till unJ.erofficerare befordrade . . . . . . . . . . . . 

genom öfverflyttning till minörkompani .. . . . 

, afskecl .......... · . · · · · · · · · · · · · · · · · 

" 
utstrykning . . . . . . . . . . . . . ... . . 

dödsfall. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . 

MeclelcUdem inom matroskompanierna är: 

för 1:a klassens sjömän, underofficerskorporaler . 

, l:a klassens sjömän, öfrige . . . ....... . 

, 2:a klassens sjömän 

, 3:e klassens sjömän 

Eltlare- och handtoerkskompanienw utgöras af: 

Eld n rea fdelnin.r;en: 

1 :a kla::;sens sjömän, underofficerskorporaler 

. l :a klas::;ens sjömäu, öfrige . . . . . . . 

2:a klassens sjömän . . . . . . . . . .. .. . 

3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Vakante, tillfällige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Eldareatdelningen har uneler ~tret ökat!:! med: 

fr~l.n skeppsgossekåren . . . . . .. 

, båtsmanskompani . . . . . . . . . 

fråtl hancltverkareafclelningen ... . . .... . ... . 

, privat befattning . . . . . . . . . . . . . . . . 

samt minskats med: 

till underofficer befordrad ...... . ............ . 

l 

291 

14 

l 
41 
30 

351 

12 98 

33 6/ 1 ~ år 

31 Q/ 12 " 

48 
G l 
2G 
!H 

8 237 

G 
l 

4 

42 53 

l 
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genom afskecl . . . . . . . . . . . . . . . . 

aff:örde nr rullorna . . . . . . . . . . . ..... 

Medelätdem inom eldareafclelningen är: 

l :a klassens sjömän, underofficerskorporaler 

l:a klassens sjömän, öfrige . . . ............ . 

~:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3:e klassens sjömän. . . . . . . . . 

Haudtverkareafdelnin.r;en: 

l :a klassens sjömän, underofficerskorporaler: 

timmermän . . . . . . . . . . ...... · . ...... . ... . 

segelsömmare . . . . ...... ..... .... . ........ . . 

vapensmeder . . . . . . . . . . . . . . . . 

l:a klassens sjömän, öfrige: 

timmermän . ..... .. ... . ..... . 

segelsömmare . . ............ . ....... . 

vapensmeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

minhancltverkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2:a klassens sjömän: 

timmermän . . . . . . . . . . 

vapensmeder . . . . . . ... 

3:e klassens sjömän: 

timmermän 

vapensmeder ... 

minhancltverkare . . . . . 

vakante, tillfällige 

4 
2 
7 

1ö 
3 

12 
2 

· u 
1:d 

2 
5 
l 

12 

3 lG 

3:!, IU/ 1 ~ år 

29 10/ 1~ " 

24 +;12 " 

:20 ll/1 ~ " 

13 

33 

23 

8 
2 79 

Handtverkareafclelningen har under året ökat!:! med: , 

fråu privat befattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

samt minskats med: 

genom afskecl 

, öfverflyttning t ill eldareafclelningen 

JJiedelåldem inom handtverkareafcl elningen är: 

för 1:a klassens sjömsn, underofficerskorporaler 

, 1:a klassens sjömän, ö±rige. . . . ... . 

, 2:a klassens sjömän . . .......... . ........... . 

, 3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 

4 6 

35''/1 ·~ år 

37 5
/ 12 " 

27 1/,2 " 
20 8

/12 " 
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J.lfinörlcomzxmienw bestå af: 

l:a klassens sjömän, underofficen;korporaler. . . 13 

l:a klassens sjömän, öfrige . . . . . . . . . . . . . ... ........ 22 

2:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Ryrnde ....................... . . .. . ..... : . . . . . . l 

Vakante, tillfällige . . . . . . . . . . . . ... . ........... ~ 141 

Minörkompanierna ha f va under året ökrtl!i med: 

från skeppsgossekåren karlskrifna ............... . 2 

genom öfverflyttning från matroskompani ... . .. . l 

från privat befattning . . . . . . . . . . . .. . 33 36 

samt minskats med: 

genom befordran till underofficer . . . . . . . . . . 

" 
afsked ................... . .. ....... . .. . 

2 
4 
l 

" 
öfverfl.yttning till matroskompani . . .... . .... . 

" 
utstrykning . . . . . . . . . . .................. . 

J.viedelåldern inom minörkomp~:mierna är: 

l:a klassens sjömän, underofficerskorporaler . 

l:a klassens sjömän, öfrige . . . . . . . . . . . . . ..... . 

2:a klassens sjömän. . . . . ........ ... . . 

3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 

Ji'ästuin.c;sa·rtilleristlcomprtnierna bestå af: 

l:a klassens sjömän ........ , . • . . ............. . 

~:a klassens sjömän ............................. . 

3:e klassens sjömän ............•..............••. 

Ryrnde ................•................•..•..... _ 

3 lO 

27~/12 år 

25o;l2 " 

22:!/ 12 " 
20 , 

12 

7 
122 

5 146 

Fästningsartilleristkompanierna hafva under året ökats med: 

från båtsmanskompani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

, privat befattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 56 

samt minskats med: 

geno1n afsked . . •....................•..•......... 3 

, utstrykning ...............•..•..•..•...... 4 

)) 
dödsfall ...•....•..........•. , . . . . . . . . . . . . . 2 9 

Medelåldern in01~ fästningsartilleristkompanierna är: 

l:a klassens sjömän .•.•.•....... , . . • . . • . . . . . . . . . . 27 1
/ 12 år 
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2:a klassens sjömän . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . '252;'1 ~ år 

3:e klassens sjörnän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1,' 12 , 

Båtsmanskompanierna bestå af: 

l:a klassens sjömän ... ... .......•.......... • · . 188 

2:a klassens sjömän. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 796 

3:e klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . l ,483 

Rekryter . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Varfsklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 

Vakante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,778 5 686 
-- ) 

J\fedelålclem inom båtsmanskompanierna är: 

l:a klassens sjömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 43 111/ 12 år 

2: a klassens sj ö män . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 !J l 1 2 , 

3:e klassens sjömän ............................. 33 11 / 12 , 

Rekryter ........ , • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 22 11

/ 12 , 

Varfsklass .................................... 47 6
/ 12 , 

SkepzJs,c;ossekåren består (den l Oktober 1890) af277 skepps

gossar. 
Af.c;ån,gne under året äro: 

genom karlskrifi1ing ......••...•.............. 

, afsked på målsmans begäran ... . ........... . 

, ,, för dåligt uppförande ............... . 

, död::>fall..... . ........................... . 

Af de karlskrifne hafva anstälts: 

ö4 
41 
lU 

l 11ö 

på kompanierna vid Carlskrona station... . . . . . . . . . . 22 

, , , Stockholms , . . . . . . . . 42 64 

1'illlcom1te under året äro: 

genom antagning vid Carlsluona station . . . . ..... . ö8 

, , , Stockholms , .......... . 50 119 

Antal inlemnade ansökningar om antagning till skepps

gosse utgjorde 184 stycken, ock blefvo således af de sökande 

64,7 proc. antagne 
(Forts.) 
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Utbildningen af handelsflottans befäl. 

_B-,rågan om bästa sättet att utbillla handelsflottans befäl 

tilldrager sig för närvarande uppmärksamhet inom åtskilliga 

sjöfartsidkande nationer. Man har här och hvar fått ögonen 

öppnade för, att hittills gällande utbildningsmetoder ingalunda 

kunna anses motsvara tidens fordringar, men man har svårt att 

bestämma hvilken metou, som egentligen itr att anses åsom den 

rätta. I a llmänhet synes man dock vara fullt ense deruti, att 

den vetenskapliga utbildningen blifvit tillräckligt tillgoJosedd 

och att h vad som hufvuclsaldigen bör eftersträfvas är, att göra 

den teoretiska utbildningen mera praktisk, såsom exempelvis 

genom införande af förenklade astronomiska räknemetoder, 

genom undervisning i språk och handelslära m. m. Äfven 

förordas, att de unga befälsämnena mittte ;,;ättas i tillf~tlle att 

förvärfva skicklighet uti befälsföring, innan de med eget an

svar inträda uti sitt ofta magtpåliggande kall. 

Icke heller vårt land har gått alldeles fritt för dyningar 

från denna fråga. Åt ett antal sakkunnige uppdrogs i Juni 

1888 att uppgöra förslag till ändringar i då gällande regle

mente för rikets navigationsskolor och den 6 Juni törlidet år ' 

stadfästes ett förnyadt nådigt reglemente för dessa skolor, 

hvilket sedan den l September s. å. vid dem tillämpats. Man 

torde sålunda nu få anse denna fråga på ett för svenska för

hållanden lämpligt sätt vara löst, åtminstone för den närma

ste framtiden. Då emellertid en jemförelse mellan sistnämnda 

reglemente och det dessförinnan gällande, af den l J u ni 1877, 

otvifvelaktigt bör lemna en indirekt antydan om, i h vilka af

seenclen våra navigationsskolors förutvarande verksamhet icke 

ansetts egnacl att fullt lösa sin up]'gift, så torde det icke sakna 

intresse att se, hvaruti de båda reglementen skilja sig. 

Den första, vigtiga förändr·ingen möter oss rechtn vid § 

l, af hvilken vi finna att såväl ångfart!Jgsbefälhafoure!d(tssen 

som slceppsby,c;geriaftletninyen (vid navigationsskolan i G0te-

-- 1::! -

borg) blifvit borttagna. H vad den senare beträffar) så har 

anslaget till densamma redan uneler flera år, enl. K. Br. den 

5 Nov. 188G, utbetalats till Chalmers läroanstalt, som i gen

gäld åtagit sig skeppsbyggeriundervisningen, och afsigten lär 

vara, att detta anslag framdeles må från 5:e öfverflyttas till 

S:e hufvudtiteln. Unelervisning i skeppsbyggeri meddelas så

lunda nn på samma sätt som uneler de senare åren, men man 

har ansett detta ämne icke höra till navigationsskolornas 

rayon . 

Beträffande än.r;fari!J,r;suefälltajoarelclassen, synes den upp

fattnin gen ha f va gjort sig gällande, att ångfartygstrafikens 

grad visa till växt u u mera gör en särskild examen för vinnande 

af behörighet såsom ångfartyg::;befälhafvare obehöflig, emeden 

nlla fartygsbefälhaJvare hädanefter böra inhemta kunskap om 

ångmaskinen och grundema för dess verkningssät.t m. m., till 

följ e h vara f L1e fömtvaraJl(le fordringarna i ångbåtsbefälhaf

vareklassen blifvit förlagda till sjökaptensldassen, der de ingå 

såsom ett ämne - ctllymaskinläm. Förutsatt att ångmaskin

lära bör ingå såsom en faktor uti sjökaptenens vetande, så 

synes denna anordning alldeles som sig bör; ty att vid såda n t 

förh:Ulan<le fasthålla vid en särskilcl kurs och ett särs l;:illlt 

examensprof haL1e icke varit till elevernas fromma, emedan 

de derigenom tvungits till onödig uppoffring af tid och pen

nmgar. 
EmellertiLl tol'Lle Jet kuuna betviflas, att kännedom i ång

maskinlära är af någou framståeude vigt för skeppsförare i 

allmänhet. Hvad befälhafvaren på ett segelfartyg beträffar, 

så har han ju icke någon di1 eld nytta deraf. Ångan har vis

serligen börjat göra sitt inträde på de moderna segelskeppen 

i egenskap af drifkratt för auxliärmaskiner, för vinchar och 

Rpel, men kunskapen i ;\ngmaskinlära blir i alla fall så ytlig, 

att blott ett försvinnande fåtal torde kunna draga någon prak

tisk nytta cleraf. Detsamma gäller ångfartygsbefälhafvaren, 

hvilket man också inom en och annan marin indirekt erkänt. 

Så uppställes inom Förenta staternas handelsflotta ingen sär

skild forclnm på föraren af ett ångfartyg. Den som kan föra 
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ett segelfartyg, den anses också kunna föra eu ångare, mlss

lyckas han, så får hr.n stå sit.t kast inför domstolen. 'rrots 

denna frihet från examensprof i ångmaskinlära äro de ameri

kanska skepprarne dock icke illa anskrifna; de äro vakna och 

dugliga. I England har man en frivillig examen i ångmaskin

läm, men drt den visat sig medföra föga nytta, är det få, som 

t.aga den. Deremot genomgå · många ung<t skeppare den , 

också frivilliga, examen för atL blifva "extra master". 

Egentligen är det väl icke heller änglärans teorier, som 

dana ångfartyg:;befälhafvaren. Genom erfarenhe ~. vet han h vad 

roret behöfver och hvad maskinen behöfver för att fartyget 

må gå dit eller dän. Klickar maskinen, så båtar honom föga, 

P.tt han teoretiskt studerat ångans och maskinens verkning;:

sätt; hans plats är på bryggan, icke i maskin- eller el(lrummet. 

Är han intresserad för sin maskin, h vilket han bör vara, så 

följer han under fri vakten, eller eljes, arhete11a derstädes, 

lärande sig exempelvis huru maskinen stoppas, backas eller 

sättes i gång och drager deraf mera nytta , än af hvacl han 

lärt ur boken. Men då det är obestridligt att ett praktiskt 

studium af rnaskinen underlättas af ett föregående teoreti skt 

sådant, så torde det vara rigtigt att någon undervisning i 

ångma:;kinlära Yid navigationsskolorna bibehållits. För vår 

del anse vi blott, att det haJe varit till fördel om detta stu

dium kunnat till sin omfattning något inskränkas till fördel 

möjligen för något annat ämne. Vi vilja ingalunda upphäha 

oss till domare öfver det af K . .Maj:t faststäida reglementet, 

men som allt annat menniskoverk är likväl äfven detta un

derkastadt sam- och framtillens dom, och det m:'l vara äfven 

oss förunnad t att yttra oss cleröfver. Vi t: o, för vår del, att 

man uti ifr:i.gavarande ämne fordrar mer än behöfligt af skep

paren, då man begär, att han t. ex. skall kunna berälma en 

ångpannas effekt, eller redogöra för ångmaskiners uppläggning 

och ldargöring, nödfallsarbeten uti maskinen, m. m 

Den andra, vigtiga förändring, so m vidtagits uti det :-;ista 

reglementet rör kompetensviikoren för erhålhtmle a f anställ

ning såsom föreste/udare (ör navi,qationsskota. Utom viikoren 

-l:)-

af aflagd sjöofficers- eller sjökaptensexamen och viss tjenste

ticl till sjös, fordrades förut att hafva aflagt ett till sin om

fattning sväfvancle prof på insigter i praktisk och teoreti,;k 

astronomi. Detta kunskapsprof har nu blifvit närmare be

stämdt, och tillökadt med vissa af den terresta navigeringens 

vigtigare element, hvarjemte,. enligt reglementet, undervis

ningslmrser årligen anordnas för dem, som ömka unelerkasta 

sig detsamma. Professorn i geodesi och astronomi vid gene

ralstaben undervi:-;ar och examinerar uti en kurs, omfattande 

ämnena JVfatematik, Sferis/.; astronomi, 'l'eoreti:;/,; oclt fysislc astro

nomi samt Pralr.hsk astronomi; föreståndaren för nautisk-me

teorologiska byrån är lärare och examinator uti en annaa 

kurs: Deviations/ära, Tidvatten.~fenomeuet och N a utisic meteoro

lo.qi. Den förra kursen varar under Oktober- Januari, den 

senare under Februari-lVIars månader. Vid hvardera kursens 

slut anställes examen, till hvilken äfven de ega tillträde, som 

privat inhemtat undervisning i knrsen ti llhörande ämnen. 

Obestridligen har genom fastställande af dessa fordringar 

ett vigtigt inlägg gjorts i frågan om sjökaptensutbildningen. 

H vad den matematisk-astronomiska delen d era f angår, så kom

mer den efter all anledning att vinna på denna anordning; 

h vad deviation, tid vatten och meteorologi beträffar, så öppnas 

dermerl ett hittills föga beaktadt fält för det nautikala studiet 

vid vitra uavigationsskolor. Svenska handelsflottans befäl har 

hittills med rätta gält för att ega en grundlig sjömannabild

ning. Genom att höja fordringarna för skolornas föreståndare 

i vissa Yigtiga afseenden må man kunna hoppas på en åter

verkan ho3 eleverna i samrna af-;eenden och att befäl:>kåren 

skall för en framtid bevara sin framstående rang. Det är 

endast at.t beklag<t att verkningarna cleraf i vissa fall möjligen 

komma att inträda temligen sent, i det att nu varande före

ståndare och de, som redan efter gamla måttstocken förvärf

vat kompetens, icke förpligtigats att aflägga dessa nytillkomna 

prof. Detta är ju i sig sjelft rätt och billigt; meu då det 

skulle vara till stor fördel för undervisningen vid navigations

skolorna, om denna redan nu kunde tillgodogöra s1g senare 
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erfarenheter på deviationslärans och meteorologiens områden, så 
tro vi, att det skulle vara af vinst, om de lärare och forestån
dare, som redan afiagt kompetensprof för före;;tåndarebefatt
ning, men som icke haft tillfälle att genom sjelf;;tudium följa 
utvecklingen inom nämnda områden, uppmuntrades att ge
nomgå förenämnda kms inföt~ före;;tåndareu för nautisk-me
teorologisim byrån genom löftet att efter afiagdt prof såsom 
vederlag för nedlagda kostnader erhålla ett lämpligt arvode. 

Rörande erforderlig tjenstetid till sjös såsom befäl eller 
underbefäl för erhållande af föreståudarebefattning, har denna, 
med tillägg af viikoret att den sökande q valificerat för er· 
hållande af befälhaf'varebref, nedsatts från 36 till 24 månader 
för dem, som afiagt sjökaptensexamen. För sjöofficerare for
dras såsom hittins 12 månader. N a turligtvis äro dessa for
dringar endast att an::; e såsom palliativ. Om vederbörande 
seglat 12 eller 36 månal1er gör på det hela taget föga till sa
ken. Hufvud vigten ligger der på, att han seglat i sådan egen
skap, att hans omdöme och skicklighet v~rkligen tagits i an
språk för fartyget;; navigering. Så länge man icke uppställer 
någon bestämd fordran i detta afseende Letyder tjenstetiden 
ti ll sjö::l mindre. Genom att ti llägga fordran af kompetens 
för befälhafvarebref har man sannolikt gjort så mycket som 
för tillfället kan göras . . 

Betrakta vi fordrillfJCt1'JW för vinnande af inträde i n a vi
gationsskolorna, :;;å finna vi, att åldersgränsen höjts fr{m 14 
till 16 år. Äfven i af:;;eende på tjenstetid till sjös hafva for
dringarne stälts högre. Styrmanseleoel'1ia skola numera kunna 
förete 2 års - förut l års - föregående sjötjenst och maski
u.istelevenw l års -förut 6 månaders. För att blifva . . ~jökrtp
tenseleo furdras att vara berättigad till erh[tllailde af styr
mansbref, d. v. s. liksom förut 36 månader till sjös, men 
derat minst 18 på örlogsfartyg eller i utrikes handelsfart med 
råseglare. 

Beträffande kzwsernas omjilng och ämnenas förde lniug på 
de båda klasserna hafva åtskilliga förändringar vi<ltagit.s i 
navigationsskolorna. 
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I Styrmansklassen hafva kurserna i Räkneläm och Geometri 
obetydligt tillökats. I Navigation ha.r tillkommit "navigering 
i ström vatten", "uttagande af tiden för högt och lågt vatten 
samt tid vattenströmmens kurs och fart". Ämnet Astronomi 
har ökats med missvisningsbestämning med hjelp af azimuth
tabeller. S~utligen har denna klass erhållit ett för densamma 
alldeles nytt ämne: F'öJfattnin,qslmnslwp. Fordringarna i detta 
äro hufvudsakligen desamma som förut. i sjökaptensldassen, 
men gå något längre, såsom exempelvis i det afseendet att 
en del i sjölagen förekommande uttryck nu äfven skola inlä
ras på engelska språket. Till detta ämne hör numera äfven 
undervisning i enklare bokföring. 

I Sjökaptensklassen har, såsom redan blifvit nämnclt, de 
förut varande fordringarna uti ångfartygsbefälhafvareklassen 
blifvit inrymda såsom ett nytt ämne, .An,qmaskinlä1'Ct. I Slcepps
by,q.c;eri har tillagts "grunderna för skeppsmätning" samt "stuf:. 
ning och lastläggning". I Författningskunskap bibringas full
ständigare kännedom, än hvad i styrmansklassen i detta ämne 
medhinnes, hvarjemte såsom fordmn äfven uppstälts "känne
dom om det hufvudsakligaste af vexellagen och vexlars bruk 
i allmänhet". Kurserna i öfriga till kaptensklassen hörande 
ämuen qvarstå i nära nog orubbadt skick. 

För att medhinna de i navigationsafdelningens båda klas
ser utsträckta fordringarna har man emellertid måst öka läs
årets längel sålunda, att unelervisningen numera begynner re
dan första helgfria dag i September - förut Oktober - och 
fortgår till ticlen för examen - 20 A pril-16 Maj. Ä f ven 
julferierna hafva fått skatta åt behofvet af ökad undervis
ningstid, . innefattande nu endast tiden 23 Dec.-6 J an. 

