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Anförande inom Kongl. Örlogsmannasällskapets
7:e vetenskapsklass (Minväsende ).
.-\f Kon nn i'ndurbptl' n ( '. ::>m ith.

No vomhor 1801.

Minväsendet lämpar sig onekligen mindre än de flesta
n.nclra ämnen för anföntm1en eller föredrag af den art att deras innehåll skulle knnna spridas ntom elen tritngsta kretsen
af yrkesmän. Allt slag.~ hemlighetsmak eri stämmer vis,;erligen illa öfverens med rigtningen af vår tids anda, men detta
oaktadt h vii ar ännu omkring min väsendet i alla länder en
slöja af - låtom os:S kalla det - "<1iskretiou" , som äfven här
M mera bertLttiga•l ä11 på många a11dra områden. 'ry en stor
1lel af minan::; värde såsom vapen beror ju,;t på den osäkerhet,
e!ler kan::;ke rent ut sagdt fruktan, som elen ingitver en fiende,
och man fruktar egentligen endast det som man icke kän ner till.
Om det är berättiga(1t a t t till och med under kriget försöka vinna sina ändamal med min~ta möjliga förlust af !if
och egendom icke allenast för sig sjelf utan äfven för fienden,
då. iir det också berättigadt att försöka omgifva sina vapen
med en sådan hemlighetsfull het, att deras verkan blir en afskräckande snarare än en förstörande. Och för ett sådant afsl;:räckande lämpar sig minan mera än något annat vapen
redan till följu deraf att rlen verkar utan att vara i förväg
synlig. Historieu visar~ att om än många enstaka fartyg blifvit fö rstörda eller skadade af minor, så hafva dock flottornas
frn·etag och krigshändelser na i sin helhet påverkats mera .af
frnktau för minor än af sådanas verkliga effekt. Och man
kan väl ieke tänka sig ett mera tidsenligt, billigt o~h menskligt vapen än ett. , so m Yerkar genom Llot.ta frnktau f'iir dess
närvaro .
'l'ichkr. ·i :;jör . li:IY:.!
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Då, såsom Jag försökt påvisa, minväsendet icke lämpar
sig för ett djupt i ämnet ingående anförande, så må det äfven ursäktas om detta blifver både kort och ytligt. J ag skall
emellertid försöka framställa grundehagen af de under året
inträffade företeelser, som kunna anses hänförliga under minväsendet.
Om man skulle Yåga jemföra detta med ett organiskt väsen, så skulle man kunna säga att penningen är dess närings··
ämne, sprängämnetekniken förser det rnecl lifsluft, och åtminstone för det fasta minförsvaret reglerar elektroLekniken dess
nervsystem.
Vart minvä,:endes uneler året nytillkomna näring har nt,gjorts af 574,000 kr., deraf 374,000 för anskaffande af två
första klassens minbåtar jemte mirintrerlning, elektrisk belysning och bestyckning, samt för fasta minförsvaret 200,000
kronor.
De summor som i utlandet användts för minväsende äro
något ojemna, beroende på huru pass nära behofven blifvit
fylda genom ticligare anvisade medel, men som allmänt, gällande regel kan man säga, att ännu bibehåller prefixet "min-"
sin på erfarenhet grundade förmåga att ingifva folkrepresentanterna föreställningen om någonting i förhållande till sit,t,
pris särdeles effektivt.
Inom sprängämnetelmiken har - för så Yidt kändt blifvit
- ingen ny och epokgörande upptäckt förekommit um1er året.
Den uppseendeväckand e melinitaffären i Frankrike i början af
detta år blottacle, h vad man redan förut misstänkte, att meJiHitens hufvudbeståndsdelar t:ro pikrinsyra och l>omullskrnt hopgelatinerade liksom nitroglycerin och bomullskrut i spränggelatinet. Detta sist nämnda sprängämne har nnder sen::~re
åren kommit till stiirre anviindning i minor, och för clett.a
ändamål npplagts i förråd i betydliga miingder i Ryssland,
Holland, 'Italien, Österrike och Danmark.