Helt visst äro alla de vidtagna förändringar, som röra 
undervisningen vid skolorna, af beskaffenhet att höja dessas 
värde såsom undervisningsanstalter för personer, hvilka skola 
utbildas för ett praktiskt yrke. Det enda som dervid skulle 
vara att erinra vore, att man möjligen kunnat gå något längre 
på denna väg. Att en del beteckningarm sjölageiC numera 
skola inläras på engelska språket, tyder på, att man erkänt 

1'idskr. i Sjöv. 1891. 2 
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detta språks betydelse för kofferdisjömannen i ett afseende. Men 

månne icke detta språk är för honom af vigt äfven ur många an· 

dra synpunkter? Vi vilja blott nämna en: nästan hvarje utom

skandinaviskt sjökort eller seglingsbeskrifning, som han an

vänder, är försedt med text på engelska språket. Det måste väl 

då anses vara af vigt, att han kan tolka den "Caution", som 

kanske står tryckt i sjökortets hörn, eller de anteckningar, 

som kunna vara gjorda om fyrar och sjömärken? 

För vår del tro vi, att ett mera utsträck!; sLm1ium af en

gelska språket skulle varit till gagn. Möjligen slmlle detta 

hafva kunnat ernås på bekostnad af ämuet ångmaskinlära.. I 

tyska navigationsskc>lornas kaptensklass använder man 2 tim

mar pr vecka till detta ämne, men 4 timmar till engelska 

språket; och säge man hvad man vill om tyska nationen -

atL den har en vaken blick för tidens 1-:raf, det kan icke med 

fog bestridas. 
I de tyska n a vigationsskoloma.s :::tyrmansldass, i h vilken 

h vad matematik och nautik beträffar undervisningen har sam

ma omfång som i våra styrmans- och kaptensklasser tillsam

mantagna, löses redan engelska språket. Derjemte förekom

mer der en hel grupp af ämnen -· Sjömauskap - som i sig 

innefattar, utom hvad detta ord innebär, lastläggning och 

stufning, fartygsmanöver, föreskrifter för undvikand e af om

bordläggning, kommersiela signaleodens ar:v~inclning, m. m. 

I England fordras, .~om bekant, att hal\·a genomgått 3:ne 

examina för att få föra fartyg på främmande fanatten. I 

lwar och en af dessa examina ingår prof i sjömanskap , lik

som också uti elen fri villiga pröfningen för att blifva "extra 

master". För att i Frankrike blif,·a "Capitaine au long-cours" 

fordras examensprof i :::j ö manska p. J!"rånsedt Norge, der exa

mensfordringarna icke äro stora, så se vi häraf, att inom Euro

pas större, sjöfartsidkande nationer ådagalagd kännedom i sjö

man~kap ansetts vara ett nöd väncligt v il kor för förande t af 

handelsfartyg. 
I öfverensstämrnelse med åsigterna inom nyss citerade 

länder - ä fven i Norge höjas nn stiimmor för skärpt navi-
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gatiönsskoleundervisniug och införande af bland andra under~ 

visningsämnen: teoretisk sjömanskap - tro vi, att det skulle 

hafva varit ett lyckligt plus till våra skolors verksamhet, om 

eleverna uti exempelvis sjökaptensklassen ålagts att afl.ägga 

ett examensprof uti SJömanskap, omfattande manöver för segel 

och ånga i olika väder, nödfallsarbeten till väders, tillriggan

det af räclclningsfl.o':.tar och nöd ror, · bi'ttars utsättande och cl'eras 

handterande i brottsjöar, begagnande af lifrädclningsapparater, 

hvarjemte häruti kunde ingå någon unelervisning uti signale

ring efter den kommersiela signalcoclen. 

Vi äro för öfrigt fullt öfvertygade om, att (let icke är af 

förbiseende, som ett ämne sådant som sjömanskap icke hm

nat erhålla plats bland undervisningsämnena i våra naviga

tionsskolor. Det är bristande .tid för unclervisnino·en eller 
,., ' ' 

kanske rättare, att en stor del af eleverna inträda uti sko· 

lorna med alltför små födmnskap er, som orsakar, att man icke 

utan största betänksamhet företager en ökning i kurserna och 

deras omfång. För vår del tro vi visserligen, att en såclan 

ökning skulle vara möjlig; dock icke gerna utan förutsättning 

af inskränkning af fordringarna i andra afseencleu. Vi hafva 

redan yttrat oss för en sådan inskränkning -- i ångmaskin

lära - flera sådana torde vara utförbara i andra ämnen. utan 

skada för vår sjökaptenskår. Vi veta väl, att vi härutinnan 

skola stöta på motstånd från månget håll, men våga ändock 

uttala elen åsigt, att studiet af matematik och astronomi hos 

oss tillvällat sig en alltför stor öfvervigt öfver a!ldra, för sjö

mannen nyttiga ärnnen; vi få nemligen icke glömma, att hans 

yrke företrädesvis kriifver praktiska färdigheter och att de 

kunskaper, som bibringas honom böra i första hand vara så

dana, som han kan direkt tillgodogöra sig vid utöfningen af 

sitt yrke. 

Alla de vidtagna tilläggen till kursernas omfång gå emel

lertid, såsom redan blifvit erkänclt, i den rä.tta rigtningen . 

Brnket af azimuthtabeller; kännedom om stufning och last

läggning, bokföring och vexellära; m. m. skall blifva den kom

mande befälhafvaren af stor nytta. Att "Författningskun-
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skap" införts såsom ett obligatoriskt ämne är en särdeles 

betydelsefull åtgärd, enär, enligt gamla regimen, detta icke 

tilldrog sig den uppmärksamhet d8t förtjenade. Beträffande 

"Nautisk meteorologi" skulle det vara af intresse att veta, 

hvarpå studiet af detta ämne hufvudsakligen kommer att 

koncentreras. Det är att hoppas, att detta ämne icke k~m
mer att läsas i den underförstådda mening att göra våra 

sjökaptener till meteorologer, utan i afsigt att lära dem prak

tiskt tillgodogöra sig väderleksstudiets resultat, såsom med 

hänsyn till manövreringen i cyclonstormar; oceanvägarna; Yin

dar och haf.'Sströmmar m. m. Må man nöJ·a sig härmed· ae-
• ) b 

nom ämnets införande i undervisningen skall ändock alltid 

intresset för den meteorologiska vetenskapen väckas till lif. 

Innan vi nu lemna navigationsafdelningen, få vi omnämna, 

att det nya reglementet tillstädjer antagande af "specialelever" 

i sjökaptensklassen för deltagande endast i unelervisningen i 

ångmaskinlära. Viikoret härför är att hafva aflagt styrmans

examen. Äfven kan medgifvande undantagsvis lenmas styr

mansklas:=,ens elever att följa undervisningen i samma ämne. 

Inom navigationsskolornas maskinistafcleluing hafva inga 

nämnvärda förändringar rörande undervisningsämnena vidta

gits. Undervisningstiden har också bibehållits oförändrad, med 

elen tillökning, som bli±vit en följd at julferiernas inknapp

ning från 3 till 2 veckor, i likhet med förhåll endet inom na

vigationsafdelningen. Undervisning åt lokomotiv förareelever 

meddelas icke numera vid navigationsskolorna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö, enligt riksdagsbeslut år 1890. 

§ 31 af nya reglementet föresb·ifver om erläggandet af 

en tenninlig a:fgij't på 3 kronor, h varifrån dock medellösa elever 

kunna befrias. Inflytande termins- och inskrifningsafgifter 

användas till inventariers förökande och underhåll; till pre

miekassan gå hädanefter enelast sådana medel, so m influtit 

för afskrifter a.f examensbetyg, för begärda intyg, eller so m 

influtit såsom gåfvor utan bestämclt angifvet ändamål. H äri

genom har man gjort slut på elen förut bestående egendom

liga ordningen, enligt hvilken eleverna erlade obliga toriska 
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afgifter till sma egna premier. Sannolikt bortfaller härmed 

också det stundom .observerade förhållandet, att tre-fjerdedelar 

af eleverna i en klass vid examen belönas med premium, clflr

för att de "framför öfriga elever utmärkt sig genom flit och 

hedrande uppförande" . 

Att premierna hädanefter bestämmas af examinatorerna "i 

.:.amråd med skoldirektionen" synes våra alldeles i sin ord

ning, i betraktande af att det är den senare, som disponerar 

öfver penuingemedlen. 

Inspektörens Åligganden hafva i det nya reglementet blif

vit närmare bes tämda. Examinator, som särskildt förordnats 
' 

skall hädanefter ofördröjligen efter afslutad examen till in-

::;pektören afgifva berättelse om huru examen utfallit, samt om 

hvad han i öfrigt iakttagit och anser böra komma till inspek

törens kännedom - ett ändamålsenligt tillägg till examina

tors åliggande. 

Beträffande tillsättande af lärarep lats vid navigationsskola 

synes något egentligt "förslag" icke hädanefter skola ifråga

komma. Skoldirekuionen insänder ansölmingshandliugarna 

"åtföljda af det yttrande angående de sökande, som direktio~ 
nen må finna sig befogad afgifva, till Marinfön'altningen, som 

öfver desamma inhemtar inspektörens utlåtande". Ett "ytt

rande" sålelles; och ett "utlåtande", men intet egentligt ''för

slag". Vi tänka oss, att det vore .:\1arinförvaltninaen behag-
l ' b 

1gare att kunna stöda sitt utslag på en myndighets åsigt. 

Vid tillsättande af extra-lämre infordras inspektörens "yttrande 

och förslag". 

Härmed hafva vi redogjort för de vigtigaste ändringar, • 

som med det nya reglementet inträdt i v[tra navigationssko

lor::; organisatioE och verksamhet. R eo·lementet utaör ett steo· 
b b b 

framåt och vi hålla före, att man har all anlednina att hysa 
b . 

erkänsla mot de män, hvilkas erfarenhet och omdöme deruti 

gifvit sig uttryck. 

Vi nämnd e R-tt frågan om navigationsundervisningen står 

på dagordningen i åtskilliga länder. I Norge såsväl som i 

Danmark klagas öfver antiqveradnavigationsundervisning och 
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man förordar skärpta fordringar. I Franhrike är denna fråga 

::;än;leles brännande. Den tunga värnpligten och en svår exa

men lägger hämsko pi dem som aspirera på att blifva "ca

pitaines an long-cours", och antalet sådana som utexamineras 

sjunker år från år. 1887 utexaminerades ännu 117 elever från 

de franska navigationsskolorna, men under följande åren voro 

antalen resp. 51, 66 och 37. 

På de franska flåväl som på Förenta staternas fartyg har 

man under de senare åren plägat utsända s. k. befälselever 

eller befälsvolontärer för att gifva de blifvande befälhafvarne 

på de stora passagerareskeppen till fälle till förutgående öf

ning i befälsföring. Detta system är ännu för nytt att cleraf 

draga några slutsatser, men förefaller icke oändamålsenligt. 

I Förenta staterna begagnar man sig också af en annan 

utväg att utbilda sjöfolie Enligt ett kongressbeslut är rege

ringen bemyndigad att vid anhållan af guvernörerna i respek

tive stater ställa lämpliga örlogsfartyg t ill förfogande af ham

narne New-York, Boston, Philadelphia, Baltimore och San 

F rancisco i och för utbildning af ungt sjöfolk för handels

flottan. Örlogsflottan lemnar och aflönar befäl, läkare och 

instruktörer, som alla böra vara utvaldt folk, och som utöfver 

den vanliga aflöningen, som staten bestrider, erhålla tilläggs

arvoden at de komrnnner, som begagna sig af deras biträde. 

Ett sådant fartyg, Saratoga - en garnmal segelkorvett, 

som fått sin örlogsrigg utbytt mot ett fregattskepps med 

dubbla märsrår - besökte i somras europeiska farvatten. Hon 

var för sin expedition utrustad af staten Philadelphia och var 

b2mannad med samma stat tillhörigt folk. Viikor för att 

blifva antagen såsom elev ombord var att hafva fjrllt 15 år, 

att hafva föräldrars ell er målsmans medgifvancle att få gå 

ombord, att kunna styrka godt uppförande och att knnim an

skaffa erforderlig beklädnad. För öfrigt ntr vi8telsen ombord 

icke förenad med några utgifter för eleverna, som hade allt 

fritt. Det synes till och med som om de uneler vistelsen i 

främmande hamnar blifvit satta i tillfälle att företaga längre 

exkursioner för att bese anmärkningsvärda ställen. 

-- 2~-

Ombord följdes så viclt möjligt örlo_s.~rutin. Kur::;en, i 

hvilken 110 elever deltogo, var afsedel Rtt räcka två år. Der

uneler gå teori och praktik hand i hand, så att vid kursen<; 

slut de, som kunnat medfölja undervisningen, då äro qvalifi

ceracle att mottaga styrmansbefattningar å andra fartyg. För

modligen äro de då äfven oförhindrade att mottaga befälspo

ster, ty vi kunna icke erinra oss hafva hört, att det inom 

Förenta staterna existerar något obligatoriskt examensprof 

för fartygsbefälhafvare, men väl privata s. k. "naval academies" 

exempelvis i New-York och Boston. 

Staten Philadelphia., som intresserar sig särskilclt för detta 

företag, har sökt bereda eleverna en så behaglig vistelse ::;om 

möjligt å Sarrfto,qct . Ett rikhaltigt bibliotek, äfvensom piano 

och orgelharmonium finnes ombord; kosten är den yppersta 

och kroppsliga bestraffningar äro icke tillåtna. 

Ett system, liknande det amerikanska, har för icke länge 

seelan föreslagits at Lord Brassey. Men det blefve sannolikt 

rätt dyrbart och skulle icke kunna komma en större allmän

het till del. Han föreslår, " ungdomar, som önska utbildas 

till befäl å handelsfartyg, skulle vid en ålder af 13 åt· antagas 

på något af de stationära "training"-skeppen å Thames eller 

Mersey och stanna der i t\'å år, samt derifrån i egenskap af 

något slags "mercantile miclshipmen" embarkera på lämpliga 

klipperskepp, åtföljda af "n a val instructors", h vilka uneler en 

period af fyra år skulle bibringa ungelomarna sådana färdig

heter, att de vid kursens slut kunde aflägga fartygsbefälhaf

va,reexamen. Förslaget är utmärkt, men i betraktande af att 

dessa sex år kanske skulle kosta resp. fäder :€ 500, så synes 

pen;pektivet af ett befälhafvarebref på den vägen mindre 

lockande. 
Såväl i Frankrike som i England har Saratoga-systemet 

väckt mycken sympati. Det är en erkänd sak, att i elen mån 

ångkraften griper omkring sig såsom framdrifningst11eclel för 

handelsmarinens fartyg, viker sjömannaduglighet samt sjöman

skap tillbaka, h varjemte lockelsen att bryta en bana på det 

våta elementet blifver för ynglingen mindre stark. Helt visst 
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gör man derför klokt uti att utrusta dylika slwbkepp, der 

man, på samma gång man gifver näring åt den för niistan alla 

ynglingar medfödda kärleken till hafv~t, egnar honom en så

dan omvårdnad, att hans såväl andliga som materiela kraf 

full t tillgodoses. 
z. 

Arsberättelse i skeppsbyggeri. 
(AnfC.randc i Kong!. Örlogsmnnnasiill skapct af Marindirektör H. Lillichöiik.) 

Ingen tidsperiod torde kunna uppvisa eu så energisk verk

samhet på det maritima området som elen närvarande. Inom 

nästan alla mariner arbetas oförtrutet på att förb~~ttra och 

öka sjökrigsmaterielen, och den offervillighet som för vinnande 

af detta mål lägges i dagen är i sanning häpnadsväckande. 

Ett studium af alstren af elen lifl.iga byggnadsverksamhet, 

som nu pågår, blir också lika intressant som vidtomfattande. 

Den tid är längesen förbi då krigsfartygen voro sa godt som 

stöpta i en form; ångkraften, kanonen och torpeden hafva 

dragit försorg om att så ej längre fått fortfara. Det moderna 

stridsfartyget har i stället antagit vidt skilda former och stor

leka,r, från torpedbåten till pansarfartyget, men har också på 

samma gång det erhållit långt kraftigare försvars- och anfalls

medel än äldre tiders fartyg blifvit mångdubbelt dyrare, mera 

kompliceradt och svårskött. 
I detta ångans och elektricitetens tidehvarf hafva for

dringarna på snabbhet hos samfärdsmedlen blifvit mer och 

mer stegrade. Man nöjer sig ej mera med att liksom förr 

färdas sagta och beskedligt, utan nu måste allting ske med 

min::;ta möjliga tidsutdrägt. H vem t:kulle för femtio år till

baka hafva drömt om möjligheten att med 20 knop, eller nära 

nog snälltågsfart, kunna färdas mellan England och Amerika 
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på mindre än 6 dygn, eller öfver kontinenten med elen svind

lande farten af ett kurirtåg? Helt visst hade detta då ansetts 

så::Jom en omöjlighet. 
Sträfvan efter hastighet framträder skarpt äf\'en inom det 

krigsmaritima området, både i ena som andra afseendet. ~a

stighet i fartygets rörelser och snabbhet i eldgifningen hafva 

blifvit bland de främsta önskningsmålen vid uppgörandet af 

planer till nutida krigsfartyg, och för dessa egenskaper hafva 

andra i viss mån fått stå tillbaka Det är mycket vanligt, 

att man kritiserar krigsfartygens hastighetsegenskaper] och 

je m för dem i detta hänseende med handelsfartyg, utan att 

samtidigt taga hänsyn till de vid t skilda ändamål, för h vilka 

krigs- och handelsfartyg äro afsedda, eller uppmärln;amrna de 

svårigheter, som äro förknippade med krigsfartygs framdrif

vande. 
Handelsfartyget är bygdt och försedt m,ed maskineri för 

att ånga med en i allmänhet jemn hastighet, och maskineriet 

får der arbeta med en temligen konstant kraft och ett temli

gen jemnt omloppsantal, tillfölje h vara f det kan regleras aLt 

gifva bästa möjliga ekonomiska effekt. O förutseelda påkän

ningar äro sällsynta och den regnliera ankomsten till hamnar 

mijjliggör behöfl.iga reparationers verkställande. Med ett krigs

fartyg är förhållandet annorlunda; ty maskinkraften och om

loppshastigheten komma här att variera emellan vidt skilda 

gränser, beroende på de olikartade U]'pdrag som med fartyget 

skall utföras. Gäller det t. ex. att med ett krigsfartyg, som 

eger maskinkraft för 16 knvp, ånga 8 a 9 knop, åtg:'tr ej mer 

äu c:a 1/ 5 af den kraft, som är behöfl.ig för 16 knop. "Svea" 

behöfver c:a 500 hkr. för 8 knop:; fart, men maskineriet kan 

vid full kraftutveckling afgifva öfver 3,000 hkr. eller ö gan

ger så mycket. 
Skulle, såsom under manöveröfningar ofta blifver händel

sen, full fart umler någon "längre tid erfordras, måste således 

maskinkraften, på en kort stund, clrifvas upp till 6-dubbel för 

att sedermera kanske helt plötsligt bringas ned till en sjette

del. Dessa tvära omvexlingar i kraftbehof medföra naturligen 



- :2() -

svårigheter beträffande eldningen och anstränga pa.nnorna så 
väl som rnaskinen långt mera, än om maskineriet fått arbeta 
med jemn hastighet nnc1er hela tiden. Till förekommande af 
de olägenheter som uppstå af det ojemna kraftbehofvet, har 
ma,n på större fartygs maskiner vidtagit den åtgärden att för 
hvarje axel använda 2:ne maskiner, hvilka genom lämplig 
kopplingsmekanism kunna verka antingen gemensamt - vid 
fullt kraftbehof - eller en i sender, då mindre kraft erfor
dras. Dylik anordning förekommer· exempelvis på kryssame 
Blake och Blenheim samt pansarfartygen Hoclte, Scmle.c;na m. 
fl., hvilka haha dubbla propellrar och tvenne maskiner för 
hvarje axel) hvaraf den förligaste kan frånkopplas vid låga 

farter. 
Vid fartyg, som hafva 2:ne propellrar och således 2:ne af 

hvarandra oberoende maskiner, kan, med ekonomisk fördel, 
den ena au vänelas ensamt, då friget är att gå rneel låg fart., i 
stället för att hafva begge maskinerna igång med strypt äng
ventil och lågt begynnelsetryck Deu stillastående maskinen 
bör då naturligen vara uppvärmd, så att den på gifven order 
om större fart omedelbart kan sättas igång; äfven är nöchän
digt, att axeln förses med afkopplingsmekanism, så att den 
stillastående maskinens propeller kan obehinclradt vrida sig 
runc1t för att icke verka hindrande på fartygets framfart. 

Rörande maskiner för framclrifvande af fartyg, har på 
senare tider stora framsteg blifvit giorda dels uti nedsättan
det af kolåtgången och dels uti minskandet af maskineriets 
vigt genom användning af stål i stället för gjutjern för lager
ramar, lagerbockar, pistonkannor och dylikt. Kolåtgången har 
nedgått från l ,1 kg. per indikerad hästkraft till 0,7 kg. vid 
maskiner med trefaldig expansion och högt ångtryck. Äfven 
ångpannorna hafva genom att ·konstrueras af stålplåt blifvit 
lättare och kunna hålla högre ångtryck än förr; och ångpro
dnktionsförmågau ha.r i hög grad ökats genom användning a.f 
forceraclt drag. Ett maskineri, komplett med vatten i pan
norna, väger si'tlunda nu betydligt mind~e per indikerad häst
kraft än förr, på samma gång som begagnandet af högt ång-
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tryck och långt drifven expansion har åstadkommit en be
tydlig !'eduktion af erforderligt kolförråd 

För vigtbesparings skull hafva de under senare åren kon
struerade maskinerna för krigsfartyg i allmänhet fått en gan
ska stor pistonhastighet, och för att de så litet som möjligt 
må blifva hindracle i gången, har man anordnat alla pumpar 
att clrifvas oberoende af hufvudmaskinen. Härigenom befrias 
denna från de extra påkänningar och stöta.r, som pumparnas 
drifvande förorsakar, och dessutom vinnes äfven den s to ra 
fördelen att fullt vacuum kan uppehållas i kondensorn äfven 
om propellermaskinen är stillastående, hvilket bör medföra 
elen fördelen att manövern blir nästan fullkomligt säker. Äf
ven förekommes härigenom den rusning af ånga genom sä
kerhetsventilerna, som så lätt uppstår vid hastigt stoppande 
af maskinen uneler fullt ångtryck i pannorna, emedan öfver
trycksångan innan ventilerna hunnit lätta sig kan leelas till 
kondensorn och der kondenseras till vatten, som sedan af 
mat::npumparna återföres till ångpannan. Afloppsångan från 
i fartyget befintliga hjelpmaskiner ledes äfven till kondensorn 
i stället för att utgå i fria luften. Tydligtvis är det för ett 
krigsfartyg a.f strategiska skäl önskligt att allt buller af ut
rusande ånga förhindras. 

Det forcerade draget, lwilket, som bekant, kommit i så 
allmän användning inom marinerna, har visat sig fresta pan
nonm mycket hårdt. Upprepade gånger hafva haverier upp
kommit genom aLt panntuberna uneler forcerad eldning sprun
git läck och exempel på dylika missöden hafva ej heller sak
uats hos oss. Som bekant tillgår eldning uneler forceraclt, Jra.g 
på det sätt, att pannan tillföres förbränningsluft förmedels 
hastigt roterande fläktar; som suga lul'ten genom ventilato
rerna och inpressa den i eldrummet, hvilket för detta ända
mål är slutet. Härigenom blir förbtänningen visserligen myc
ket liflig och pannans ångprocluktionsförmåga ökas betydligt 
utöfver hvad elen blir med naturligt drag, men pannaus tuber 
och tubplåt frestas också i proportion mera. J u större luft
trycket i pannrummet är, desto våldsammare blir förbrännin-
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gen, desto högre temperaturen i eldstäderna och desto star

kare ångproduktionen. Ehurn cletta sätt att öka förbrännings

ltastigheteu mecHör den stora fördelen, att man kan uttaga 

betydligt mera ånga ur en ångpanna än vid naturligt drag, 

hafva dock de missöden, som vicl dess användande uppkom

mit, upprest vissa betänkligheter mot detsamma. Under se

naste eskaderöl'ningar i England gafs derföre på förekommen 

anledning order, att forcerad t drag enLlast finge an vänelas un

der tvingande omständigheter. För närvarande pågå försök 

att åstadkomma samma effekt af liflig förbränning på annat 

sätt. I stället för att pressa in luften under pannans roster 

åf'tadkornmes ett kraftigt clrag genom att suga luften in i 

delstaden medels en i skorstensf.lnget placerad sugfläkt, och 

hoppas man genom denna metod vinna elen fördelan, att el

dens inverkan på tubplåt och tubändar blifver mindre våld

sam, hvadan dessa delar ftf pannan böra st~L bättre emot. In

tressanta försök i denna rigtning pågå och hafva hittills lem

nat goda resultat. Åugprocluktiouen lärer t. o. m. visat sig 

högre vid incluceradt drag, än vid forcentdt och detta utan 

att pannans hållbarhet äfventyrats, oaktadt eldningen fortgått 

en längre tid; hvaremot 4 timmars eldning med forceradt 

drag i många fall medförcle läckor i tuberna. 

De svårigheter och olägenheter, som förut hafva uppkom

mit af forcerad eld uing, synas t>åledes vant. på väg att blifva 

öfvervunna, h v il k en omständighet bör hels as me el glädje, då 

man besi~nar, h vilka onekligen stora fördelar som systemet 

erbjuder särskilclt för krigsfartyg. 
Ett annat sätt att åstadkomma hög 1ngproduktion, i ång

pannor, har på senare tider blifvit, med ganska mycken fram

gång, försökt äfven för krigsfartyg; nemligen att elda med 

petroleum i stället för kol. En firma i Sunderland, \Villiam 

Doxford & Sons, har byggt en större torpedbåt om 41,7 m. 

längd och c:a 100 tons deplacem ent, hvilken är inrättad för 

petroleumeldning. Denna minbåt har vid med elensamma ut

föl;da prof gifvit vackra fartresultat. Petroleumväskan för

varas uti cisterner, anordnade i fartygets botten. Åugpannrm 
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är konstruerad på samma sätt som den vanliga typen af pan

nor, afseLlda för eldning med stenkol, men har inga roster. 

På panngafveln fästes ett antal brännare eller injektorer, för

medels hvilka petroleumvätskan insprutas i eldstaden i form 

af ett fint fördelaclt skum. En särskilcl luftkompressionspump 

är anbringad i pannrummet, som har till ändamål dels att 

trycka upp vätskan från bottencisternerna i rörledningarna 

och dels att inblåsa elen genom injektorernas munstycken, 8å 

att den i fint fördeladt tillstånd inkommer i eldstaden, der 

elen antändes och förbrinner, alstrande en stark hetta. Lågan 

från en sådan brännare kan blifva ända till 2 meter lång. 

Af alla brännarne tillsammans uppstår sålunda 8n enda klar 

massa eld af hög temperatur, som hvarken afgifver rök, lukt 

eller anistar och e1· heller afsätter sot i tuberna. Brännarne 
b • 

kunna ögonblickligen afstängas, en och en eller alla samti-

digt, genom att blott oeh bart vrida på kranar, som äro till

gängliga för den som sköter eldningen. Pannan pi hi::r ifrå

gavarande torpedbåt är stor nog att lemna ånga till ] ,200 

hkr. och vid denna kraftutveckling uppgår farten till 2l knop. 

I anseende till den intensiva hetta som utvecklas, skulle pan

nan frestas alltför hårclt, om icke 8ärskilda anordningar viel

tagits för att skyelda tubplåten genom att bekläda elen med 

eldfast materiel. Med afseende å bränsleåtgången har man fun

nit elen vara c:a O,o kg. per hästkraft-timma; hvaraf framgår, 

att bränsle af detta slag utvecklar, efter vigt rälmaclt, betyd

ligt mera kraft än kol. Genom att oljeci;-;ternerna törvaras i 

botten af fartyget vinnes dels mera utrymme och dels mera 

stabilitet, h vilket senare är en vigtig sak tör torpedbåtar, 

hvilka i allmänhet ej hafva något stort öfver~kott på styfhet. 

Huruvida systemet skall komma i allmännare bruk inom 

marinerna torde i första hand bl~fva beroende af tillgången 

p~L petroleum När denna vara blir lika allmänt tillgänglig i 

handeln som kol och priset - uppslmLtaclt efter bränslevär

det lika - torde ett vidsträcktare bruk af denna eldnings

metod komma till stånd. 
Förutom maskin'erna, af..,;eclda för framdrifning, har ett 
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modernt krigsfartyg, som bekant, en mängu s. k. hjelpma
skin er för drifvande af pumpar; för läusning af fartyget 
och eldsläckning; för kondensorn, pannomas matning, äng
sty rinrättning, slidernas omkastning vid manövrer; för ång
Rpel till ankarets lättande, båtars och ammunitions hissande, 
fläktmaskiner, dynamoma,kiner, hydrauliska maskiner för 
manövrerande af gröfre skjutpjeser m. m. I ett större krigs
fartyg uppgår antalet af dessa hjelpmaskiner till ett fem
tiotal och ibland deröfver med en sammanlagd kraft af om
kring 300 hkr. Alla dessa hjelpmaskiner tagas likväl alLlrig 
samtidigt i anspråk, h vadan den totala maskinkraften, som 
på en gång användes, kan anslås till ett betydligt mindre 
belopp. 

H var och en af dessa hjel p maskiner måste hafva sin sar
skilda ångledning för till- och aflopp. Då maskinerna äro 
fördelade öfver hela fartyget, från ankarspelet förut till äng
styrinrättningen akter, måste ångrören passera en mängd Yat
teutäta skot.t och här och der furses med packningsboxar och 
skarfvar, hvilka alla erfordra noggrannare tillsyn till förhin
drande af läckor. I de större krigsskeppen torde längden af 
dessa ångrör kunna räknas i kilometer Gifvetvis måste stora 
olägenheter uppstå af ett sådunt kompliceradt rörnät; oafsedt 
obehaget af stark värmeutstrålning, trots omsorgsfull isole
ring, tager det stort utrymme i anspråk och är lätt utsatt för 
sådana skador under striden att maskinerua kunna åtminstone 
för en tid blif,·a obmkbara. l\1ed dessa och andra här ej 
uppräknade olägenheter för ögonen i:tr det naturligt, att om 
en anordning kunde anbringas, som i någon mån, om ej helt 
och hållet., på eLt enklare, säkrare och mera ekonomiskt sätt 
utförcle de arbeten, som nu utföras af hela denna invecklade 
komplex af maskinPri, skulle detta vara ett afgjordt steg 
framåt i den rätta rigtningen och skulle hebas med glädje 
af en h var, för h vilken det blifvit klart, att Y åra starkaste 
krigsmaskiner meJ allt sitt pansar och alla sina grofva skjut
P.ieser dock hafva en stor svaghet uti denna till ytt8rlighet 
drifna komplikation, som, rnå vara, är ingeniörernas stolthet, 
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dock vid tillfällen af verklig använcle.ing i strid torde xomma 
att visa stora olägenheter. Det är en känd sak, att man 
numera med fullständig framgång lyckats medels elektricitet 
öfverföra kraft från en elektrisk motor till långt från den
samma aflägsna ställen utan att förlora synnerligen mycket 
kraft genom ledningstråden, äfven 0m denna är j emförelsevis 
smal. Från en vid Lyckeby vattenfall uppstitld dynamoma
skin skulle t . ex. omkring 75 proc. af elen utvecklade krafte~:, 

kunna öfverföras till Carlskrona genom en koppartråd om 
c:a G mm. diameter. I ett fartyg, der distanserna äro jemfö
relsevis sm[i, kan kraftöfverföring från en i fartyget arbetande 
dynamomaskin ske med bet.ydligt mindre förluster, på gmnd 
af att ledningarna hlifva korta och med mera lätthet kunna 
isoleres. Hittills har elektriciteten företrädesvis användts om
bord för belysuingsäudarnål, men man har äfven börjat an
\'äncla den elektromotoriska kraften för drifvande af hjelpma
skiner. I Amerika hafva försök utförts, som utfallit tillfreds
ställande, och der har kongressen beviljat särskilllt anslag till 
betydligt belopp för anskaffning och försök med elektriska 
transmissioner ombord i krigsfartyg. På goda skäl kan man 
antaga, att den tid icke är aflägsen, då större delen af nu 
brnldiga hjelpmaskiner komma att ersättas af elektriska mo
torer, h vilka då er hålla elektricitet hån en gemensam dyna
mornaskin drifven at ånga från fartygets pannor. Från denna 
kraftkälla, ut.går då ledningar till de på skilda s tälJ en i farty
get placerade motorerna, hvilka, vid tryckning på en knapp, 
som sluter strömmen, sättas i gåug och utföra det arbete som 
med. dem afse~, och denna öfverföring af kraft sker medels 
koppartrådar af en blyertspennas tjocklek. Om en tråd sku lle 
under batalj hlifva afskjuten och ledningen derigenom afbru
t.en, uppstode deraf h varken fara eller panik såsom fallet torde 
blifva om ett ångrör springer. Och den skadade tråden kan 
ögonblickligen t. o. m. af oerfarna händer nöjaktigt repareras, 
så att. den till densamma hörande maskinen blifver åter fullt 
tj enstbar. Praktisk erfarenhet ådagalägger otveiydigt, cle!R 
att motorer kunna konstrueras för snart sagdt hvilket kraft-
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behof som helst, och dels att de kunna utföra sitt arbete med 

fullt lika stor säkerhet som ångmaskinen. Förr ansåg man 

dem vara ömtåliga maskiner, som fordrade elen omsorgsful

laste omvårdnad, men nu monteras sådana motorer t. o. m. 

uneler golfvet på spårvagnar, som gå fram genom snö och 

bestänkas af smuts, utan att detta inverkar på motorns gång, 

som arbetar äfven uneler så ogynnsamma förhållanden oaf

brutet och säkert. Då motorerna kunna bestå sådana prof, 

kan man icke tvifia på deras an vändbarhet ä f ven ombord, der 

förhållanden& blifva för dem afgjordt gynnsammare. 

Den nu rådande byggnctdsverksamheten på det krigsma

r itima området är särdeles betecknande för vår tid och sam

lingen af nya fartygstyper är f. n. mycket rikhaltig. Det 

är egendomligt att se, huru .t. o. m. de nationer, som förut 

icke velat offra något för att ens uppehålla sin marin, nu göra 

energiska ansträngningar att skapa sig en ny sådan, såsom 

förhållandet är t. ex. med N ord-Amerikas Förenta stater, Spa

nien, Portugal, Grekland m. fl. 

England arbetar oförtrutet på fullbordandet af 1889 års 

progrMn, h vilket innefattar byggandet af inalles 70 fartyg af 

alla slags typer. De åtta stycken pansarfartyg, som ingå i 

programmet, kunna anses vara en förbättring af amiralsldas

sen, Lill hvilken höra å ena sidan Collingwoocl och Anson m. 

fl. och å andra sidan Nile och Trafalgar. 

Innan ritningarna till dessa fartyg uppgjordes, uppdrogs 

åt en kommitte att utreda hufvudgrunderna för konstruktio

nen. Kommitteen föreslog, att fartygen skulle hafva 4 svåra, 

kanoner monterade parvis i tvenne bepansrade torn, belägna 

på ett betydligt afstånd från h varandra; att h varje kanon 

borde hafva en vridningsvinkel af minst 260", lika fördelad 

åt båda sidor om fartygets medellinie; att största delen af den 

sekundära bestyckningen borde monteras i ett långt batteri 

mellan de två tornen och si fördelas, att eld från hvilken 

som helst af lmnonerna ej kunde besvära någon af de öfriga. 
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Med fästadt afseende på den utveckling som skjutning 

med explosiva projektiler har fått, uttalade kommitteen önsk

värdheten af att kanonerna i sekundära batteriet placerades 

rymligt och på två däck i stället för ett. 

Frågan om pansarskydd för sekundära batteriet uppsköts, 

tills mera erfarenhet vunnits från försöksskjutningar med ex

plosi. va laddningar. 
Med sådana hufvuclgrunder till utgångspunkt uppgjordes 

tvenne alternativa förslag till dessa pansarfartyg, som nu äro 

under byggnad och som torde blifva sin tids kraftigaste, det 

ena med rörliga och det andra med fasta eller s. k. barbett

torn. Deplacementet uppgår till13,600 ton; längden i;illl16 m.; 

bredelen till 23 m. och djupgåendet till 8, .. m. 

Ett pansarbälte af 2,a m. bredd och maximi-tjocklek af 

457 mm. sträcker sig ö±ver 2
,'3 af fartygets längeL Tvärskepps

pansarskott afsluta bältet för och akter, bildande sålunda till

sammans med detta ett citadell, öfver h vilket är inlagd t ett 

76 mm. pansardäck. Ett starkt pansardäck bereder skydel för 

undervattenskroppen för och akter om citadellet. · 

De rörliga tomen stå i päronformade fasta torn eller re

dutter, en i hvardera ändan af citadellet, som hvila på pan

sardäcket och som· hafva för ändamål att skyelda rörliga tor

nets bas och ladclningsapparaterna. Denna anordning är all

deles analog med Sveas. Rörliga tornet är bepansradt med 

457 mm. plåt och det fasta med 432 mm. Bältpansaret når 

0,9 m. öfver och l,i m. under vattenlinien; uen är tilltagen så 

lång, att, om fartygets oskyddade ändar för och akter skulle 

genomskjutas och vattenfyllas ända ner till pansardäcket, så 

sjunker fartyget deraf blott obetydligt djupare. 

Ofvanför det tjocka pansarbältet och pansardäcket är bred

sidan klädd med. 127 mm. stålpansar till en längel af 44 m. 

och till jemnhöjd med öfre däck eller 2,9 m. öfver vatten. 

Tvärskepps gående, pansrade skott sträcka sig från ändarna 

af sidapansaret till f~sta tornet, bildande sålunda tillsammans 

med si dopansaret ytterligare ett' citadell, h vars tak utgöres 

'i"idskr. i Sjöv. 1891. 3 
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af öfre däck. Innanför 127 mm.-pansaret äro anordnade breda 

kolboxar, som upptaga hela höjden mellan pansardäcket och 

öfre däck. Dessa kolboxar, i förening med 127 mm.-pansaret, 

anser man skola komma att gifva ett godt skydd icke alle

nast mot vanliga projektiler från snabbskjutande pjeser, utan 

äfven mot explosiva projektiler, på grund af den erfarenhet, 

som vunnits från försöksskjutningen med sådana projektiler 

mot "Resistance". 
Bestyckningen kommer att utgöras af 4 stycken 67 -tons 

kanoner, monterade i hydrauliska lavetter. På det däck, som 

infaller med öfverkant af 127 muL-pansaret och å däcket of

vanför detta, monteras sekundära bestyckningen, beståencle af 

10 st. 6 tums och 18 st. 6 till 3 pundiga snabbskjutande pje

ser, som sålunda icke erhålla något pansarskydd, då de alla 

äro ofvanför 127 · mm.-pansaret. Tornkanonernas kärnlinie 

kommer, då de monteras i rörliga tom, 5 m. öfver vatten
ytan. Farten vid naturligt drag uppskattas till 16 knop och 

vid forcerad t till l 7 1
/ 2 • Hästkraften i förra fallet 9,000, i se

nare 13,000. I anseende till fartygets storlek och frisidans 

höjd öfver vatten är fullt antagligt, att farten skall kunna bi

behållas under svårt väder och att kanonerna utan olägenhet 

då äfven skola kunna användas, enär sjöll.ätning ej bör sär

deles inverka på ett så stort och högt fartyg. Väglängden 

som fartyget, utan påfyllnad af kol, hn tillryggalägga, be

rälmas till 5,000 mil vid 10 knops fart. 
Man har för afsigt att förse ett ~J dessa pansarskepp med 

rorliga torn och de öfriga med barbett-torn. Fördelen och 

olägenheten af båda systemen har blifvit mycket diskuterad. 

Vid barbett-systemet kunna kanonerna utan att öka pansar

vigten föras högre upp, och fartygets frisida ökas, hvarigenom 

mera sjöduglighet vinnes på samma gång som skeppets fart 

lättare kan bibehållas i svårt väder. Med barbett-torn kan 

t. ex. vid här omhandlade fartygscert kanonerna föras 7 meter 

öfver vattenytan eller 2 m. högre ä·n med täckt torn. Å do 

flesta barbettfartyg, som hittills byggts, hafva barbett-tornen 

l 

~. 

( 
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bestått af låga, bepansrade cylindrar med plåtbelagd botten, 

som placerats på en jemförelsevis lätt plåtbyggnad betydligt 

öfver pansardäcket, med bepansrade ammunitionstrummor le

dande ned till detta. Detta system medför visserligen gent

emot rörliga tornet, besparing i pansarvigt, men sedare man 

börjat begagna explosiva projektiler torde det få hnses mindre 

tidsenligt, emedan man utsättes fur risken att elylika projek

tiler inkomma under torngolfvet och förstöra lavettage och 

kanoner. På ifrågavarande fartyg är emellertid barbett-tornet 

så djupt , att det når ända ner till det 76 mm. tjocka pansar

däcket, hvarigenom artilleriet blir väl skyclcladt äfven under
ifrån. 

En stor del af de nyare franska pansarfartygen hafva 3 

a 4 högt belägna barbett-torn, som ej räcka ned till pansar

däcket och hvars artilleri följaktligen utsättes for att skadas 

a f explosiva projektiler. Det nyligen färdigb:ifna pansarskep

pet F'O'I·midable har bältpansar ruudt hela fartyget samt pan

sardäck i höjd med öfverkanten, men de tre barbett-tornen 

äro starkt skyddade och räcka ner till pansardäcket. 