Spränggelatinets egen!'>kap, att ntan säreleJes risk kunna
smi-d tas vid sakta värmA och !'eclan gjntas in i lad.lningskiir-
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let, s~L att detta fylles i alla vinklar och vrår, gör det särcle"
le,; an vändbart, om det blott icke hade den olägenheten att
frysa redan vid en temperatur, som är öfver O-grader och
att sedan hl if va opålitligt. RyBslands an vändning af spränggelatin lär dertöre ej af::;e Östersjön utan företrädesvis Svarta
hafvet. Deremot tonle Danmark hafva försett sig med spränggelrttin i den tanken, att sommartiden atminstone . är detta
,.; pr~ingämne förträffligt, och i a lla händelser kan det vara bra
att per::;onalen blir förtrogen med det i händelse det skulle
behöfva tillgripas såsom nödfallsmedel. För att emellertid
~p ränggelatinet ej genom Hugvarig lagrin~ må blifva för
ga mmalt och möjligen för,;ämras, omsättes ungefär en tre•l.ierlel af lagret h \'arje år, och utbytes emot ny till verkad va m.
Den mest uppmärksamhetsväckand e företeelsen in o rn
~prät1gämnetek n i ken är den oerhörda till v~ix ten i produktion
af bomullskrut och annan nitrerad bomull under senaste titler och s~ir,;kildt nnder de sena.,;te tre 1\xen, då nya, stora
bom nll skrutfabrik er i Pressbnrg, Ditnabnrg och Ochta anlagts;
:-;amt omfattancle utvidgningar företagits vicl Bouchet, \Valtham . AuLJy, Anleer, Vvalserolle m. fL gamht fabriker.
Betraktar man detta förhållande uteslutande från minväsendet,;; sy npunkt, sii måste dock meclgifva~, att den ojemförligt sWrsta t1elen af produktionen be::;t.år af niterad bomull
'
afseeld för till verkning af röksvaga hanLlgeviirskrut.
Att fiverige, som sellan lå11g ticl tillbaka intagit ett af de
fiirnii.rnsta rum men bl a n d sprängämnetill verkande länder, dock
icke haft någon bomnllskrntfabrik, har sannolikt varit beroende
p[t den öfverhtgsna ställning cle nitroglycerinhaltiga ;;präng~im nena intagit i detta <leras foderland , men nu synes ernellmt icl t illverknin g af bomulh;J;:rnt. el ler Zttminstone af nit;rerad
ho rnnll vara på viig att blifva igångsatt äfven hos oss, och
llet iir att hoppas atL vi en gtmg sko~a knnna få vårt behof
aJ bomnllskrnt t:yhlt inom lan<let.
Beträtla.ntle elektrotekniska fiirhålla,ndon i allmänhet int.agP r .in vårt lantl , så,;om erl.-:i-i.!ll1t ilr, en jemfiirelsevis myc-
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ket framståemle ~tälluing, och äfveu vårt minväsende torde
kunna sägas i detta hänseende stå fullt i jemnbredd med något annat Janus. Då emellertid inom det elektrotekniska området, kanske mera än inom uågot annat., öfverraskamle nya
uppfinningar höra till ordningen för dagen, så är det äfven
här mera än någon annanstädes nörl vändigt att -- som man
säaa
- föl]·a
med sin tid. Och som man i många fall
.
b
b
.
1)läo·ar
endast genom personlig närvaro kan f:'t veta h vad som försiggår, så äro äfven persol!liga besök vid de elektrotekniska
högqvarteren af allra största vigt. Vårt minförsvar har i
detta hänseende bli f vit ganska väl till godo seLl t under året.