Fransmännen hafva hittills troget bibehftllit bältpansaret 

långs hela fartyget. Såsom regel blir deraf en följd att bepans

ringen vå andra håll får stå tillbaka. Det ser likväl ut som 

åsigterna om nödvändigheten af hela vattenliniens bepansring 

på sista tiden något modifierats, aLt döma af de förslag till ny

byggnad i framka flottan, som blifvit framlagda och:~ hvaruti 

framhålles fördelame af starkare skydd för såväl det grofva som 

lätta artilleriet med uppoflring at någon del af bältpansaret. 
I Tyskland sträckes kölarne till 4 st. 10,000-tons pansar

fartyg, bestyckade med 28 cm . Krupps kanon or, monterade uti 

3:ne barbett-torn, ett på hvarje sida förut, och ett tredje ak

terut. Fartygen komma att få ett pansarbälte i vattengån

gen. Farten beräknas till 17 '/~ knop. 
Dessutom förekommer i programmet nybyggnad af 10 

andra-Idass pansartyg om 3,49.) ton, h vilka äro del vis- model-

lerade efter Siegfn:d. Dessa fr.rtyg äro afsedela för lmstför-
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svar och äro försedda med ramm. Pansarbältet utbredes öf

ver fartygets hela längel Bestyckningen kommer att bestå 

af 3 st. 24 cm . kanoner, två monterade i borelvarts torn förut 

och en i barbett-torn akter. Bestyckningens placering är 

således hufvuclsakligen öfverensstämmande med elen å l:sta 

klassens fartyg. Utom de grofva pjeserna tillkommer snabb

skjutande artilleri och torpedtuber. Farten beräknas till 18 

knop, hvilk~t synes vara högt rälmaclt för ett fartyg af så 

mocler~ta dimensioner och likväl så pass starkt bepansradt. 

De ut1 programmet upptagna 10 fartygen af denna klass be
räknas vara färdiga år 1805. 

Ryssarne hafva å sina nyaste fartyg, exempelvis Sinope 

m~nterat grofva artilleriet uti försvinnande lavetter på vänd

s~ufvor. Ofvanpå pansardäcket står ett stort triangelformaclt 

Citadell, som är bepansradt med 356 mm. pansar och vänder 

speten akteröfver. I hvart och ett af de afrundacle hörnen 

af detta citadell står en kanon om 50 tons vigt. Såsom en 

gifven följd af här använda lavettsystern blifva kanonerna 

något kortare, än hvad som nn är brukligt, men man anser att 

s;Ystemet är fördelaktigt och har derföre uppoffrat de förde

lar som elen längre kanonen erbjuder. 

Det storartade nybyggnadsprogram, som i Förenta sta

terna . nppstälts till skapande af en stark och tidsenlig marin 

har redan fått praktisk form uti flere på senare åren sjösatta 

kryf:isare, men något pansarfartyg har ännu ej fullbordats 

I~lokt nog ~ille man vänta med bygandet af sådana fartyg 

t1ll dess elen mhemska industrien hunnit lära sig att tillverka 

de för ändamålet behöfliga materialierna. Med kännedom om 

c~.enna ~atirms energi och företag~amhet kommer det ej dröja 

lange, mnan de på programmet upptagna pansarfartygen blifva 

en verklighet. Förlidet år sträcktes kölen till pansarskeppet 

Texas, som kommer att erhålla citadellpansar i vattengången 

samt 2:ne rörliga torn, placerade diagonalt nti gemensam, be
pansrad redutt. 

Frågan om den inverkan, som användning af explosiva 

• 

i 

l 
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1ftdelningar kan komma att hafva på framtida fartygs kon

struktioner, torde här få beröras i sammanhang med frågan 

om bepansring och skydd mot artilleri i allmänhet. Det är 

en känd t'iak, att flerstädes blifvit gjorcla intressanta försök 

att ur kanoner skjuta granater, laddåde med explosiva ämnen. 

Oaktaclt sådana för::;ök i Frankrike hållits mycket hemlirra 
. b ' 

vet man dock, at.t derstädes en längre tid experimenterats 

med de~ högeligen explosiva ämnet melini t, ett slags spräng

gelatin, hvilket i flytande form lärer (yllas på granaten och 

sedan far stelna. Ex]Jlosi va kraften hos m eliniten är u n rrefär 
. b 

lika stor som bomullskrutets, efter vigt rälmadt, men efter 

volym är den mycket större, d. v. s. melinitEm är tyngre, så 

att en melinitladdacl granat h:'Lller c:::t 50 proc. mera vigt än 

den bomullskrutlarhlacle. 
Vid bruket af häftiga sprängämnen utgör benägenhe

ten att explodera iuuti skjntpjesen en stor svårighet. Beträf

fancle melinit lärer emellertid denna svårighet vara öfvervun

nen. Sprängverkan af en melinit-granat är mycket mera för

störande, än af elen hittills an vända krutladdad e, som efter 

att hafva genomträngt skeppssiclan kan, derest den är försedd 

med ett vanligt rör, fortgå flera meter innan den exploderar. 

lVIelinit-granaten lärer deremot explodera ögonblickligen vid 

anslaget. Vid skjutning med granater, laddade med detta 

::;präugämne, mot obepansraLl skeppssida bortsprängde~:; flera 

qvadratmeter af sidan, så att, som det betecknando beskrif

vits, ingenting anvat än dag,;ljus återstod. Å andra siclan lärer 

det vara utrönt, att just på grund af detta sprängämnes käns

lighet ett ganska medelmåttigt pansar förmår molstå melinit

ladclacle granater och göra dem jemförelsevis oskadliga. Så

lunda, har det visat sig, att 100 mm. stålpansar splittrar me

linit-granaten från en 16 cm. kanon. Skulle, såsom ar:tagligt 

är, snart nog dylika ex:plo ;; [va proj0ktiler komma i allmänt 

bruk, torde det blifva nödvändigt, att bereda bättre skydd för 

sekundära bestyckningen, än som i allmänhet hittills varit fallet. 
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För närvarande äro under byggnad för svenska flottan pan

~:;arbåten Göta, som sjösattes vid Lindholmen i Göteborg 1889 

den 30 Sept. och tvenne 2:a klassens minbåtar, hvilka äro 

under utförande en vid hvardera af flottans varf. 

Pansarbiten Göta har ett bepansradt citadell , som i far

tygssidan upptager en lt ngd af 34,4 meter. Höjden af detta 

citadell uppgår till 1,5 meter, hvaraf O,a meter kommer öfver 

och resten under vattenlinien. För och akter om citadellet 

och utgående från dflss underkant sträcker sig ett bepansraclt 

däck, som sänker sig något mot stäfvarna. Däcket öfver cita

dellet är äfven bepansradt. Vid citadellets främre ända st.år 

ett slutet, rörligt pansartorn, h vars bas skyddas af ett bepans

radt, fast torn eller redutt. Akter om rörliO'a tornet står 
"' 

ett bepansradt styrtorn. Under citadellet är fartygsbotten 

clubbel och afdelacl i vattentäta celler, hvilka tillsammans med 

öfriga i fartyger,s undervattenskropp befint,liga celler utgör 

ett antal af 199 stycken. P å akterkant af styrhuset finnes 

en militärmast, försedd i toppen med en märs för installering 

af kulsprutor. Masten har ingen annan tackling än stång och 
signal rå. 

Fartygets dimensioner äro : 

Största längd i vattenlinien . . . . . . . .... 78,s5 meter 

Breeld öfver pansaret . . . . . . . . . . . 14,a , 

·Djupgående på rät köl . . . . . . . . . . . . . . . . 4,uz , 

Höjd öfver v. l. till relingen midskepps. . 2,s2 , 

Götet är alltså 3 m. längre, men 0,2 m. smaliJ.re än Svea 
och får 15 cm. större djupgående. 

Deplacementet uppgår till 3100 ton. 

Skrofvet är bygd t af stålplåt af Motala till verkning; pau

sarplåten är levererad af Creuzot-verken i Frankrike. 
Pansartjocklekarna äro: 

på citadellets förkant. . . . . . . . . . . . . . 293---268 mm. 

, sidor ..... . ... . ..... .. 243 mm. 

, akterkant ......... . . ... 218-198 mm. 

på fasta tornets förkant . . . . . . .. 293-268 mm. 
, 

" sidor .... . ... ... ... 268 mm . 
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på fasta tornets akterut . . . . . . . . . . . . . 243 mm. 

på rörliga tornet: portph\ten . ......... 293 mm. 

, , öfrig }1låt ........... 268-243 mm. 

på styrhuse t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 268 mm. 

på pansardäcket ..................... 47 n11n. 

Sammanlagda tjockleken af pansarplåt och teakbackning 

uppgår i såväl fasta och rörliga tornet som äfven i citadellet 

till 545 mm. Fartyget rymmer proviant för 60 dagar, vatten 

för 15 och har destilleringsapparat. 
Kolförrådet utgör 11400 k. f. eller 240 ton hvilket räcker 

för 72 timmars gång med H knops fart eller 260 timmar med 10 

knops fart. Maski~eriet är beräknadt kunna utveckla 3100 hkr. 

Bestyckningen kommer att utgöras af: 

2 stycken 25,* cm. armstrongs-kanoner, hvardera af c:a 30 tons 

vigt, i tornet. Dessa kunna med sin eld beherska 

främre halfcirkeln och 46° akter om tvärs åt båda 

sidor eller de hafva en total vridningsvinkel af 272''. 

4 stycken 15 cm. kanoner i midtelpivotlavetter, af Bofors kon

struktion och tillverkning, å batteridäcket akter. De 

två förligaste kunna skjuta rätt föröfver och 24 o 

akter om tvärs och de akterliga från rätt akteröfver 

till 22° för om tvärs. 
5 stycken 57 mm. snabbskjutande Maxim-N ordenfeltskanoner, 

som äfven äro monteracle på aktra däck, 2 på hvar 

sida mellan 15 cm.-kanonerna och en längst akterut. 

(i stycken kulsprutor deraf 4 uti på sidorna utbyggda tamburer 

belägna uneler ni vån af öfre däck och tvenne i mil i

tärmastens märs. 
Med de 17 skjutpjeser, som finnas, kan Göta således 

gifva eld tvärskepps med 10 stycken, rätt föröfver 

med 8, rätt akteröfver med 9. 

Tornkanonerna äro monterade uti hydrauliskt lavettage; 

deras kärnlinie ligger 4,lu meter öfver vattenlinien. Göta. får 

en fast undervattens-mintub i förstäfven och tvenne rörliga, 

en på h vardera sidan ofvan vatten, placerade ph trossbottnen 
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och utmynnande i siclan genom en kulformig tätuingsmuff. 
Alla mintuberna äro afseelda för 38 cm. miuor. Fartyget 
kommer att förses med 4 st. kraftiga elektriska projektörer, 
två placerade förut i bogen, en p 9t h varje sida, samt 2 akter
ut, alla under däck i för ändamålet inrättade embrasyrer. 
Fartyget blir försedt med elektrisk belysning, ängstyrinrätt
ning samt med ett ång;;pel förut för ankarenas lättande och 
ett akterut för förhalningar och båtars hissande. För läns
ning af mflskin- och pannrum kunna de tvenne kraftiga cen
trifugalpumpar användes, som finnas uti maskinrnmmet och 
som utgöra cirkulationspumpar för propellermaskinerna. De 
kunna utpumpa hvardera c:a 400 ton vatten pr timma. 

De uneler byggnad Yarande 2:a kla,sens minbåtarna Agne 

och .Agcla skola föra 2:ne mintuber för 35,'> cm. minor, deraf 
den ena blir fast i stäfven och den andra placerad akterut 
och blir rörlig, så att med elen kan skjutas tvärs. En kul
spruta kommer att monteras på taket af styrhuset. 

Några stridsöfningar till sjös 1890. 
Följande af kapten P. Dahlgren sammanfattade redo

görebe för de mera anmärkningsvärda strich;öfuingar, h vilka 
företagits under år 1880 inom de franska, tyska, engelska 
och italienska flottorna, är till större delen hemtacl från upp
gifter i utländska facktidskrifter, och har såsom föredrag, för
liden höst, blifvit delvis uppläst inom sjöofficerssällskapet i 
Carbkrona. 

De franska eskader-manövrerna. 
Enär dessa förlidet år icke företogos efter något större 

program, inskränkte man sig till att sammanslå Kanaleskacleru 
med Il1edelhafsflottan, och fogade dertill några för öfningarna 
särskilclt mobiliserade kryssare och torpedbåtar, tör att till
mötesgå en af såväl befälhafvarJ~~e i Medelhafsflottan som af 
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marinens "Consei l Superienr" framstäld önskan, att h varje 
divisions stridsenhet måtte komma att innefatta tre pansrade 
fartyg, tre kryssare och tl·e torpedbåtjagare. Härigenom 
erhölls en flotta om 4 sålunda sammansatta enheter. 

Flottan samlades i Brest. Den var relativt svag. Tre af 
slagskeppen voro af trä. Några af kryssarne voro af äldre 
typ, andra v oro icke egentligen kryssare, utan torpeda vis os 
(to rp.-jagare). Torpedbåtjagarne voro samtliga represente
rade af l:a eller 2:dra klat>sens torpedbåtar (resp. 41 och 33 
m. längd, 60 och 50 tons deplacement). 

Vice amiral Charles Dupen·e var högste befälhafvare öf
ver hela flottan. Sjelf tog han närmaste befälet öfver dess 
l :a eskader - l :a och 2:a divisionerna - och lemnacle be
fälet öfver 2:a eskadern - 3:e och 4:e divisionerna ·-åt kon
teramiral Alquier. För att få tillfälle att sän;kildt uppmärk
samma kryssames kunskapare-roll, hade amiral Duperre af 
dessa, bildat tvenne lätta eskadrar, hvardera om två divisio
ner, sålunda, att den l:a lätta eskaderns l:a division innefat
tade de 3 kryssare eller torpeclavisos, tSOm tillhörde elen l:a stora 
eskaderns l:a elivision o. s. v. 

Den 6 Juli lättade flottan ankar för att utföra för::: ta de
len af det för öfningarna faststäida programmet. Under de 
derpå närmast följande clagarne uppehöll den sig kring Bre·· 
tagnes kust. Om nätterna låg den vanligen till ankars och 
om dagarne alltid till sjös under öfningar. Dessa öfningar 
omfattade rekognoseringsöfningar på stor distans, hvarvid de 
Iii. t ta di visionerna utsändes på rekognosering dels med, dels 
utan repetitörer till hufvuclstyrkan. 

Särskilclt pröfvade man ett förslag till ''bevakning under 
gång" med pansareskadern formerad i två kolonner och de 
fyra lätta elivisionerna formerade korsvis i förhällande till 
pansareskaclern, en i teten, en i queuen och en på hvardera 
sidan, h varvid te te- och q uenedi visionerna vor o ordnade i ki>l
vattensorclning och flankdivisionerna i frontlinie. Kryssarne 
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lågo ytter::;t i dessa bevakningskedjor och deras afståncl från 
slag::;keppen uppgick till c:a 5000 m. 

Vid striclsöfningarna opererade de båda eskadrarne mot 
hvarandra. Formerade i kölvattensordning passerade de h-var
andra tvenne gånger med motsatta kurser på kort distans. 
Första eskaderns to r p edbåtar vor o deruneler delade i tvenne 
grupper. Vid första öfningen höllo sig torpedbåtarue vid 
eskaderns tete och ftngrepo den andra eskaderns tetAskopp 
vid passeranclet. Torpedbåtarne voro endast 3 minuter utsatta 
för den fientliga elden. 

Vid andra öfningen höllo sig torpedbåtarue vid eskaderns 
queue. Dervid skulle elen ena gruppen anfalla fienden under 
kontrakurs och elen andra anfalla under förföljande, d. v. s. 
den skulle äncha kurs 16 streck före anfallet. Denna öfning 
lyckades icke fullt så bra. 

Äfvenledes utfördes striclsöfningar uneler konträra kurser 
med eskadrarne olika ftHmade, den ena i kolonn, elen and r a 

frontlinie, och omvändt. 
Slagskeppen utförde evolutioner. 
Väderleksförhållandena voro icke alltid gynnsamma; tjocka 

påkom esomoftast och hög sjö tvang amiral Duperre att st.un
clom frigöra sig från torpeclbåtarne, som då fingo uppehålla 
sig rnecl öfningar på kusten. Då omständigheterna det med
gåfvo sammanhinkades ernellerticl U8ras öfningar med eska
dems såsom ny:'ls visats. Derjernte utförde de en natt - vid 
Quiberon - under tjocka en attack på eskadern, hvarviclman 
fick bekräftelse på, att det projekterade elektriska ljuset var 
till stor ledning för torpedbåtarue vid a11fallets utförande, 
men till ingen !lytta för de försvaraude, emedan det ej för
mådde genomtränga den Jisiga luften. 

Efter att dagarna mellan den 13 och 17 Juli ha f va legat 
i Bres t, lättade flottan sistnämnda dag för al t utföra öfnings
programmets senare del. Denna bestod i korthet deruti, att 
tvenne franska flottor, den ena förföljd och kommande öster
ifrån, elen andra kommande från Tonlon skulle söka verk-
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ställa sm förening vid vestra rnynningen af Engelska kanalen. 
Efter att ett par dagar hafva. varit hindrade af tjocka kunde 
flottorna den 20 pabörja lösningen af denna uppgift. Dervid be
gagnade man sig af samma spaningssystem, som vid de för· 
beredande öfningarna försökts. Flottorna funno hvarandra 
elen 21, norr om Ile de Batz; men operationerna gingo ej till 
belåtenhet på grund af otjenlig väderlek. 

Ännu några öfningar i bevakning till ankars och förpost
tjenst med nattliga anfall af dertill utsända kryssare och tor
pedbåtar utfördes under följande dagar vid Saint-Vaast-la
Hogue och i Cherbourg. Den 30 upplöstes flottan på sist
nämnda plats. 

Det hufvudsakliga arbetet uneler dessa öfningar egnades åt 
taktiska studier. ~1an har allmänt kommit till insigt om att 
kryssarefartygen måste utgöra en väsentlig del af en sjögåencle, 
modern flotta. J ag har redan anmärkt, att på vissa franska 
myndigheters föranstaltande ifråga varande franska flotta kom 
att räkna en kryssare och en torpedbåtjagare på hvarje slag
skepp. Attlmayr har förordat en liknande indelning eller l 
a 2 torpedbåtjagare och 2 a 4 sjögående torpedbåtar pr slag
skepp, och sir Homby har uttalat, att engelska flottan för sin 
del vore i behof af 4 kryssarefartyg på hvarj e slagskepp. 

Tillkomsten af kryssare och torpedbåtjagare m. m. har 
emellertid föranledt, att flottornas hittills gällande formela 
taktik måst väsentligen modifieras*) och det var af den anled
ningen, som amiral Duperre under de af honom ledda öfnin
garna företog sig att från grunden särskildt studera kryssa
rens roll oeh dess inflytande på en modern flottas samman
sättning. Att han dervid kan hafva lyckats uttömmande be
han:lla denna vigtiga fråga syn2s knappast troligt, ty dertill 
voro väder~eksförhållanclena honom alltför ogynnsamma, dels 
hade han alltför ringa antal kryssare till sin disposition, i det 

*) Italienskct fiottan har umler 1888 och 181:>9 stnclemt och approberat on 
af amiralen S. Bon utarbetad taktik. 

• 
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att hans torpedavisos och torpedbåtjagare (torpedbåtar) ofta 
icke kunde Lleltaga i öfningarna på grnnd af sjöhäfningen. 

H vad den af franska eskadern försökta korsformeringen 
vid bevakning beträffar, si torde tlerom för öfrigt kunna sä
gas, att den visserligen egnar sig för bevakning af ett trängre 
område kring en eskader, men att detta är alltför inskränkt 
att på Hanuna gång förhindra det eskadern derunder rekog
noseras af fientliga kryssare. Ett dylikt bevakningssystem 
bör nemligen vara så anorclnadt, att det medgifver de yttre 
bevakningsfartygen att på samma gång rekognosera fienden 
och att hindra hans rekognoseringsförsök De yttre Iänkarne i 
kedjan måste således ovilkorligen befinna sig på större afstånd 
än 5000 meter från hufvudstyrkan; äfvenledes måste de ega 
rörelsefrihet för att kunna på bästa sätt, fylla sin uppgift och 
böra icke vara bundna af någon geometrisk figur, vare sig 
denna är ett kors, en stjerna eller en cirkel. 

Olägenheten häraf har blifvit påvisad från :flera håll. Att 
de båda eskadrarna den 21 funno h varandra bevisar ingen
ting, ty de rörde sig inom en temligen begränsad area. Såsom 
ett förbiseende har man anmärkt, att man vid detta tillfälle 
icke satte kryssarne i förbindelse med semaforstationerna å 
kusten, h vilket skulle i hög gr all h af va underlättat eskadrar
nes uppsökande af h varandra. 

· Beträff~mcle pansareskaclrarnes taktik anse'~ man sig genom 
dessa öfningar hafva vunnit några fasta hållpunkter rörande 
lämpligaste stridsformering; hvarjemte det visade sig, att en 
:flottas rörelser och evolutioner i hög grad försvåras genom 

• mängden af fartyg. lVIera än 3 pansardivisioner tycktes att 
döma deraf ej böra sammandragas till bildande af en eskader. 

Att elen af franska fartyg::Jmaterielen, hvad uthållighet 
beträffar, icke besitter något afgjordt företräde framför andra 
nationers, fick man en antydan om genom dessa öfuingar, 
ty oaktaclt någon pressning af fartygens maskinerier icke före
kom, inträffade ett betydligt antal maskinhaverier. Delvis var 
detta beroende af att de mobiliserade fartygens maskiner kom-
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mo i ovan?. händer; men missöden inträffade också ombord i 
många fartyg, som tillhörde de permanenta eskadrarne. Sär
skilclt visade sig de s. k torpedavisos ( Bomue-klassen), i h vilka 
man på ett deplacement om knappa 400 ton, satt in maskiner 
om 2000 hästars kraft, vara ytterst prekära. Efter eskaderns 
upplösning såg man sig nöclsalmd att afrusta uästan alla lätta 
fartyg, som deltagit i dess öfninga!·. 

Tyska flottans stridsöfningar. 

Dessa öfningar företogos i samband med tyska IX:e arme
kon)sens manövrer i Schleswig- Holstein. De deltagande 
fart.ygen utgjordes af evolutions- och instrnktionseslmdrarnes 
samtliga 8 slagskepp, l kryssarekorvett, 2 avisos och 18 st. 
sjögående torpedbåtar (c:a 80 tons deplacement). 

Den 6 September lättade denna :flotta, för att under befäl 
af H. M. kejsaren, som hissat sitt befälstecken på Baden, ge
nomgå det af honom sjelf uppgjorda striclsprogrammet. Detta 
hvilacle på förutsättningen att Högste Befälhafvaren öfver en 
i Flensburgsfjo~en liggande tysk :flotta på morgonen erhållit 
telegrafiskt medd elande om, att en fientlig eskader passem.t 
Stora Belt, hvarpå den tyska flottan genast lättat för att upp
söka fienden och slå honom. Fienden representerades af sex 
stycken :flytande målskjutningstatlor, som under natten för
ankrats på en för eskaderns officerare okänd plats. 

Höo·ste Befälhafvaren sände sina despatchfartyg och b 

torpedbåtar förut att rekognosera och följde med hufvuclstyr-
kan formerad i enkel koloim. Efter :flottan kom Ho!tenzollem ' med H. M. kejsarinnan ombord, samt ett par andra ångare 
medförande militära åskådare. Då vid ±jordens mynning far
vattnet vidgades furmerades dubbel kolonn, men den förut
varande ordningen återtogs igen, sedan man söder om Alsen 
upptäckt den fientliga eskadern, formerad i linie med två 
kabellängders distan.o mellan hvarje skepp. 

JVIecl :flaggskeppet i t eten ledcle H. B. nu kolonnen på en
dast 3 kabellängelers distans frfm målen. Så snart eld vapnen 
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buro, öppnades en fruktansvärd eld från såväl artilleri som 
handvapen, hvilken fortsattes under passerandet, endast afbru
ten, då rökmolnen Jade hinder i vägen för rigtandet. I leela
rens kölvatten girade hela eskadern 16 streck babord hän, och 
pa'lserade ännu en gång målen under en om möj ligt ännu lifli
gare eld. Skådespelet lär hafva varit ståtligt Målen voro 
illa medfarna, men endast af de smärre vapnen; projektilerna 
från 18- och 23-tons-kanonerna hade gjort ringa verkan. 

Kejsaren lät nu sin l:a division form era linie och styrde 
med full fart mot målen, som mmmad0s; hvarefter manövern 
var s l ut. Tidigt på eftermiddagen återvände flottan till sin 
förra anlmrsättning. 

Uneler de följande dagarue deltog flottan i en del kombi
nerade operationer; elen stödde armeens rörelser, skyeldade 
öfvergången af Alsen-sundet och landsatte sina landstignings
kompanier, som deltoga i striderna i land . Kejsaren behöll 
fortfarande befälet Ufver flottan och meddelade sina order me
dels signaler från en i närheten af Dttppelmonumentet upp
rest signalmast. Den 10 afslöts manövrerna med 17:e elivi
sionens vackra stormning af Dttppel-höjclerna. 

Att ur dessa af kejsar -Wilhelm leJda öfningar söka några 
fingervisningar om sättet att föra en nutidsflotta i strid, torde 
knappast medföra något afsevärd t resultat; ty öfnings
planen var icke sådan. l det af::;eendet torde våra egna 
eskaderöfuingar ofta gifva oss mera stoff till all varliga betrak
telsm-. Den tyska öfningen motsvarade på det hela taget 
elen skjutöfning, som hos oss brukar förekomma i alla eskad
rar och der kallas "striclsskj utning". Att stridsskjutningen är 
en ofttntligt nyttig öfning, har jag alls ingen anledning att 
betvifia; men lärdomarna af en sådan blifva nästan uteslu
tande af betyclelse för skjutvapnens betjeningat' och de per
soner, som ledaj elden, och sjelfva öfningen kan icke bedö
mas i annan egenskap än såsom skjntöfning. Ett ögon vittne, 
som synbarligen kornmit till Kiel merl något uppskrnfvacle 
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förväntningar, skildrar i "Times" sina intryck af denna öfning 
på följande sätt: 

"Lärdomarna at dagens öfningar voro absolut z:nga. Huf
vueländamålet med dem var synbarligen att framställa en må
lerisk bild af en inbillad sjöstrid; och detta mål uppnåddes otvif
velaktigt. Allt erkännande måste dock lemnas fartygscheferna, 
·som på ett verkligen berömvärdt sätt lystrade ti ll signalerna 
och väl höll o sina poster. Eld v0rkan var deremot underhaltig 
och fartygscheferna synes hafva varit ovetande om, att farten 
vid ramning bör vara redncerad, eller åtminstone stoppad, 
strax före sammanstötningen. Om man under en verklig 
strid företoge sig, att liksom vid detta tillfäll-e ramma under 
full fart så skulle föl]'clerna blifva nästan lika oangenäma för ) . . 
den rammande som för den rammade. Det tjenar ingenting 
till att försöka borra sig t\'ärs igenom den fientliga fartygs
kroppen. En lätt stöt är full t ti ll räcklig; ty intet fartyg kan 
motstå trycket af en rammstäf, som träffar under rät ell er 
nära rät vinkel, äfven om rammen endast framföres med en 
fart af en eller två knop." 

De engelska eskader-manövrerna. 

Hnfvudändamålet rnerl 1890-års engelska eskadermanövrer Jindamäl. 

var att skaffa visshet om, under hvilka viikor en fientlig flotta, 
som sttidse söker undvika strid ("general-engagement"), skulle 
kunna uppehålla sig på en oceanisk handelsväg och der af-
skära samfärdseln ; samt huruleeles en, obetydligt öfverlägsen, 
britisk flotta sknlle kunna tvinga denna fiende att inlåta sig i 
strid eller att draga sig tillbaka i hamn. 

Andra ändamål med manövrerna, voro: 
att lemna upplysning om bästa sättet att ömsesidigt be

tjena sig af ett stort antal kryssare; 
att utvisa huruledes en af knstför::;varsfartyg hufvndsak

ligen sammansatt reserv-eskader, opererande från en strategisk 
punkt i Kanalen, skulle kunna på verksammaste sätt -under· 
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stödja hufvudstyrkan och skyelda sig sjelf mot torpedbåtars 
anfall ; sam t 

att upplysa om förmånligaste taktik för de torpedbåtar, 
som operera på långt afstånd från sin baspunkt. 

Fömlsiilt- Planen för öfningarna var följande: 
nin_qar. Ett krig befaras utbryta mellan tvenne grannstater, båda 

sjömagter. På grund häraf mobiliseras rle båda staternas flot
tor och kryssare sändas till sjös att iakttaga motpartens rörelser. 
Kriget förklaras. Hela fientliga flottan sticker genast till sjös och 
lägger sig på kryssning utanför vestra mynningen af Engelska 
kana~en. 'l'jugufyra timmar senare är britiska flottan sjöklar. 

Fiendens flotta kan efter behag söka hamn i Berehaven*) 
eller t.he Shannon, hvilka antagas isolerade från det öfriga 
Irland och de Förenade konungarikena, samt fullt tryggade för 
anfall från sjösidan. Britiska flottan kan betjena sig af öfriga 
hamnar i de Förenade konungarikena. 

En britisk reserv-eskader sammandrages och afgår t.ill 
Portland, då krigsutbrott synes sannolikt, samt gör sig beredd 
att der blifva anfallen af torpedbåtar; hållande sig klar att 
crenast efter erhållen order kunna gå till sjös. b 

. Eu division fientliga torpedbåtar samlas vid Alderney och 
använder denna ö som operationsbas vid företag mot reserv
flottan eller andra britiska fartyg, som kunna påträffas uti 
Kanalen. 

För utförandet delades de i öfningarna deltagande ffu·ty
gen i trenne flottor, A, B och C, sålunda: 

Bl'itiska flottan (A), under befäl af vice-amiralen sir George 
Tryon, bestod af 3 st. l:a kl. slagskepp, 6 t>t. 2:a kl. slagskepp, 
3 st. l:a kl. kryssare, 5 st. 2:a kl. kryssare, 2 st.. 3:e kl. krys
sare och 4 st. mindre fartyg af olika typer. 

*) Berehnren ligger i Bantry Bay, på Irlan<ls SV-kust. 

,, 
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Fientlig et jiottan (B) stod under befäl af vice-amiralen sir 
Michael Culme-Seymour och bestod af 5 t>t. l:a kl. slagskepp, 
3 st. 2:a kl. slagskepp; 3 st. l:a kl. kryssare, 3 st. 2:a Id. krys
sare och 3 st. mindre fartyg af olika typer. 

Reserv-flottan (C), under commodore Powlett, bestod af l:a 
2:a kl. slagskepp, 5 st. pansrade kustförsvarsfartyg, l st. torped
depotfartyg, l st. 2:a kl. kryssare och 2 st. l:a kl. kanonbåtar. 

Till C-eskadern hörde dessutom 12 st. torpedbåtar och 
till B-eskadern lika många - de senare förlagda vid Alderney. 

Enär de båda hnfvudflottorna voro nästan jerrinstarka, Strirls1"itl.w. 

voro anfall mot befästade platser i verkligheten icke sanno-
lika, och Amiralitetet hade derför bestämt, att sådana icke 
skulle ega rum. Dock skulle alla fartyg, kolholkar m. m. 

' som befunne sig uti de för britiska flottan tillgänglige ha m-
nar, vara öppna för torpedbåtsattacker med iakttagande att 
befintliga befästningsverk vid dessa hamnar skulle uppskattas 
till sitt fulla värde 

Anfall mot icke försvarade kustorter och mot handelsfar
tyg finge heller icke företagas, enär de betraktades såsom 
obehö:fl.iga med hänsyn till öfningarnas änclam:'tl. Ingem1ora 
flottan fick närma sig fientlig kust inom 5 eng. mils distans. 

För B-flottans kryssning,;:område voro vissa gränslinier 
uppdragna. Inom dessa gränser ansågs den "trade-route" 
ligga som skulle spärras. Detta område sträckte sig ända upp 
till Dover och innefattade vattenområdet söder om engelska 
kusten till en linie, som tänktes dragen mellan punkter på 10 
mils afstånd r. v. syd från följande ställen: Dover, Beachy 
Read, S:t Catherine, Start och Lizard. I Atlantislm Oceanen 
sträckte sig området emellan de linier, som tsnktes samman
binda: en punkt lO mil r. v. vest om Scillyöarne med en 
annan punkt 110 mil r. v. vestom Ouessant; den senare punk
ten med en annan på lat. N. 41° och Iong. vV. 20"; och punk
ten 10 mil söder om Lizard med en annan på lat. N. 37° och 
long. W. 15" 30'. 

'Iiclskr. i S.Jöv. 1891. 4 
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För att bedöma elen relativa styrkan af' mot hvarandra 
opererande afdelningar eller fartyg, hade man klassificerat 
de deltagande fartygen i grupper, och bestämt, att alla fartyg, 
som tillhörde samrna grupp, skulle vara lika starka, och att 
fartyg, som tillhörde en grupp af svagare fartyg, skulle, i styr
ka uppskattas till 2

( 1 af den effektivitet, som ansåg::; tillkomma 
fartyg i närmast starkare gmpp. Härigenom halle rnau fram 
stiLlt ett enkelt och praktiskt sätt att afgöm graden af öfver
lägsenhet mellan tvenne motståndare. 

Att här närmare redogöra för detaljerna af dessa bestäm
melser eller de regler, som faststälts för bedömande af en 
strids utgå!~g, länder emellertid ingenting till, då såsom h~ln
delserna sedermera utvecklade sig, flottorna icke kommo i be
röring med hvarandra. Stridsvilkoren voro ännu omsorgs
fullare utarbetade, än under nästföregående års stora manö
vrer, men öfverensstämde i det stora hela mt:Jd de förut till

ämpade. 
Biläggandet af stridiga anspråk var lagdt i händer,ia på 

tvenne stridsdomare, af h vilka en fungerade såsom öfverdo
mare. Mot deras utslag kunde icke appell göras; utslagen be
höfde icke motiveras och icke underställas Amiralitetet för 
stadfästelse. Domarena voro sålunda fullkomligt handlingsfrie. 

Förbcrcdnndr Sedan fartygen mobili;,;erats, samlades A-flottan på Port-
ö{llin.r;ar. land Roads, B-flottan vid Torbay och C-flottan vid the Downs. 

Enligt erhållna order egcle befälhafvarne för de båda först
nämnda flottorna att, sedan dessa blifvit till alla delar klara 

' gå till sjös för utförande af skjntöfningar och evolutioner un-
der högst 10 dagar. C-flottan egde att utföra liknande öfnin
gar under motsvarande tid, utan att ligga till sjö;,; annat än 

under dagarne. 
A -flottan lemnaLle fördenskull Portland elen :l8 Juli, styrde 

vestvart och uttörde et~ del e vol u tioner samt artilleriexercis 
och målskjutning under de närmaste Llagama. Evolutionerna 
utfördes såväl fartygs- som di visions vis och vexlatle mellan 
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frontlinie, kolonn och flankordning. Väderleken var ogynsarn; 
tjocka och regnbyar, samt icke obetydlig sjöhäfning, försvå
rade öfningarna. 

Den l augusti företogs stridsskjutning. Hvarje fartyg 
hade klargjort två mål. Formerade i köl vattensordning fälde 
fartygen målen på signal; avancerade; verkstäide kursändring 
16 streck styrbord hän medels kontrernarsch, passerade målen 
och öppnade elden i den mån kanonerna buro. Först gafs en 
bredsida med "elektrisk affyring efter pejli~:::trnment"; sedan 
"eld oberoende". Somliga skott goda, andra "vilda"; distan
sen varierande mellan 1300-1800 meter. Vädret gynsamt för 
skjutning. Påföljande dag utfördes en liknande öfning. Den 
7 augusti inträffade flottan i Plymouth; större delen af krys
sarn e hade för kolning anländt dit redan den 3. 

B-flottan lättade ej förrän den 29 juli. Om dess öfningar 
har icke mycket stått att inhemta; men i allmänhet synes 
amiral Seymour icke hafva bedrifvit dem med samma mtin 
och kraft som amiral Tryon. Den 3 augusti var tlottan inne 
i Bantry Bay, men gick åter till sjös för evolutioner. Den 6 
inkom den åter till Bantry Bay, hvarvid koliörråden kom
pletterades från ditsända kolångare. 

C-flottan uppehöll sig de första dagarne kring the Downs 
under öfningar med artilleri och evolutioner och drog ::;ig sedan 
till Portlancl, hvarest den kolatle. I Portland öfvades flitigt 
utriggning at' bommar och nät :samt stängsel till skydel för 
torpedbåtars anfall. 

Den 7 augusti telegraferades till flottornas befälhafvare, 
att "krig är oundvikligt; iakttag motpartens rörelser". Ome
delbart clerpå sändes kryssare till sjös att rekognosera. 

Den 8 augusti kl. 5 e. m. erhöll högste befälhafvarne te
legrafiskt mecldelancle, att "kriget var förk larallt", och att krigs
t i lbtånrlet skull e upphöra elen 18 angusti kl. ;) e. m. 

Unrlrr 
kl'i!Jel. 



)._-flottan. Som fi endeflottan enligt krigsförutsättningen skulle hafva 

24 timmars försprång, så qvarlågo A-flottans slagskepp den 8 

i Plymouth för kolning och förberedelser; kryssarue lågo gvar 

ute på rekognosering. Oaktadt kriget sålunda ej kunde anses 

hafva begynt för A-flottan, blef den emellertid redan samma 

natt anfallen af torpedbåtar. Först infunno sig trenne dylika. 

De elektriska ljusen kommo genast i verksamhet; men, an

vända utan förut öfverenskommen plan, syntes de dervid icke 

uteslutande hafva gagnat de anfallne. Båtame mottogas med 

en liflig eld och blefvo teoretiskt taget sänkta, men två af 

dem ansågo sig dessförinnan hafva med sina torpeder träffat 

Invincible och Black-Prince. Den tredje :fick rorgången oklar 

och rände emot Black-P1·ince, h varigenom den :fick sin ;;täf 

dubbel viken. 
Kl. 1

/ 2 4 samma morgon - två timmar efter det förra an

fallet -- företogs åter ett anfall. 'rvå båtar passerade öster om 

och fyra stycken vester om vågbrytaren. De två upptäcktes 

genast och beskötos, men de fyra, h vilka smögo sig bakom en 

större ångare, som befann sig vid inloppet på utgående, ansägo 

sig hafva kommit inom föreskrifven utskjutuingsdistans, innan 

de hunnit blifva nedskjutna. En af båtarne skadades af en 

utaf en annan båt utskjuteu torped. Vid detta anfall, som 

företogs i daggryningen, var sigten så god, att de båtar, so m 

inträngde genom östra inloppet, upptäcktes med det obeväp

nade ögat. De elektriska ljusen begagnades c1erför icke till 

sökning utan endast för att genera de anfallande. Fartygens 

eld afgafs enligt plan, till ömsesidigt skydcl. 

stridsdomarena förklarade sedermera :;åJa anfallen ogiltiga. 

' Beträffande ömsesidiga anspråk, s~t kunde de icke bilägo·as 
b ' 

hvadan hvardera parten sannolikt fortfarande anser sig såsom 

segrare. Natten lär hafva varit alltför ljus för torpedbåtan

fall vid senare tillfället. 

P å aftonen den 9 lättade A -flottan och styrde vestvart. 

Dess kryssare undersökte Bristol-kanalen, Irlands och vVales· 

kuster, men enligt amiral 'rryons order sträckte de icke sina 
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ströftåg så långt som till Bantry Bay, eller till de områden, 

som voro att anse såsom :fientligt land. Någon fiende kunde 

iuke upptäckas. Kryssarne fortscttte sin:;t undersökningar vester 

om flottan ; men med hufvnclstyrkan af denna g varlåg amiral 

Tryon i nitrheten af Scilly-öarne, som af honom begagnades 

sftsom telegrafisk baspunkt och såsom kolstation . Amiral Tryon 

an:;åg sig vara för fattig på kryssare för att lemna denna 

pnnkt och draga sig läng re vestvart. Dessutom förmodade 

han, att B-flottan, sedan den ostörd uneler några dagar upp

träclt mot handelssjöfarten, skulle försöka en kringgående rö

relse söder om den britiska flottan för att komma åt reserv

eskadern och krossa denna. Slagskeppen höllos i allmänhet 

på en kedja tvärs öfver tra de-routen, med 3 mils afstånd mel

lan hvarje fartyg för att fånga upp elen väntade. Så förgick 

da.g efter dag och slutligen utlöpte krigstillståndet, utan att 

man sport något om fienden. Vädret hade under hela tiden 

varit gement. rrjocka och regnbyar hörde till vanligheterna. 

Dessutom gick sjön i allmänhet mycket hög och fartygen rul

lade betydligt. An.~on, som eljes anses vara ett styft fartyg, 

rullade 23° åt hvardera sidan. Rodneys största rullning var 

31° och H eros största 3ö". 

B-flottan lenmade Bantry Bay på aftonen den 8 augusti B-flotta/l. 

för att förfoga sig till det anbefalcla kryssningsområdet. 1Yep-

ittn~J, känd såsom stark kolätare, t}Varlemnades till ankarplat-

sens skyclcl. 'l're kollastade ång:ue, hvanlera med 800 ton kol 

inne, medtogas af amiral Seymour, men då de.:;sa icke kunde 

hålla jemua steg med flottan, så sR.ncles cle under bevaknina 
b 

af en kryssare till öfverenskommen rendez-vousplats. 

Med flottan formerad i två kolonner fortsatte sedan amiral 

Seymour natt och dag med 8 knops fart i SV-lig rigtning. 

Den 15 augusti på förmiddagen befann sig flo ttan på Lat. N. 

32 och Long. V. 32° 1450 mil SV. om San Miguel, Azorerna). 

Här anträffades kolångarena och gjordes halt. En del af de 

fartyg, som icke hade tillräckligt med kol för hemfärden, 

kolade utan missöde direkt från kolholkarue i öppna sjön, för 
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h vilket ändamål man hade provision el t tillriggat väldiga tåg

frihult att lägga emellan fartygen. Några extra apparater för 

kolningen an väneles icke. Barrosa kolade metleb egua båtar 

- 28 ton kol på 4 timmar. Andra fartyg kolade vid San 

Miguel. Den l 8 anträddes hemfärden i lugn och ro och den 

28 inträffade flottan i Torbay. 