En af fasta minförsvarets officerare, Löjtnant O. H. Sylvan,
är för närvarande under resa i utlandet för att studera elektroteknik; en annan, Kapten O. Beckman, har under några veckor såsom kontrollant vid minkabeltillverkning vistats hos en
af verldens största firmor inom detta område; och slutligen
har Mariningeniör L. K Arfelt under en månad rest i utlandet för att inhemta kännedom om uya elektrotelmiska uppfinningar. Deruuder besökte han äfven den elektrotekniska
utställningen i :1!-,rankfurt am Main, som bland annat hade att
uppvisa ett nytt system för öfverförande och fördelande af
elektrisk energi, h vars fördelar företrädes v is göra sig gällande
der afståndet emellan kraftkällan och förbrukning;;stället är
stort, men hYars tillämpning äfven torde vara af betydelse
inom mindre områden - t. ex. ombord på fcu'tyg - derigenom att vid kraftöfverföring enligt detta system, motorerna
kunna göras så ytterst enkla till sin konstruktion samt med·
föra fördelar hittills Pj uppnådda med något annat system.
För öfrigt var det vid denna utställning liksom inom industrien i allmänhet uneler detta sista år i ögonen fallande,
hvilken stor betydelse metallen alnmininm är på väg att eröfra. Med en egentlig vigt af enda"t ungefiir en treiljedel
af stålets, men likväl ganska gorl hållfasthet och mycket stor
smirlighet, samt. framför allt genom sin de ädla metallerna
liknande förmåga att, emotstå oxidering, är aluminium egnadt
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att, uttränga alla andra metaller öfverallt der lätthet och oangriplighet i vatten eller luft är af stor betydelse. Då der.iemte tillgången på råämne, när vi en gång komma Llerhän
att aluminium kan billigt framställas ur vanlig lerjord, är
större än för någon annan metall, så torde det vara antagligt
att likasom vi haft vår stenålder, bronsålder och jernålder, få
vi en alurniniumålcler, hvars början kanske jnst blir det sista
af fin de siecle.
Vid utställningen i Frankfurt am Main förevisades en med
naftamaskin förseeld 5,} meters bat, som var bygd helt och
hållet af alnmiuium 1 och många af de utstälrla elektrotekniska instrumenten v oro till stor del af samma metall. H vilken
:;t or betydelse al uuJininm kan få i u om industrien och särskild t
såsom byggnadsämne för minbåtar eller andra farkoster, hos
h vilka lättheten är af stor betydelse, det inser man tydligast
genom en jemförelse med det nu för ticlen vanligaste bygguadsämnet stål. Framför denna sist nämnda metall har aluminium fördelame af:
en specifik vigt ::;om ej uppgår till mer än omkring en
t red j e del;
att icke r~ sta i m t ten eller luft nu der vanliga förhållanden;
att kunna först gjutas i en form och sedan smidas eller
kallhamras till en annan, ;,amt att utan fara för bräcka knnua
kallt bockas, drifvas och sträckas ända till en åttiondedel af
llen ursprungliga svårlekel);
att låta sig legeras meLl flere andra metaller till åstadkommande af olika grader af hårdhet och spänstighet;;
att kunna lödas; och till sist den för navigatören så vigtiga tördelen
att vara indifferent i magnetiskt hänseende.
Ren al u mini nms hållfasthet är visserligen icke mycket
större äu mes::;ings eller ungefar endast hälften af stålets, men
Llci aluminium är så mycket lättare, kan man öka godsets
svårlek tills samma hållfasthet vinnes, och ändå hafva qvar
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en vigtbesparing af nära en tredjedel, eller ungefär lika. my0ket som vanns, då man öfvergick ifrån jern till stål såsom
material för fartygsbyggnad.