På utvägen och uneler kolningen hade flottan njutit af en 

särdeles behaglig väderlek med smul sjö. På hemvägen var 

sjön orolig, men fartygen skötte sig till allmän belåtenhet. 

C-f/ollo n Som bekant förlades B-flottans 12 torpedbåtar vid Al-

och: 1~/~me!J-derney. Till skydd för dessa fördelades af amiral Seymour 
dtOiölOilCii . o . o 

kanonbatarne Curlew och Sandfly. Dessa torpedhatar utvet:k-

lade under öfningarna en verkligen beundransvärd ihärdighet 
och rörlighet. 

Anfallen på A-flottan i Plyrnonth den 9 på morgonen äro 

redan omnämnda. Torpedbåtflottiljen förlorade dervid två 

båtar, som ramponerades, och gjordes omöjliga för vidare del

tagande i öfningarna. Här vore kanske platsen att omnämna, 

att enligt stridsreglerna hvarje torpedbåt, som afskjutit en 

torped, derefter skulle :fio:;lm upp denna, och under derpå föl

jande 24 timmar anses försatt i non-aktivitet. H varje båt, 

som genom :fientlig eld oskadliggjorts, och hvarje fartyg, som 

träffats af torped, at'o:;kjnten under giltiga omständigheter, an

'iiigos under derpå följande 48 timmar vara försatta ur verk

samhet. Efter förloppat af 24: och 48 timmar resp. egde så

dana torpedbåtar och fartyg att återförena sig med den styrka 

de tillhörde och fortsätta operationerna. 

Tvenne kf.nonbåtar af C-flottan tillfångatego en af mot

t:>idans torpedbåtar nte i Kanalen på morgonen den 11, och 

Saudjly, som vid tillfället aflägsnat sig temligen långt från 

Alderney, var nära att dela båtames öde. 

Den 12 inträffade en oafgjorcl strid mellan tvenne B-båtar, 

!'Om gått in till Falmouth att förstöra der liggande kolångare, 

och Speedwelt samt Hem·ty, hvilka just samma dag af amiral 
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Tryon säudts till denna hamn såsom bevakning åt koltar

tygen. 
Den 13 kl. 3 på morgonen företog en B-båt ett angrepp 

på reserveskadern, som hela tirlen låg med näten ute, beredd 

att möta möjliga angrepp. Båten upptäcktes i tid af de sy

stematiskt anordnade sökljusen och blef nedskjuten. 
Samma morgon företoga tvenne B-båtar ett nytt anfall 

mot kolfartygen i Falmouth; men båtarne rände på h varandra 

och elen minst skadade lyckades med knapp nöd till Plymouth 

inbogsera den anllre, som under ticlen intagit 30 ton vatten 

genom läckan. 
Den 14 uppbringade C-flottans torpedbåtdivision tvenne 

af motsiclans båtar. 
Samma dag kl. 3 pi\. morgonen lyckades två B-båtar smyga 

sig in i ' Plymouth Sound och mecl sina torpeder träffa Nctrcis

sns, som låg vid arsenalen under reparation; stridsdomaremt 

ansi\.go detta anfall i en starkt befäst hamn ogiltigt. 
Kl. l l på aftonen den 15 företog en B-båt ett anfall mot 

Active, som låg i vV eyrnouth; torpeden stannade i nätet, båten 

tljelt blef nedskjuten och gaf sig. 
Sent på aftonen den 16 blef llecla, i Weymouth, beskju

ten af en torpedbåt; anfallet bl e f resultatlöst på grund af ett 

mot stridsreglerna begånget fel. 
De torpedbåtar, som angrepo Narcissus den 14:de, lemuade 

Plymonth den F>. På föl j ande natt påträffades de i Kanalen 

af Battlesnake och Omsshopper [af C-flottan!, som uppbringade 

dem ; h varefter de ånyo :fingo begifva sig in till Plymouth, 

såsom fångar. 
Battlesnake sjelf blef emellertid samma natt sänkt af en 

båt, som legat på lur vid Mewstone, och som så snart R. ifrå

gavarande natt låtit gå sitt ankare innanför vågbrytaren, skyn

dade fram till anfall och lyckades träffa henne. 
Ticligt på morgonen den 18:c1e försökte tvenne båtar in

tränga i Plymouths hamn, der Rattlesnalce ännu qvarlåg; den 
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ene af dem fa:::;tnade emeller t iLl på vågbrytaren och blef tagen, 
den andre flydde. 

Sam ma morgon gaf Grasshopper ute i Kanalen jagt p [L en 
anträffad båt. Saknande utsigter att undkomma vände sig 
båten mot G och Jyckacles verkligen träffa henne med sin tor
pecl. Förargligtvis fann man sedermera, att torpedbåten (N:o 
G5), såväl som G, tillhörde C-flottan. Detta fall synes likväl 
hafva varit det enda noterade, vid hvilket man missuppfattat 
eller icke användt, igenkänningssignaler mellan samma sidas 
fartyg. 

Då fi entligheterna den 18 rmgusti upphörde voro reserv
eskaderns 12 torpedbåtar i oskadaut skick. Af motsidans båtar 
vor0 hälften på grund af inträffade haverier, st ridsodugliga. 

Rcöutlat. I betraktande af de stora uppgifter, som Amiralitetet genom 
ifrågavarande öfningar velat lösa, torde man få anse de vunna 
resultaten mindre tillfredsställande; ty de flesta och vigtigaste 
af de uppstäida frågorna må ännu anses olösta. Så t . ex. kan 
man icke oo·erna anse si0o· hafva vunnit någon nöJ'aktio- lösnino· 

.... , t b b 

af sjelfva hufvuclfrågan. Visserligen erhöll man en bekräf-
telse på, att en flotta kan uppehålla sig på en oceanisk han
elelsväg ; men det förhållandet var i och för sig icke ovän
tadl.. Vid detta tillfäll e sk ulle man söka utröna vitkoren för 
en fientlig flottas fortsatta vistelse på en oceanväg och i det 
afseendet synes det som om öfningen förfelats. Ty dels blef fi en
den aldrig allvarligt eftersökt; dels retirerade han med sådan 
skyndsamhet, att det faktiskt var omöjligt att n rätt på ho
nom, seelan han väl lyckats obemärkt komma nt ur Bantry 
Bay. Genom denna ihärdiga reträtt för elen aldrig sedde mot
ståndaren försatte si0rr B-flottan dessutom i den ställ u in rr att 

bl 

hon slutligen icke längre kunde anses utgöra något afsevärdt 
hinder för den trafik, som skulle afspärras. Och h vad nu elen 
engelska nationen särskilclt vidkommer, så skulle den säkerli
gen i tacksam hågkomst bevara minnet af den fientlige befäl· 
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hafvare, som så uppfattade sin uppgitt, att han gick ne\1 och 
lade sig med hela sin flotta p~ andra siclan Azorerna eller 
Madeira, lemnande hamlelsvägarne från Medelhafvet och N. 
Amerika öppna. 

Enligt programmet skulle A-flottan söka tvinga B-floUan 
till strid eller reträtt; B-flottan skulle und vika strid. U r den 
synpunkten synes det visserligen som om amiral Seymour 
gjort alldeles rätt, då han systematiskt drog sig unchm; men 
det kan ocl;::så tyckas, att han först och främst genom sina 
kryssare bort göra sig unelerrättad om, huruvida han verkli
gen var förföljd eller eftersökt. I sjelfva verket voro flottorna 
h varandra aldrig närmare än 300 ; och befunno sig vid fi enclt
ligheternas slut på 1700' afstånd från h varandra. Antagligen 
var B-flottans plötsliga försvinnande från den tillämnade krigs
skådeplatsen att söka i begäret att till törsäkra sig e n skyddad 
kolning, 

Jag säger "tillämnade krigsskådeplatsen" -ty med all sä
kerhet hade Amiralitetet åsyftat att flottorna, ell er åtminstone 
deras kryssare skulle drabba till,.;amman. Det ligger ju i sa
kens natur, att mot hvaraudra opererande flottor böra få någon 
känning af hvarandra; ty dels ligger det ett upplifvaude och 
i moraliskt hänseende betydelsefullt mom ent deruti, att per
sonalen efter en tung o0h spännande tjenstgöring slut ligen 
får "se blod fly ta"; dels förl oras i motsatt fall tillfälle~ till 
en del lärorika slutsatser, som eljes kunnat härledas så:::;om 
följder af samraanträffandet. För att ett sammanträffande 
varit åsyftadt tala i ännu högre g rad de omständigheterna, att 
A-flottan enligt öfnin gsplanen skulle manövrera för att erbjuda 
batalj och , att fn'\gan om kryssames förmånligasto använd
ningsmetod svårligen kunde besvaras, utan att åtminstone 
desse fingo någon beröring af hvarandra*). Det torde sålunda 
icke vara öfverdrifvet att anse öfningarna åtminstone i dessa 

*) I strirlsdomaronas sorknncra. utgifn:t ra.pport !Jotrakt:ts dock fr:'lgan om 
krpsar cs r littast c nmlimlningssiitt s1som Jyekligt löst af A-flottan. Hrd. 
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tvenne sista hänseenden förfelade. Må vara, at.t amiral Tryon 
för sin uppgift hade .behöft två, eller tre gånger så många 
kryssare som han egde, i verkligt krig hade det aldrig till
gifvits honom, om han tappat bort den i styrka unclerläg:me 
fienden redan från krigets början. Vi få nemligen icke glöm
ma att kryssame skulle från början iakttaga motpartens rörel
~er, och att man visste hvar denne hade sitt tillhåll. 

Sjelf synes amiral Tryon hafva resannerat så: 
J ag är för svag att, utan att äfventyra kommunikatio

nerna med eget land effektivt bevaka den i reglerna faststäida 
handelsvägen på någon annan än dess mest sammanträngda 
del, och då denna desslikes är den för britisk handelssjöfart, 
mest sårbara, så stannar jag der. Och han qvarblef vid Scilly 
i afvaktan på att fienden slutligen skulle blifva mera närgån
gen, oaktadt han visste att denne - enligt programmet -
borc1e und vika strid. 

Två omständighete~· motarbetade amiral Tryon, den ena 
:1tt Amiralitetet icke faststä l t någon sydlig gränslinie för B
flottans kryssningsområcle, -- för att gifva B-flottan fria hän
der - , den andra, att sjelfva kryssningsområdet var markeradt 
någo t vestligare än den mest trafikerade handelsvägen - för 
att så li tet som möjligt hindra sjöfarten. Den första omstän
digheten medgaf B-flottan ett nästan obegränsadt operations
fält och den senare gjr)rde, att B-flottan icke mötte några 
fartyg, som kunde till Kanalen medföra unelerrättelser om 
dess uppehållsort. Amiralitetet hade föranstaltat om, att alla 
vestvart ifrån till Kanalen ankommande ångare ålagts att 

r:1.pportera till Lloy d angående observerade "fientliga" örlogs·· 
f~u·tyg, i afsigt att sedan meddela dessa rapporter till amiral 
'rryon; men ingen visste någonting om B-flottan. 

Båda dessa omständigheter försvårade visserligen A-flot
tans uppträdande, men gjorde samtidigt krigsöfningen mera 
verklighetstrogen; ty hade kriget varit all varligt, så haJe det 
naturligtvis blifvit B-flottans uppgift att så vidt möjligt hin-
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dra fartyg inlöpa nti Ka11alen och medföra underrätteber um 
dess uppehållsort. 

C-flottan fick aldrig tillfälle att visa, huru den på bästa 
::;ätt kunde lem n a stöd åt A-flottan; deremot bör man ha fått 
någorlunda klart för sig, huru till ankars liggande fartyg böra 
förhålla sig gentemot torpedbåtsanfalL De voro verkligen out
tröttliga dessa vid Alderney - representerande Cherbonrg -
förlagda torpedbåtar. De attackerade oupphörligen, natt och 
dag, med sina "dummies", och när dessa till sist blifvit stu
kade - hvarje båt hade endast två - så sköto de imaginära 
torpeder. 

Många af båtarne blefvo visserligen eröfracle eller genom 
eget förvållande skadaue, men flera anfall lyckades dock och 
bevisa till fullo, att torpedbåten utgör ett vapen, som h varken 
far underskattas af fartyg till ankars eller af sådana under 
gång -- hvilket händelsen mellan Gmsshoppe1· och .W. 66 be
visade. På en bevakad ankarplats med ordnad elektrisk belys
ning torde dock utsigterna för lyckade anfall icke vara stora, 
derest icke båtarne förekomma i svärmar. 

Äfven visade dessa öfningar att torpedbåtens verksamhet::;
sfer är betydligt större än man hittills antagit. En af båtarue 
gjorde vid ett tillfälle en tri p p på 420 mil i st, räck. 

Åtskilliga andra erfarenheter hafva också kunnat dragas 
ur dessa manövrer. Fartygens '-jögående egenskaper visade 
,;ig nästan bättre, än rnan väntat; äfven maskinerna höllo ut 
bättre än man vågat hoppas, men åtskilliga haverier förekommo 
dock, ja, ända till 2

/ 3 af fartygen hade under öfningarna liclit 
maskinhaverier, mest dock af lindrig art. 

B-flottans kolning i öppna sjön, visserligen under gyn
samma omständigheter, var en beaktansvärd händelse; den ut
visar, at, t detta slag af kolning icke far lemnas utom räknin
gen vid operationer till sjös. Underlättad af mekanisha hj elp
medel bör den kunna göras mindre beroende af gynsam vä
derlek. 
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Under föregående somrars eskaderöfningar hade det !da
gats öfver otillräckligt antal signalm än. Denna brist hade 
man denna gång sökt afhjelpa genom att utöfver det vanliga 
å skeppen befintliga antalet signalmän använda marinsoldater 
härtill. Dessa visade sig pålitliga och läraktiga, men qvicka 
i vändningarnlt vor o de in te. 

Krigsöfningen vid Hong-Kong. 

Natten till den 19 mars och derpå följande tvenne nätter 
lät sir N owell Salrn on, högste befälhafvare öfver engelska 
Kina-eskadern, utföra en higsöfniug, uti h vilken el e under 
hans befäl stående fartyg deltogo. 

Öfningen grundade sig på förutsättningen att en afdel
ning fartyg -· Imperiense, 8wift och Plm,er, jemte torpedbå
tar -- hvilka dragit sig in uti Tytam Bay, söker förhindra en 
fientlig styrka - 8evem, L eanrler, Caro1ine och Hattler, med 
torpedbåtar - att intränga uti samma vik . De försvarande 
understöddes af batterier i land, och ansågos hafva minerat 
ett område, som beherskades af tvenne i batterierna uppstäida 
elektriska stikljus. Det minerade fältet ansågs vara så beläget, 
att de anfallande icke kunde med fartygen beo:kjuta, batteri
erna, förrän mintältet rensats. 

Första natten sökte de anfallande att landsätta folk, som 
skulle af:> kära minormts efektriska ledllingar, men detta företag 
stramlade på de försvarandes vakenhet. Bi'ttarne blefvo ~;tän
digt upptäckta af de elektri:>ka ljusen och beskjntna såväl af 
utposter i land so m från fartygen . 

Följawie natt försökte de an fallande att kom ma åt den 
försvarande styrkan med sina torpedbåtar. Detta aflöpte ännu 
olyckligare. Båtarna sknlle denid under nidande tät tjocka 
och mörker söka tränga sig in genom skärgården; de upp
Lii,ckLe::; derunder af försvarets patrullerande torpedbåtar och 
uppni'tdt1e alJrig sitt mål. I tjockan ;;;ammanstötte de med 
b varandra ell er törnade på grund och återkommo alla i ett 
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bedröfligt skick . En af dem hade blifvit till hälften genom 
skuren af en motsidans båt. 

Striden U}Jptogs påföljande natt oaktadt tjockan fortfor. 
Härunder lyckades en försvarets torpedbåt att, skyddad af 
tjockan, nän~a sig och - spränga 8evem, hvarjemte de för
svarandes torpedbåtar gemensamt lyckades uppbringa alla de 
anfallandes torpeJbåtar, under det dessa voro sysselsatta med 
att frambogsera pråmar och kontmmineringsbarkasser. 

De anfallande hade sålunda lidit upprepade nederlag. Den 
enda framgång de knr:de uppvisa bestod uti en "coup de ma in", 
hvario·enom en afdelnin o· landsatt manskap öfverraskade och 

b b 

tog det ena batteriet i land ; men som detta inträffade j n st 
vid fientligheternas upphörande , så inverkade det ei på stri
dens utgång. 

Amiral Salmon fungerade sjelf som stridi:idomare och förde 
uneler striden sin flagga på Alacrity. Hans uppgift försvå
rades i hög grad af tjockan. Dessutom rände Alcu.:rity sista 
öfningsdagen i land - med 12 knops fart - och blef fast
sittande för ett par dygn. 

Då krigstillståndet upphört, afgick eskadern till Hong
Kong. Der inträffade ett förargligt missöde, i det att Impc
rieuse, med ett par eröfrade torpedbåtar på släp, genom fel
aktig uppskattning af strömsättningen lade ombord med cle~ 

till ankars liggande tyska flagg5keppet L eipzig . Skadorna 
voro emellertid å ömse sidor mindre betydande. 

Dessa manövrer tillclrogo sig på sin tid en mindre smick
rande uppmärksamhet i Englands maritima kretsar. De torde 
utgöra en varning mot att försvåra striclsöfniHgen geno m att 
företaga elen umler alltför ogynsamma väderleksförhållanden. 
En sådan öflling :>täller så. pass stora fon1riugar ]1 ~1 materie
len, ~:-ärskildt på torpedbåtarna, att elen icke behöfver ytter
ligare skärpas genom att företagas under på samrna gång natt
mörker och tjocka. Händelserna vid Hong-Kong bevisa också, 
att för det lyckliga genomförandet af ett stridsprogram under 
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dylika omständigheter, utgör icke ens den engelske sjöo{nceren,.; 
sjömannaegenskaper och maritima kultivering en borgen. 

Utom de båda engelska sjökrigsöfningar, för hvilka nu 
blifvit redogjordt, hafva engelska örlogsfartyg under 1890 ut
fört krigsöfningar i samband med afdelningar at' engelska ar
JTJeen, för att pröfva kustförsvarsanol·dningarna vid Dover, vid 
the N eeclies och vid mynningarne af Tharnes och lVIer:>ey. Af 
dessa öfningar t.orde de vid D over och the N eeclles ä f ven vara 
förtjenta af ett omnämnande. 

Krigsöfningen vid Dover. 

I första hand afseeld att vara. en nyttig exercis för kust
förs varspersonalen på stället, afsåg denna öfning särskild t att 
skaffa erfarenhet om bästa sättet att leda kustartilleriets eld, 
i hvilket af~eende öfningens resultat var af intresse för engel
ska kustförsvaret i sin helhet. 

Enligt stridsplanen försvarade,; Dover med kringliggande 
område af de i Cinque Ports förlagda artilleriregementen och . 
"artillery volunteers" med biträde af tvenne infanteriregemen
ten och en mindre afdelning rytteri. Den anfallande styrkan 
innefattade två infanteriregementen, ett husarregemente, e~t 

fältartilleribatteri och en sjöstyrka, bestående af .Audrtcions 
(II kl. slagskepp) och 4 st. kanonbåtar samtliga represente
rande slagskepp. De till den anfallande styrkan hörande trup
per af armeen ansågos hafva debarkerat från fartygen dagen 
innan öfilingarna begynte. H Yardera sidans operationsplan 
var för den andra parten obekant. 

Som striden hufvudsakligen utkämpades af trupperna i 
land, är här icke platsen att skildra den. Det må endast fram
hållas, att, beträffande artillerielden, denna i allmänhet leddes 
af batteribefälhafvame efter "eget bedömande". Bsfälhafvarne 
öfver ett Hertal batterier förlorade emellerti<l icke härigenom 
den omedelbara ledningen af underlydande batterier. De in-
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stalierade sig på någon central punkt och meddelade härifrån 
underlydande battericbefer tid efter annan, på optisk eller 
elektrisk väg, mot h vilka föremål elden skulle rigtas. Artil
leribefälhafvarne begagnade sig härvid af ett instrument -
captain Stone's Indikator -- som vitsordas för sin förträfflig
het, och medels h vilket en betälhafvare, sättes i tillfälle att i 
hvarje ögonblick kunna afgöra, hvilka kanoner som bära eller 
icke bära på gifna föremål. 

Under framhållande af svårigheten att fälla något utslag 
beträffande eldstriden mellan fartygen och fästningarna, utta
lade stridsdomarena den åsigt, att befästningarna efter all au
ledning hade öfvertaget. 'ry under förutsättning af en väl 
rigtad och kontrollerad eld, borde de hafva kunnat krossa det 
ena skeppet efter det andra. Trots temligen stora elistanser 
kunde skeppen ständigt beskjutas af fästningarnas kanoner. 
Fartygen sjelfva hindrade deremot mera än en gång hvaran
dras eld, och det framgick alldeles otvetydigt, att om fartygen 
varit Hera, så skulle såväl det större antalet, som den på grund 
deraf alstrade större mängden krutrök hafva komplicerat :iltri
den i vida högre grad för flottan än iör fästningarna. 

Stridsöfningarna vid the Needles. 