Det jemförelsevis höga priset på aluminium utgör, såt:>om
förut är antydt, ännu ett hinder för dess mera allmänna användning inom industrien , men då priset på Je sit:>ta tjugo
åren nedgått från 21G till 8 kronor per kilogram, och clå dP.t,
alltjemt arbetas på nya, billigare metoder för framställningen, sa är det väl antagligt, att prit:>et på alum inium snart
icke mera skall utgöra ullgot hinder för den vidsträckta auvändning denna metall förtjenar.
En af årets företeeber, som kan bli f va a f mycket stor
betydelse för vårt min väsende, tir tillkomsten af eu ny: af 1\lariningeniör L. K Arfelt konstrnerad, företräclesvit:> för tillfälliga minspärrningar aft:>ecld mina , hvars egendomligheter ton1e
här böra något vidröras så mycket detta kan ske med "diskretion".
Den nya minan har fått benämningen lwndmina, Llerföre
att dess mest karakterit:>tiska egenskap är lätthandterlighet.
Den är af:::edcl att - och har äfven under försöken vi:::at sig
- kunna i ordets egentliga bemärkelse "hancltera;;"; L1. v. s.
klargöras, utläggas och upptagas med direkt aubringaLl handkraft utan tillhjelp af andra reLlskap än sådana som man kan
bära i fickan och utan något s~ir;;ki!Jt apterad t. utlägg11 illgsfartyg, så att till och med en vanlig roddbåt k au au viimlas
för minans utläggning.
Handminan är afsedel:
dels för tillfäll·i.r;u. milt8pärrni11.rptr, då den från sLricbfa rLyg eller från sådana <'i tföljamle förhyrda i'lllgfi:utyg skulle
kunua utläggas ~åvdl direkte fråu de större farLygeu som fråu
L1e på Liesamma medförda eller p:l orten anskainLde sm<Hartyg
och , båtar;
dels såsom förstäd:ning vicl miuposilimtel', för att göra kon~
tra,minering till ett tidsödande och kostsamt arbete 1 da flen-
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elen tvingas att slösa borL stora laddningar emot der och
l1 var i sista stund kringspridda hand minor.
För att uppfylla fordringarna för en sådan an \'ändning
har vid minans konstruerande i sy-nnerhet åsyftats: Lättluwdterliyltet och enkel-h et i anordningarna, så att minan skulle
kunna handteras af två man, och att för dess utläggande, sedan elen i förrådet blifvit .klarg.iorcl, icke skulle erfordras större
iusigter i minväsencle, än hvacl som i min-;kola o.ch under mineringsöfningar meddelas åt Flottans signalmän.
0/rtrlighet vid utläggning och hemtagning, åstadkommen
Llcrigeriom att tändbatteriet in- eller urkopplas utanför minan'>
verkningskrets; samt spräJtgverlcan tillräckligt stor att kunna.
allvarsamt skada fientliga fartyg, som komma i beröring med
eller till och med endast i närheten af minan. Dennas art
är derföre en sjelfförrmlcrrrnde elektrolcontalctmina, som do_ck ä f ven
lätt kan vid _utläggningen förändras till syftmina.
Handminans historia är i korthet ·som följer:
Då på senare tiden från flera håll f:·amstälts den åsigten,
aLt en händig, fö r ti llfälliga minspärrningar lämplig mina är
ett af de vigtigaste behofven för vårt sjöförsvar, så kring:;äulles från fasta minförsvarets chefsexpedition sjutton rit,ningar
je m te beskrifningar öfver elen af Ingeniör Årfelt konstruerade ·
minan uneler antydan om di~kretion till för min väsendet iuLresserade samt deri erfarne officerare och ingeuiörer med iuujULlning till diskussion om minaus lämplighet. Vid denna
Lliskussion gillades i hufvudsak den ritade minan, men då Mveu
ett förslag till en föräm1ring, som hufvuclsakligen afsåg större
beqviimlighet vid minan:; hemtagning, framsti.ilde;; af Löjtnanleu
l!'rih. J. A. von Dii.ben, och då de diskuterande voro i ovisshet om
Llen föreslagna förändringen s lämplighet, så ansågs att två miuor borde till verkas för anställande af försök: den ena eft.er
den ursprungliga rituingen (benämnd N:o l ) och elen andra
IN:o 2) mecl. tillämpning af Löjtnant von Dii.bens ide. Deuna
utarbetades alltså af Ingeniör Årfelt, och de tvenne försöksminorna blefvo tillverkade samt utlemnacle till profning under
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årets m ineringsöfningar. Efter en del förberedande försök och
några mimh·e ändringar öfverlemnades det slutliga afgörandet
om företrädet hos den ena eller andra rniuan till en kommitte,
bestående af alla under rnineringsafdeluingens chef, lydande
officerare. Denna korn mit te enade sig om företrädet af minan
N:o 2, och, sedan några af kommitten föreslagna mindre förändringar vidtagits, ansågs elen färdig såsom i hufvudsak gällande modell för till verkning af bandminor i större antal.