I ändamål att pröfva de fört>var,.;anordningar, som vidta
gits till skydd för the Solent, mobiliserades den 30 juni den 
styrka, som är ämnad att försvara Portsmouths vestl·a sektion 
och Isle of Wight. Alla inom området befintliga fästningar 
och batterier bemannades fullständigt, och man företog grund
liga öfningar med artilleri, torpeder och minor såväl vid dager 
som nattetid. 

De öfningar, som voro att utföra, voro ful~ständigt plan-' 
lagda och strängt begränsade. Man hade veclerbörligen för
klarat, att flottans koopererande med försvaret i land icke 
borde gifva anledning till värdelösa simulackrer, utan att af
sigten med fartygens deltagande vore att på experimentet väg 
undersöka ändamålsenligheten af försvarets nuvarande orga-
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nisation, taktik, anordningama för de elektriska ljusen m. m. 
De mwända fartygen voro icke heller sådana, som kunde för
väntas på allvar företaga ett anfall mot the Solent. De ut
gjorues från början helt enkelt af Hecla, ett bestyckadt hamn
tjenst.fartyg Ma.c;net och ~yra torpedbåtar. 

Natten mellan den 4 och 5 juli debuterade denna lilla 
sjöstyrka med en rekognosering, som utföll till de försvaran
des berömmelse, i det att de anfallande icke lycbtdes på någon 
punkt gäcka deras uppmärksamhet. På aftonen den 8 juli 
företogs ett nattligt anfall af fartygsafdelningen, som då blif
vit förstärkt med ett par kanonbåtar. 

Afdelningen manövrerade länge ute i Kanalen för att pft 
bästa sätt und vika de elektriska ljuskoner som utstrålade från 
batterierna mellan N eedles och Y ar; men så snart ett fartyg 
öfverskred lj usgränsen, blef det genast upptäckt. Slutligen 
måste dock anfallet ske. Kl. 10 e. m. började afclelningen 
närma sig the N eeclies och snart var artilleriet å ömse sidor 
i full verksamhet. Kl. 11 upphörde elden. Enligt program 
met ansågs passagen då vara forcerad; i verkligheten hade en 
uneler likuande omständigheter anfallande flotta troligen varit 
skj nteu i sank redan innan den nått Hnrst Castle; ännn myc
ket mi nclre torde den haft någon utsigt att uppnå the Solent. 
Ducler öfuingen hade man af sparsamhetsskäl begränsat am
m uui tiansförbrukningen. 

Den 9 fo r tsattes öfningarna. Dervid var den fientliga 
flottans uppgift att forcera the Solent under det att befäst
ningarna på Isle of \Vight af en medförd landstigningsstyrka 
anföllos från landsidan. Någon debarkering Rf trupper före
togs dock icke, utan hade Y orkshires lätta infanteriregemente 
landvägen förts till och intagit en god position vid Compton 
Bay, varande tjenlig för land.,ättande af trupper. Detta rege
m•~nte ansågs emellertill hafva blifvit landsatt från fartygen 
och ansågs utgöra landstigningsstyrkans förtrupp. 

Kl. 1/~.11 f. m. syntes den fientliga flottan styra mot 
Compton Bay. Den utgjordes af Ilecla och 3 st. kanonbåtar 

- li5-

(hvilka enligt programmet represederade 4 st. slagskepp) 
RattLesnake och 4 st. torpedbåtar, h vara f 2 st. I klass . Då 
styrkan närmat sig tillräckligt, ötJpnade den en väl un.lerhållen 
eld för att betäckR den landsatta truppens framåtmarsch. Vid 
sam ma tid g af högste befälhafvaren för försvaret •:,rder om en 
forcerad rekognosering för att om möjligt kasta de landc;atta 
inkräl~tarne i sjön. Efter en liflig strid blefvo emellertid de 
landstigne herrar på platsen. Deras ställning var i sig sjelf 
stark, och dessntom bidrogo kanonbåtarue att med siu flan
kerande eld väseJit;ligt för:svåra anfallet på positionen. Dou 
landsatta förtruppen kunde emellertid i saknad af hufvucl
"tyrka ingen ting vidare n trätta, h varför infanteristriLlen af

blåstes. 
FRrtygen vämle sig då med sina svåra kanoner mot N eeclles

batteriet, som genast besvarade elden. Rattlesnalce med två 
torpedbåtar fortsatte vägen inåt the Solent och dubblerade the 
N ecllles. Som lnften var mycket disig, syntes icke mycket 
af henne från land; torpeLlbåtarne syntes icke alls. Emeller
tid beskjöts hon från alla håll; men t ortsatte icke desto min
dre, obekymrad härom, förbi batteriet vid \Varden Point, sty
rande miclt på öppningen mellan Hurst Castle och Cliff End, 
h varest torpeclörernR i land stod o klara att möta heiJne med 
en Brenuam; t,orped. Torpeden sattes i rörelse mot Rattlesnake. 
Hennes tvenne up1Yvaktande torpedbåtRr gjorde ett d,ierft för
sök att kapa torpedens ledningar, men tvungos afstå härifrån 
på grund af en intensiv, korsande eld från land. Det visade 
sig för öfrigt fåfängt att med denua torped träffa ett med stor 
fart. framrusande fartyg. HattLesnake var nu inne i the Solent. 
"Slagskeppen" följde sakta efter. De hade haft att tillbaka
slå ett anfall af försvarets torpedbåtar och voro under hela 
passagen utsa,tta för en fruktansvärd eld från stränderna. Då 
striden upphörde, var visserligen helR den anfallande styrkan 
inkommen i the Solent; men den hade då ännu att genom
trttnga de minerade ·fälten, och många hotRnde faror kunde 

sålnnda anses ännu återstå. 
Tidsl.:r. 'i Sjöv. 1891. 
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Helt säkert voro dessa öfningar af en ofantlig nytta för 
försvaret i land. Beträffande fartygen, kunna några lärdomar 
icke dragas ur deras uppträdande, då detta nästan uteslutande 
synes hafva åsyftat att bringa försvarets alla tråden· i rörelse. 

Italienska flottans stridsöfningar. 
Dessa öfningar hade i år till ändamål att utröna semafor

stationernas effektivitet samt att pröfva deras medverkan vicl 
försvaret af en kust. Fördenskull hade man delat eskadern i 
tvenne delar. Den försvarande - afdelningen A - bestod 
af l:a kl. slagskepp Lezxmto (förande konteramiralens, herii
gen af Genova, flagga), 2 st. pansardäckskryssare, 3 st. torped
kryssare, 4 st. torpedavisos (om 130 ton) och 4 st. sjögående 
torpedbåtar~ (typ - Schichau, 8.) ton). Den anfallande af
delningen (B) bestod af l:a kl. slag>'kepp Lauria, Duilio och 
Dandolo, det sista förande konteramiral Sambuys befälstecken. 
Höcrste befälhaharen viceamiral Lovera di Maria, förde sitt 

b ' 

befälstecken på ltalia och fungerade såsom stridsdomc.re. 
Den anfallande styrkans uppgift var at.t företaga iientliga 

operationer mot kusten. De försvarande egde att försvara 
samma kust. Krigsteatern omfattade kuststräch:an från fran
ska gränsen till Piombino (tvärs för Elba) och begränsades 
till sjös af de räta linier, som tänktes dragna från nämnda 
kustområdes ändpunkter till Cor;;ikas nona udde. Alla inom 
krigsskådeplatsen befintliga semafor- och utkiksstationer voro 

under öfningarna mobiliserade. 
Som öfningama nästan ute ::;lutande vol·o strategiska, hade 

man förbjudit skjutning med löst krut. Afdelningen B skulle 
draga sig tillbaka, då den konunit 2000 m. nära fienden, om 
stridsläget var för densamma ogynsarnt. För att anses hafva 
lyckats i ett anfall mot kusten skulle a fdelningen B ha. f va 
kunnat uppehålla sig ett visst antal timmar med minst två af 
sina fartyg inom skotthåll af densamma, utan att störas af 
försvarande hufvnclstyrkan, som representerades af L epanlo, 
- eller nattetid at minst två torpedbåtar. Afdelningen A:s 
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kryssare - och torpedbåtarne vid dager - ansågos icke kunna 
skada fienden . Högsta tillåtna fart var 12 knop. 

Öfningarna varade i fem dygn. Fartygen hade härunder 
"förberedelse till drabbning" verkstälcl, men tjenst och exercis 
fortgingo såsom i fredstid; "klart skepp" gjordes endast under 
exercistiderna. De anfallande manövrerade med stor skicklig
het och deras chefer utvecklade mycket initiativ. De vilse-
edde under natten de försvarande, för att sedan i dagningen 

slå ned som en bomb, der de minst väntades. Onekligen hade 
de anfallande enligt nyss nämnda stridsviikor stora fördelar 
öfver de försvarande; ty genom a t t dela sin styrka kunde de 
förra lätt missleda de senare, som vid dager enqast hade ett 
lartyg, Lepanto, att afslå anfall med. Emellertid lyckades de 
försvarande att med hjelp af semaforer och utkikar och tack 
vare goda elispositioner att på ett ly:mnde sätt afslå flera fient
liga anfall, dock icke alla. 

De resultat, som kunna dragas ur dessa öfningar torde 
nästan uteslutande vara af intresse för det italienska semafor
väsendet; i hvilket afseende de lära hafva gifvit vissa antyd
ningar såväl rörande materielens förbättring som personalens 
iustruktion. Emellertid erhöll man fullödiga bevis på sema
forernas stora betydelse för försvaret, äfvensom på vigten af 
att till denna tjenst använda intelligent och sjövanclt folk. 

På tal om de italienska semaforerna må erinras, att dessa 
räkna sin militära tillvaro från 1837, hvilket år hela det it.a
liem:ka kuf;tförsvaret erhöll sin organition. Den l januari 
1890 funnos 26 sådana stationer i verksamhet och 18 under 
byggnad. Dessa stationer äro bemannade med unelerofficerare 
och manskap tillhörande en särskild yrkesgren - telegrafi
ster - och subordinera under någm~ af befälhafvarne i de 
tre kustförsvarsdistrikten . Italiens kuster lämpa sig synner
ligen väl för detta slag af bevakning, i det att de erbjuda 
otillgängliga, högt belägna punkter i mängd, h vilket gif\'et
viR är af vigt för detta bevakningssystem. I fredstid använ
das de italienska semaforstationerna i handelsRjöfarteus och 
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meteorologiens intresse och L>iträda äfven att uppehålla tull

bevakningen på kusten. För krigsöfningar hafva de icke varit 

mobiliserade förr än i år. 

Beträffande de fartyg, som deltogo uti ifrågavarande öf

ningar lära äfven en del erfarenhetsrijn hemtats. Så lärer 

man hafva kommit till full visshet om uödväurligheteu att till 

bevakningstjenst använda /ttltt l{jödu_qfiya fartyg, med stora 

förråeler af ko l och andra förnöden heter och lnilkas s_iliegen

skaper möjliggöra besättningens h vila. Ett beal.:tansvänlt för

hällande, som talar godt för såväl materielen so m maskinper

sonalen, är, att under dessa öfningar icke ett enda maskin

haveri förekom, oaktadt fartygen voro uneler gång så godt. 

som oa.fbrutet uneler fem dygn; men så vro r också vädret sär

deles gynsamt, hvarjemte maskinerna föga pressarleo;. 

Ett försök att begagna sig af brefdnfvor för budskick

ning från en flotta utföll till belåtenhet. 

Såsom ett allmänt omdöme om dessa öfningar tonle kunna 

sägas, att de voro fullt lyckade. Planen var god och så var 

äfven utförandet. 

Att uppdraga någon jemfiirelse mellan de sätt, h varpå man 

inom olika mariner löst uppstälda ~:>tridsnppgifter är af ltut

vudsakligen två ski:tl omöjligt ; fiir det första föreligga icke · 

från alla håll tillräckligt utförliga redogörel:ser; för det au dra 

voro öfningsplanerna inom de olika flottorna väsentligen skil.i

aktliga. Medan franska flottan studerade taktiska frågor och 

öfvacle förberedande stridsöfningar, så arbetac1e den italienska 

efter ett nästan uteslutande strategiskt program. I båda fallen 

spelade dock bevaknings- och spaningstjensten hufvudrollen. 

I planen för de stora engelska eskacleröfningarna inrymdes 

problem af såväl taktisk som strategisk art; men äfven här 

hade man tillämnat kryssaren en "igtig roll, alltför magtpå

liggande kanske för den engelska flottans nuvaranc1e antal 

kryssare. De i förväg mycket omordade tyska manövrerna 

inskränkte sig till en stridsskjutning. Slutligen stuclerade man 
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vid de omnämnda öfningarna viLl Dover; N eedle:s m. fl. lokal
för~:> varet:; taktik. 

Hafva vi ~:>jelfve något att lära af dessa inom andra ma

riner företagna öfningar? 

J a, utan tvifvel hat va vi det. Såväl hos oss som inom 

andra mariner höfves att år från :'tr införa nya element i c~~S"\ 

iJfningar, och att nöta bort föråldrade traditioner, ~e~
gama ~:>kola gifva ett realisti,;kt uttryck för stridbarheten af 

en materiel, hvars former äro underkastade en aldrig hvilande 

fulländningsprocess, och som snart sagclt h varje år sel· nya 

typer framträda. Att under s!tdana förhållanden vilja förneka, 

att vi hafva mycket att inhemta af tillvägagåendet inom andra 

mariner, hvilka arbeta med mycket större medel fi.n vi och 

h vilka kunna grunda sina öfniugar på en förutgåen de, rikare 

erfarenhet> vore att skatta våra egna arbeten alltför högt. 

Otvifvelaktigt torde en flottas striclsöfningar böra hvila 

på en planmessig, väl öfverlagd grund och åsyfta lösningen 

af uppgifter, som äro af vigt antingen för materielens even

t neht handterande under olika stridslägen eller för landets för 

svar i sin helhet. Ett exempel på det senare slaget ger oss 

programmet för de italienska öfningarna, som väl kunde för

tjena att tagas till förebild ±ör våra egna 'clfninga.r. Bevak

ning af en kuststräcka, t. ex. Stockholms skärgård från Ar

holma till Landsort, med rekognosörer ti ll sjös, provisoriska 

signalstationer i hafsbanclet, en på ett centralt ställe sig uppe

hålland<J försvarande hufvudstyrka, och en till sjös kryssande 

fiende, som genom en öfverrumpling förmodas ännu förbereda 

eu landstigning; se der ett program som i all sin enkelhet 

har rätt mycken ~:>mak at verklighet, och som är så ytterst 

lätt att "öfningsvis" förverkliga, då till anfallande fartyg kunna 

användas snart sagdt hvilka fartyg som helst och försvarets 

"hufvuclstyrka" i Dödfall skulle kunna markeras af ett enda 

fartyg. Den vore ofantligt intressant en sådan öfning och vi 

kunde deraf lära huru vi på bästa sätt skola vid krigstillfälle 

bruka vår materiel för en effektiv kustbevakning. 
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De italienska öfningarna varade i fem dygn. Afven denna 

tid synes efterföljansvärd med hänsyn till varaktigheten af 

en all varlig stridsöfuing. 'l'ideu måste å ena sidan vara så 

tilltagen, att den anfallandes handlingsfrihet iåe bindes genom 

knappt tillmätt tid och att de försvarande tvingas till en ut

hållande vaksamhet; å andra sidan får krigstillståndet icke 

vara så länge, att vaksamheten och intresset derigenom slap

pas. Söker man drifva dem så långt, som till en a två veckor, 

så fruktar jag, att man lätt skjuter öfver målet. Ett annat 

tilltalande drag hos de italienska öfningarna var, att de kunde 

utföras utan att lossa ett enda skott. 

Äfven de engelska öfningarna torde i månget afseende 

förtjena beaktande. Så äro dessa öfningar i allmänhet särde

les omsorgsfullt planlagda, ja, i det fallet torde man inom en

gelska flottan hafva hunnit längre än inom någlln annan marin 

i verlden. Användandet af stukbara exercisspetsar på torpe

derna framtvingar en realism vid torpeclbåtanfallet, som vida 

öfverträffar, hvad som kan ernås med hjelp af en raket, affy

rad under omständigheter, som, åtminstone vid nattligt anfall, 

äro omöjliga att bedöma. Af sommarens engelska öfningar 

äro de vid N eedles m. fL ställen af stort intresse, emedan de 

för oss framställa bilden af kust-lokalförsvarets strid emot 

fartyg. Månne icke en för oss synnerligen lärorik öfning 

skulle kunna åvägabringas, genom att låta några fartyg natte

tid företaga operationer mot sjöfästningarna vid Carlskrona? 

Till sist ännu ett ord. Såväl från de engel~ka öfningarna 

som äfven från de franska har det läckt ut, att den delta

gande personalen icke alltid varit besjälad af ett sådant in· 

tresse för öfningarna, som utgör ett \·äsentligt viikor för deras 

framgå~ g. H varuti orsakerna härtill må sökas, är icke god t 

att säga; men till en del lärer dettfL hafva berott på, att de 

unelerordnade ofta lemnats i okunnighet om ändamalet med 

och planläggningen af de företag, hvari de deltagit. Att ett 

sådant tillvägagående är oklokt, kan väl näppeligen bestridas; 

nästan lika gerna kan man t. ex. ålägga dem att navigera med 
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förbundna ögon. Tvärtom torde det vara af den mest afgörande 

vigt, att vid lösniugen afst.ridsnppgifter om möjligt allt underly

Llande befäl erhåller kännedom om tillämnad e öfningars äuda

mål och det tilltänkta utförandet; h-varförutom den enskilde;:; 

ansvarighetskänsla bör höjas genom att så mycket initiativ 

som möj ligt tillerkännes honom. Iakttages detta, och elen en

skildes handlingar efter öfningarna alltid undersLäldes en grund

lig kritisk belysning, då skul le det otvifvelaktigt icke förfela, 

att hos den linderlydande personalen ingjut a ett varmare in

tresse för dessa öfningar. 

------

"France" - verldens största segelfartyg. Franska handels

f-lottan, som uneler de sista åren förstärkts med åtskilliga stora 

segelskepp af stål, har under det förflutna året tillökats med 

ett nytt s\dant, femmaste skeppet France, som torde vara ved

den.;; stör.;ta segelfartyg. Detta skepp karaktäriseras af en 

totallängd af 114,a m., längd mellan perp. af 105,1:; m., bredd 

15,oo m. och djup i rummet, mätt från öfre däck, lO,~s m. 

N etto-clrägtigheten uppskattas till 3GOO ton. Brutto-drägtighe

ten är 3780 ton (under däck 3600). Fartyget har två ståldäck 

och en cellulär dubbelbotten, som rymmer 750 ton och ett 

vattentätt slutet lastrum - deladt i 8 vattentäta afdelningar

som rymmer 1200 ton; de~sa rum äfvensom bottencellerna 

kunna fyllas med barlastvatten. Lastad, har hon ringa fri

bord midskepps, men emedrm hon har stort språng, resa stäf

varna betydligt öfver vattnet. Rataklad på de fyra främre 

masterna och slättoppad på den akter., ta kallas hon "fem

mastad bark". Masterna äro icke ovanligt höga - 57 HL öfver 

v. l. - men tillverkningen af de jemförelsevis långa under

masterna, som för att erhålla nödig styrka måste tillverkas af 

ett enda stycke stålplåt, har dock bereclt någon svårighet. se

gelytan är icke heller ovanligt stor - mindre fartyg finnas, 
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som sprida en större dukyta. Men riggen lär vara alltför 

tuug, så::;om fallet är på många. af de motlerua segcbkeppen. 

Umlerrårna. äro 2G m., öfverbranuårna 15 m. långa, mär::;- ouh 

bramrår äro dubbla; skyskrapor för hon icke. Alla bra.:;sar 

äro af jerntråd och stående godset är såsom numera är van

ligt ansatt med j ernskrufvar i st. f. taljerep. 

Samma rederi, ;,;om eger detta fartyg; har redan fömt åt

::;killiga 4-mastade barkskepp af samma typ som [l'mll ce. Be

sättningen på dessa är 36 man stark, nemligen: befälhafvare• 

sekond, styrman, 2 skeppare, maskinist, timmerman, kock, 24 

matroser och 4 pojkar. Besättningsstyrkan på Frmtce blir 

uågo t större, men kommer ej att öfverstiga 40 nummer, enär 

detta skulle tvinga reclarne att embarkera läkare omborcl. 

F'mnce intog sin första last -- 5900 ton kol - uneler decem

ber månad i Ban·y, och har begifvit sig af cle rmecl till Syd

amerika. U n der lastningen fann man, att hon var vek, och 

mR.n måste hålla en del af barlR.sten inne, tills en god del aJ 

lasten var stufvacl. Att hon äfven i sjön skall visa sig vek, 

är alltför troligt i betraktande af el en tunga riggen. Man hade 

nästan väntat att hon skulle kunna taga GJUU ton last, men 

man blef kort på de 300. F~rtyget är bygdt fö r salpeter-tradeu 

ooh anordningar äro vidtagn a, att elen lösning, som alltid af

gifves af detta slags last, skall nedrinna i barlasttankarna och 

till varatagas i stället för att, såsom vanligen sker, pumpas öt'

verborcl. 