Sädan tillverkning torde n n äfven komma att börjas redan
i vi11ter, då genom Kongl. Bref af rlen 14 sistlidne Augusti
35,0UO kr. blifvit anvisade för handminematerieL
Vid försöken nuder miueringsöfniugarua iaktto.o;s flere
gänger elen tid som erfordrades för utlägguing af en handmina, då hon från förradet blifvit utlenmad så pass klargjord
som i förväg kan ske. Minan med sina tillbehör lades på
logen1e11tsfartyget ]i)uye11ies landgångsflotte och der brech·id
Llen båt, som skulle an vändas för ntläggni ngen. Ifrån l l et
omborcltaguingen at minan började och till dess clenua var
utlagd, sft att Låteu var ledig att börja rned en ny mina, åtgingo i allmänhet 7 minuter, men med öfvaclt folk utfiirde-;
äfveu arbetet ett par gånger på. 5 minuter, af hvilken tid då
2 minuter åtgingo för rodd ifrån det ställe der minan ombordtogs till det der den utlades. Hemtagning af minan utfördes
i allmänhet på lika lång tid som utläggningen.
Vid dessa försök med handminan användes en (j X l,s
mete1's vanlig roddbåt utan någon för ändamålet gjord aptering mer än ldäcblar emot skamfilning. Besättningen utgjordes af två man, som ledigt handterade minan, samt dessutom
af två roddare.
Priset för en handmina med laddning och alla tillbehör,
deri inberäknade 100 meter dubbel ledningstråd, torde kunn~t
antagas till 450 kr. Och härvid är då att märka, att vid denna
minas användning för krigsbruk tillkomma iuga sådana extra
omkostnader som för särskildt apteraclt utläggningsfartyg, för
utbojningsmateriel, för tändstationsinstrumenter och mera dy-
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likt. Hvarje handmina iir ett sjfllfständigt helt för sig, hvilket dock på intet sätt hindrar användning af handminor i
grupper el!er linier efter omständigheterna och de lokala förhållandena.
Om handmi11an vid de mera omfattande försök, som sannolikt komma att anställas nitsta sommar, visar sig . motsvara
de förväntningar den redan ingifvit, så har onekligen vårt
sjiiförsvar fått eu mycket värdefull tillökning. Och denna
gäller icke allenast det redan i fred~tid ordnade sjöförsvaret.
'l'y genom sin prisbillighet och lätthamlterlighet lämpar sig
hallllminau särskildt tör sådana fcn·svarsaustalter som i krigstid måste anonlnas till skydd för våra obefä,;tade sjöstätler'
oeh som dessa sjelfva sannolikt tå ombestyra. Kauske blir
handminan en gåug för oss ett verkligt nationelt vapen, h vars
rent defensiva karakter så väl passar våra förlu1.llanclen.