EmellertiJ kommer France, åtminstone hva.d storlek be

träffar, att snart varda öfverträffacl. Den tyska nationalkän

slan synes nemligen finna sig sårad af att verhler:s största se

gelfartyg navigerar under j'mnsk flagga och så har ett Bremer

hus i England bestält ett segelfartyg, som skall blifva ämlå 

stöne än France. Detta fartyg skall förses med anxiliärma

skin, af trippelexpansions-typ, hvarvitl mesar -undermasten 

konuner att fungera såsom skorsteu. Helt visst ~orde anxiliär

maskinen alltid vara ett vade mecum för dessa fartyg, som 
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på grund af sin längd äro ytterst svårmanövrerliga, .ia, rent 

af 0111öj liga att få öfver stag. 

ElliQ.{s röktvättningsapparat För närvarande trafikeras J il: 
'l'hames af en liten ångare, försedd med Elli2h patenterade _L ff 
rökfiirstörare. Denna apparat består af en liten fl.äkt, som 

drifver röken från pannornas rökfimg till en nlira fa,rtygets 

botten befintlig behållare till hälft.en fy l d med vatten. Vatt-

net i behållaren sättes i häftig rörelse genom en roterande 

apparat (något liknande en smörkärna) drifven af en ångma-

skin och röken blir uerstädes så väl tvättad, att alla de svarta 

oförbrända kolpartiklarna såväl som svafvelångorna blifva af-

lägsnade och till skorstenen återföres ingenting annat än hvit 

ånga, fullkomligt fri från h varje spår af rök. Snyggheten och 

trefuaden ]Jå ett halfdäck fritt från rök och ~mlstybb är i san-

uing stor, men utom detta är det tydligt, att i ett kommand e 

sjökrig vore litet vunnet vid begagnandet af rökfritt krut, 

såvida icke äfven fartygets skorstenar vore rökfria och uneler 

vissa omständigheter är det äfven af stor vigt att ett fartyg 

icke ger sitt annalkande tillkänna genom qvantiteter af svart 

rök från dess skorstenar. Då man ser apparaten arbeta, för-

vånas man öfver dess enkelhet, cle~s fulla, brukbarhet och elen 

ringa plats den upptager. Med anordningarna apterade till 

axelledning skall ·apparaten nu anbringas till tvenne skorste-

nar i \Voolwich. (»Unitetl i:k rvicc Uazrtte>>). 

"Howard-Cassard" - 35 knop(!). I november aflöpte i 

Baltimore en ångare af alldeles ny typ, hvars fart af kou

struktören beräknas till 35 knop. Totala längden är 67,uu m ; 

längd mellan pp. 62,s m.; yttre bredd 4,u m.; djup i rummet 

G,a m. Djupgåendet är för ~,H m. och akter 3 ,o,; m. Formen 

vid nollkrysspantet är en halfcirkels af 2,H m. radie. Maski

nen är placerad omedelbart på kölen. Kondensorn är 9,u m. 

lång, l,s3 m. bred och 0,38 m. hög. Ofvanför kondensorn be

finna sig pannorna, som äro fullständigt isolerade från farty-
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geL i öfrigt. Deras eldyta är 9,7:; qv.-m. Maskinen är af com

poundtyp med cylindrar, som äro resp. 0,7G2 m. och l,rm m. 

i genomskärning; pistonslaget O,n1 m. Maskinens kraft med 

naturligt drag beräknas till 1600 hkr.; men den kan ökas ge

nom användande af forceradt drag. Propelleraxeln är 2:.; m. 

lång och 0,2ao m, i diameter. Skrufven, med 4 blad af tillta

gamle stigning, är af 2,o:; m. diameter och 4,77 m. meJelstigning· 

styrhuset är den enda byggnad, som existerar ofvan däck. 

.M:askine r och pannor ligga under vattenlinien. Fullt rustad, 

beräknas deplacementet ti ll 380 ton. Vattentäta skott. Hyt

terna äro inredda i likhet mecl jernvägs-'3ofvagnar. De befinna 

sig på ömse sidor om en gång, som sträcker sig från båtens 

ena ända till den andra ; somliga afstängas medels portierer 

andra medels skärmar. Båten är bygd på bekostnad af kapi

talister i Baltimore efter ritningar af Mr Freyer och kallas 

Howard-Casscml. Enligt konstruktören är båtm1 tänkt att re 

volutionera sjöfarten. Emellertid debuterade den med att lägga 

sig på sidan, 8å fort den kommit i vattnet och man var nöd

sakad att resa den och hålla den upprätt medels bogserångare, 

tills man hunnit inskeppa en tillräcklig qvantitet barlast. 
(»Le Ynr·ht»). 

The Royal naval Exhibition 1891. Denna utställning korn

mer att omfatta följande fyra sektioner. 

. Ii l, bestämd för de sköna komterua, skall innehålla 

oljemålningar, aqvareller, gravyer, skizzer, sjötrofeer och reli 

ker, mannskripter etc. 

. \;; 2 omfattar modeller deribland sådana af fartyg, båtar 

och <dla båtfirnings-apparater, sjömaskiner, sjöuniformer för 

olika tidsperioder, lifräcldningsapparater, styrinrättningar, ma

skintelegrafer, signalapparater (elektriska eller ej), elllsläck

uingsapparater, maskinerier för elektriskt ljus, ångvinchar, de

stillerings- och afannstningsapparater, materialier afsedela för 

fartygsbyggnad och maskintillverkning, maskiner för varf och 

verkstäder samt pansarplåtar etc. 
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. fi. 3 omfattar navigation och innehåller hydrografiska in

strument, kronometrar, sjökort och kompasser, en arktisk afclol

ning, siclo- och topplanternor, flaggor, fyrtorn och båkar, sjöme

teorologiska instrument, mist-apparater, patentloggar o. s. v . 

• A::i. 4 är bestämd för artilleri och skall omfatta l) model

ler i naturlig storlek af inom engelska flottan brukliga bfl.J

b~:Jtter, torn och sidabalkonger 2) Torpeder med t illbehör, 

torpedbåtar etc. 3) prof ell er modell af alla eldvapen, kanoner 

(äfven snabbelds- och maskin-) torpedutskjutningsapparater, 

gevär, revolvrar etc. med ammunition och inventarier, och till

verkningsplan för dem som äro eller hafva varit i bruk inom 

engelska marinen 5) olika system af dykeriapparater 6) elek

triska apparater för sjömilitära ändamål såsom för ljus, affyr

ning af kanoner och minor 7) fängslad ballong för sjömilitärt 

bruk och 8) modeller af försvartlmedel mot torped- eller ar

tillerianfall. 
Modellsamlingen blir mycket fullständig och vacker och 

utställningen af taflor i förening med sjökrigshistoriska före

mål -- lofvar att blifva något ovanligt. Bidrag hafva nem !igen 

redan utlofva.ts af flere bland de mest framstående familjerna 

äfvensom at "Timity House", h vilket man förväntar skall bi

draga med en särdeles intressant utstäl:ning. Ansökningar för 

deltagande i utställningen haJva redan anländt i mängd och 

och det hela lofvar stor framgång . 

H. K . H . prinsen af \V ales kommer att öppna utställnin

gen, hvilket, så vidt nu är bestämdt, kommer att ske den 2 

instundande maj. (»Unitc1l 8enieo Gazettc») . 

"Polarnaja-Zwjezda". Fort:;;atta försök med denna kejser

liga ryska yacht, hvars namn på svenska öfversatt betyder 

"Polstjernan", och hvilken fått nya propellerblad med ökad 

diameter af 4,9 m. i stället för 4,4 m., hafva enligt "United 

Service Gazette" utfallit högst tillfredsställande. En medel

fart af 18,su knop har blifyit uppnådd, eldarena voro vanligt 

sjöfolk, af hvilka f~ hade haft någon särskild öfning och kolen 
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v oro icke af det vemliga "proftnrs-slaget". Men icke nog här
med, innan profturen var :;lut blef ett panngla:; sömlendaget, 
:;å att en af pannorna måste afstängas under den öfriga deleu 
af dageu och det bästa resultatet (EJ knop) erhölls med ni v 
pannor i stället för tio samt ntan forceradt drag. Yacllteu 
lofvar att blifva ett utomordentligt komfortabelt fartyg, i det 
ma:;kinerna viLl 19 knops fart arbetaLle lätt-- och nästau ljud
löst - samt h vad som är ännu bättre, det förmärktes ingen 
skakning akterut. 

Följande uppgifter på dimensionerna kunna kant-:1'-e vara 
af intresse: längd 9G m, bredd 14 m, djupgående akter 5,r, m., 
deplacement vid profturen 3450 ton och indikerade hästl;:raf
ter 5602. 

Förenta staternas kustförsvar. För att törstärka staternas 
kustför:;var har kongressen för någon tid sellan godkä11t en 
"Bill", som förordnar om upprättandet af en marin-milis. 
Denna skall bestå af sjöfartsidkande personer, egare af fartyg 
och yachter jemte i deras tjenst anstälcl personal, medlemmar 
af segelsällskap samt personer, som förut tillhört örlogsflottau. 
Af dessa ämnar man organisera artilleri- och torpedldrer, som 
förses med vapen och utredning; örlogtJartyg tillhandahållat; 
för instruktion och exercis och myndigheterna erhålla befo
genhet att efter förutgångna kompetensprof konstituera office
rare, som dock aflönas enelast clå de äro inkallade till tjenst
göring under krig eller för exercis. 

De bland marin-milisen som så önska kuunft för en tid 
icke öfverstigande 5 år anställas i flottans reserv, för tjenst
göring till sjös, med inställelseskyldighet, då fara för krig ~ir 

öfverhängande; vid underlåtenhet, att inställa sig bestraffas de 
såsom rymmare. Denna reserv omfattar äfven personalen vid 
fyr- och lifräd,lningsväsenclet, tullbevakningen och kustsignal
servisen. H varje man unelerkastas trettio dygns årlig öfning 
och erhåller härunder en aflöning om 20 a 25 dollars , beroende 
på ådagalagel förmåga. 

.. 
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Alla dertill läm p a de ångfartyg skola ii f venledes e mulle
ras för tjenstgöring vid behof och deras egare erhålla, härför 
årligen ett belopp, som ej får öfver:-;tiga åtta procent af det 
värde, hvartill fartygen af :-;jöfönvars-departementet uppskat
tats. Ersättningsbeloppet skall vexb med fartygens egensl,a
per och högsta beloppet utgå t:ill dem, som göra 19 knop och 
rleriifver. Offleerare i flottans reserv upptagas i flottans rulla 
och erhålla rättighet att föra si:Lrskilcl flagga. En million clol
lar:; hafva anslagits för orgaui::;ationens genomförantle . 

(Nnval Annnal). 

Förhöjd aflöning fö1· torpedbåtbesättningar. Engelska Ami
ralitetet lii.t· enligt UniteLl Service Gazette vara sinnaclt att 
tillerkänna officerare och manskap på torpedbåtar en tilläggs
ftflöning för den tid båtarne äro pfL öfningståg, och åtgänler 
lära skola, vidtagas för att-, ändra "the Admiralty instrucLions" 
i öfverensst~immelse härmed. Denna tilläggsaflöning kommer 
i så fall att retroaktivt tillämpas mArl hänsyn till de torped
båtar, som deltagit i de sista årens sjömanövrer. 

Sjöfarten på Rhen. Ett törslag är enligt Le Yacht å bane 
att så reglera s.iöfa,rten på d~nna florl, att sjögående fartyg 
hftdanefter skola kuuna uppgå ämla till 1\öln. Man har nem
Iigen konstaterat, att det icke skulle vara förenaclt med någon 
sv;\righet, att gifva floelen ett el ju p af G,Go m. nedanför denna 
stad. Befintliga broar skola antingen kringg~ts eller gliras 
svängbara. Kostnaden beräknas till 8-1 millioner mark. 
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Litera tur. 

Die Gruson 'sch en Schnellfeuer- kanonen und de ren Laffeten, 

Munition und ballistische Verhältnisse. Andra delen . 
Dct t<L såsom manu;;hipt t ryrlt;l :ulwtc utg·;·,r t'or tsiit tning till ett 1111<lPr ;lr 

1888 såsom lJ rosch.n 11tg ifvot verk me'l samma t itt>L Likso1n f<i rsta del<' n iir 

denna utgifven af Urnsonvcrkcns tliroktiun ueh afsor ;~tt sprida kinnedom om dn 

Cl'llsonska, konstmk tionem a. Arbetet, >Will omfattar 110 sidor S:o, ;\tfUJjes af 28 

siind; il <ln plansd wr. 

I s;Jmma iimlam;ll hafva IIIHlcr srnarr 'lrlcn af 1800 Ht<lPints fiiljnndo tvenne 

brosel•yrc·r : 

Die Panzerlaffeten auf den Schiessplätzen des Grusonwerk. 

Andra delen, 34 sid . 8:vo med 8 planscher ; samt 

Hartguss-Panzerungen und Minimalscharten-Laffeten, System 

Gruson af ingeniör Julius von Schi.ttz, GO sd. 8:o, 8 planscher 

och · åtskill iga i texten förekommande teckningar. 

Almanach der Kriegs-Fiotten 1891, utgifven af redaktionen 

fö r "Mittheilnngen ans llem Gebiete des Seewesens" på Gerol<l 

& Comp:is förl ag i Wien har på nyåret med vanlig punkt

lighet utkommit. 
Denn;L handbllks F örsta del inn ehåller tabeller för inom olika liindor till

liimpade m!i tt-, m!i.l- och vigts1·stom samt redukti onstabeller för cn"'elska och mo

triHka mlitt. .A/1(/rn delen le;nna r ;\tslii ll iga uppgiller om don in~n olika n! ari

nr r i tjcnstcbruk varande materiel. '1/·cdjr dclelt innoli ållcr mnrincrnas far tygs

lis tor, fartygens karaktiiri stik, bepansring odt bestyckning ; denna del komplotto

r;t s genom 13-± skizwr i plan och sida af dc pansrade skcppe11. 

Hva<l tillfurlitligltot, utf<i rlighet och niitt ntstyrscl bctrii fl'ar, iir denn a buk 

inom v;lr marin redan fiirtlclaHigt kin<L reormatet iir <lcttia mma som i niirmast 

liin'g·;lrnd o ;\ rgång-, oakta,lt innchiHI Pt s;lsum en fU ij (l af lien ra stliis;L vcrk.sam

hckn inom dc fl cstn mariner under 1800 sl'iillt ut n?igot. Priset ii r detsa mma 

sn1n v;ml igt - 4 ma.rk. 
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åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter 

1890. 

J(on(Jl . I1.1' i(J!Wetenslr,ctps- A kademiens ITwullin(Ja1' och 'l''id

slc?"ift. 2 l:a hiift. Tländfillya rlw : Sekretemrens anfu rando ptt Akademiens hl'>g

tidsdag 1890; Ab<lomiens tiitlingsiimnen fö r 1891. 'l'idc;l.nften: En försöks

skjutning; m. m. 

22:n kiJt. .Tfamllingnrna: Andre styresmannens anmiilan om afg·ångne oc'h 

t illkomne k dmnöter. Ticldnftcn : Danmarb krigsberedskap och mobiliseri ng 

fi .,r 18G-± ;] rs krig; 111. 111 . 

~J :o Ol'h ::!-i:o hiift. Jfamlliii!Ja m a : 1 r c>beriittelse af föredraganden i sjii

higsvctcnskap. 'l'idd r iftcn : Taktiska ia kttagelser under tyska kejsarmaniive rn 

i Schlcsv ig l sovtomber 1800; Fiiltart illeriJuatcri clcn Ol'h det röksvaga.- hutet; 

111. JU. 

Nm·sk 'l'·idsslc·l'ift fm• Siivresen. O:e årg;'ing, 2:<L hiift. National

fiirm iigenhot oc.h horradiirnc p1 haf1·ct; Olika hinders lw ndcls flottor ; BOJnbar

demeJit. af il'ke tursvarade knststii< ler ; Holl'ell-tu rpc<lcn, dess <ljnpregnlator och 

fmm<lr ifningsnwdcl ; Appar;tt for hastig na tt signaloring- ; Oceanångares nwnöver

IOrmilga ; V~glJ ihlningcn od1 oljans inflyta nde <lel'l ><l : Sl'lpcnl.s fiirolyekan.d<'; 

L;Jstångarc-ty pcr ; Engt>l sb lotsfiironlning-ar ; 1n. n1. J 

~ 'l'ids.:lo•ift _lm· ~övcesen. 2i5:e band, . 5:c hiift. K rig-;~k rl'- P ..::1-~'7{
pons stiillnmg t1ll mtorn;Lt!O ncl ratt; Ittks<bgcn Ol'h mm·1ncn 1880-!JO; l ys b 

.flotta ns <lr ltagando i striden på Afrikas ostku st. 

G:o kif't. Krigss keppens stiilln ing· till in tcrnationcl riitt ; Kapten I<'. Lu nds 

;,n,·.rnoTaph: KHIW Christian <kn fjcnles flottn. 

7"'_-8 h:ift. ()m art illeriets bruk i str idt>n mellan fartyg od1 eskad rar; ])c 

engelska esk;ulcri'>fningarna 18!JO; }'örsök med pansa rp!.1 t i }'örenta staterna ; Ku ng 

Chri st ian tlen Jjcrdcs örlogs rlutta ; 8viird-r,1mnlfartyg att fiiT ;;töra pnnsarskrppcns 

propellrar ; m. m. 

1J1'ittheilnn(Jen aus t le m~ Gebiete d es Seewe8Ml!~. Vol. XVIII. 

~:o XI. On1 ku stbrl,vsning; Itök,;vngt kru t; Skjutrursiik moll en Krupps 29 cm. 

haubi tz : FranHka örlogsmarinens hutlgrt Jur 1891 ; bi'Cnsb örl<>gsnwrincns bn<lgrt 

189 1; Danskt iirlogS!lla rinens bu<lget 1800-91 ; Erfarouhetcr af sjökrigluringen 

1860- 1889: Franska krvssaron Cec i lie; Rcci båtdiifvcr t; l<'ö rbiittringar af pncll

mat iska <ly n a mi tbnunot~; ~urska örlogsmarinens budget 18\!0 -!Jl ; Giff,mls ge

vii r : 8kju tförsök mot Conli t; Sp;msb h ys><arcns Iu(a111a Jfaria 'J 'crtsiu afli',p

ning: Trc-propcll<'rkryssarc lur Fii rcnta sta ternas J-l ot ta; m. m. 

~:D XII. EngclshL och fransk<L Huttu rnas nw növrcr 1890; Do fordringar 

snm kunn a uppstiillas på sjiigåen<lc ii ngarc, siirski ldt p1 deras nwskincr ; jemlu

ran llc skju tförsök m<Jt pansa rplittar i Amer i b ; Yictori a-to rpollon ; Rlekt r omoto

rPr r.·11: snahbcltlsbnl) ncr ; J apanska kustruriil'arsfa.rtygen - typ .Ttsukushimrr _; 

Chii<'nc<ka t•Jrpcdka nonbii tcn Almi ranlr• Conrir'll; 111. m. 

B evne MnrU·iuw et Colowia.Ze. Soptomhcr. Italienska i'> rl og-sma

rinens bullget finans;\ rot 1890- 91; Histori sb stmlicr öfve r. fran s b ,.,r logs-
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ll nttan ; Om RJöart illoricts ballistik: Kr igs ilottorna und er forn t i1l oeh medeltid . 

Kriiw"/.'n: .AJg·ii ran tlc fii rsiik metl J>cral ; Fiircnta staternas sjiikrig,;;skoln: Opern

tinnc>rna ,-id t he NL'CLllcs; Elektri sk lanlcrn;1; l<'örsii k med Brennans torped : Ny 
torped af White : m. m. 

Nnvcmbcr. Om l.Jildningon <If pannsten i sjöd ngpannor : Krig, l·lottol'lm under 

torn t id Llt h medeltid. Kröuil.·rt: '0Jy amerikansk stålkryssnre; Engelsk i\3 111111 . 

snabbskjutande kanon ; Conli t; Kanal mellan B i rrningh a m~l\Icrscy; Senarr skcrl0t 

nf rle ~ngclska manö vrerna; Utskjutningsapparat för rakrtor; m. m. 
Dor·t•mbor. ~lcning·ss kiljaktig l lOter med <inledning ni' do cngcbb mani'>ITorna 

1889 ; Krig;;flotturna IIlHk r r .. ru till or·h lll l'tlPltitl. K röl/il.·a: f ijrsi ik llH' Il Chi

lenska t(l rporla1· ison Alm imntc Cowlrll; Fiirsö k Yid J\IL'll[JCn med stnpcl1l m11 t 

Cutyg; Tys kel n.rb.l'g'g' ll <Hler ISDO; Örlog,; f,ll' tygs förhydning ; 8rrpml s llirolyekn.ndc; 

Proftnr mc<l Batllltrst, torperlbåt fr,] n YnJTOII' med fyrfnldi g- rx pnnsion ; Vif'to ri <1-

torpr t! r n ; Dockorna i Brooklyn Of' h Syrln ry : m. m. 

JOIIJ'Jt(/l of the Boyul Un i ted S ert"icc In s Utnl'ion. N " I ii ~ 

SjPlfnntiin<lning'<lr or·h explosioner i kolln stcr ; Tyskn hiiRtnmni'iv rcrna 1890 ; 111. 111. 