Annu. så länge M tlet emellertid lyckligtvis endast hos
andra nationer so.m vi få bevittna krigshänclelser, och bland
nyligen timade såLlaua stä minstriLlerua uneler inbördeskriget
i Uhi le i främsta rummet. Dit de dock ny:;s varit sakrikt beskrifna i 'l'idskrift i Sjöväsenclet, kau det; här om dem vara
tillräckligt att framhålla huru de bekräftat erfarenheterna om
n1mors förfarliga verkningar och om det faktum , att aldrig
skjntes det bom så hejdlöst som under minstricler.

Om kompass-utredningen å våra 2:a och 3:e
klass pansarbåtar.
Anförande i Kungl. Ör](tgstnanuasiilbkapct af bpton L. Siclner.

För hvar och en som varit kornmenderad på någon af
våra pansarbåtar af 2:a och 3:e klassen torde det hafva blif-
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viL fullt klart, att dessa fartyg» ntrustning med kompasser är
allt annat än tillfredsställande. För närvarande finnes på
dessa fartyg endast en korn pass uppstäld. På 2:a k !:s båta m e
är dennE>, som bekant, placerad ofvanpå styrtornet och är
genom speglar en bild deri tillgänglig för rorgängaren. På
3:e kb båtarne är ett nakterhns af vanlig konstruktion placeradt vid ratten på torntaket. Detta kan nu under vanliga
fredsLrhållanden vara tillräckligt tyckes det; inträffar det
minsta ha\·eri på rorledningama, så att styrning endast är
möjlig med stridsratten, så är dock fartyget så godt som omöjligt att manövrera, alldenstund hvarje tillstymmelse till ledning för rorgängaren saknas. Afvenså är, t. ex. vid skjutning
med kanonerna å 3:e kl. båtarna, otänkbart att hafva rorgängaren stående på torntaket så nära h:anonmynningen, som han
är placerad, . utan måste äfven då styrningen verkställas meå
strid;oratten och är i sådant fall rorgängaren hänvisad till att
lägga roret enligt an visning af visaren på styrtelegrafen, Chefen, som vid sådana tillfällen har mycket annat att sköta, är
då tvungen att egna oaflåt.lig uppmärksamhet åt styrningen
oeh kan icke ens genom att gifva rorgängaren order "rätt så"
för någon kortare stund få fartyget att framgå i önskad hus.
På 2:a kl. båtarnn är förhållandet något förmånligR-re, ty på
llem är åtminstone rorgängaren inne i styrtornet i tillfälle att
kunna se kompassen och hafva elen till rättelse. KompasseJL
är dock äfv-en på dem synnerligen blottstäld och torde vid
(lral>bning snart nog vara försatt nr tjenstbart skick, h var·
jemte äfven rorledningen från styrtornet vid minsta skalla
måste öfvergifvas och sLymingen verkställas med den i tornkammaren befintliga stridsratten. 'rills dato har dock mig
veterligen endast en gång inträffat, att en 2:a kl. pansarbåt
varit hänvisad till att reda sig med stridsratten, men detta
cxernvel torde vara tillräckligt upplysande för vådan af att
hafva en så beskaffad kompassntredning. Den pansarbåt, hvarom nn är fråga var 'J'ir.fing, för h vilken under resa från Carlskrona till Stockholms skärgård, en kugg på t~tvexlingen mel-
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lan ratten och rorkettingarna sprang. Styrning med stridsratten skulle försökas, men lyckades ej bättre än att far~,yget
börja_de beskrifva de vidunderligaste kroklinier och skulle
dess läge kunnat blifva gatdm kritiskt, såvida ej biträde af
annat fartyg -i närheten hastigt kunnat Jemnas. 1'irjln,q togs
på släp af Lake och inbogserades i Stockholms skärgård. UnL1er bogseringen gjordes ytterligare försök att styra med stridsratten, men dessa utföllo så, att de måste öfvergifvas.
Anledningen till att från början deO'sa pansarbåtars utrustning med kompasser blifvit så illa tillgodosedd kan helt
naturligt sökas i den relativ t ringa kännedom i kom pass- och
t1eviationsläran, som man viLl tiden för fartygens byggamle
hade och att inan förestäide sig, att en kompas,:: , placerad in~ uti ett pansarfartyg, särdeles under de,;s starkast bepan:>rade
L1e l, skulle '' ara fullkomligt otjenstbar. Denna föreställning
iir nog riktig, om man tänker sig e11 kompass placerad der
utan -någon som helst kompensation. Att medelrigtkraften
måste blifva mycket liten, samt att förhållandena i öfrigt äro
helt andra än för en på däek uppstälc1 kompass är jtl gansim
uaturligt, men som frågan är af en myeket stor betydelse för
deu ifrågavarande klassen af fartyg, så finner rnan att något
måste göras för att afhjelpa bristerna.
För att unelersöka huruvida en kompass kan vara till någon nytta vicl stridsratten på vårn, 3:e klass pausarbåbtr hafvlt
vicl Stockholms station försök gjorts med pansarbåten Ulf'.
Eu R,itchies spritkompass i vanligt . nakterhus plaeeracles i
tornkammareu framför stridsra.tten, något mera midskepps än
L1euna, för att lenma langniugsluckan fri. Di viationen uttogs
oe h magnetometer-observationer med både horisontal- och vertikalnål verkstitlcles för magnetiska kur,;erua N. S. O. \V.
På grund af de verkstälda, observationerna uppgjordes en
deviationskurva samt uttog,; medelrigtkraften ;;, = 0,7~\13 och
verbkalkraftc;koefficienten i' = O,osJ3.
Till följd af den ogynsamma uppställningsplatsen kan
deviationen icke a,nses fnllt besLä,tud med de vanliga 6 koef-
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fiuienterna ntau äro äfven cleu sextanteJa och oktanteJa deviationen:; koefficienter uträknade, 'och haf-:a fbljande värdeu erhållits, näml.
l" 21'
rf - 2[) 15'
A B 29° 26'
G=
2" ~· 3" 54'
c0° 44'
Ii=
uo 39'
K=
D=+ go 10'
E= -- 4" 8'
Granskar man de erhållna värdena befinues A icke vara
så f>,Yllnerligen stor och skulle kunna ltärledas autitweu
fråH
o
u[t.g ot fel i uppställningen af kornpa::-:seu, eller det :;å bdlade
G~nssinska felet eller ock vara verklig konstaut deviaLiou.
Orienteriugen nere i tornkammaren var visserligeu ganska
::;vår, men verkstäides så omsorg:;fullt, ::;om omständigheterna
tnedgåfvo. .
t;torleken af B torde vål tjll icke så obetydlig tlel få tillskrifvas remanent magnetism, allden:;tuud fartyget uuder de
tre senast förflutna å1•eu nästan oafbrntet legat förtöjd med
för::;ti:iJven i det närrnaste uti magnetiskt t;yd.
C erbjuder intet af :;ärskildt intresse. D och H Lleremot
äro rätt betydande. Den omständigheten att E är negativ
;;åledes af samrna teeken som .A tycke~ utvi::;a, att dessa härröra från samma orsak, hvadan A torde åtminstone till större
Llelen få anses förorsakad af flygtig magnetism uti mjukt horisontaJjern och torde storleken at B få sökas deruti att kompas::;eu ej var uppstäld. fullt mid::;kepps.
Orsakei:na till de relativt stora värdeua. på den sextanteJa
deviationens koefficienter torde vara svåra att finna. Att
vertikalkraftskoefficienten ::;kulle blifva så synnerligen liten är
egendomligt. Vid användandet af magnetometerns vertikalnål kunde, äfven om mycket stora afvikningar från normalen
gjordes, högst 5 ,;vängningar erhållatl, inuau uålen stannade,
och den intog ej alltid den vertikala stldlningen. Nålen, som
användes, är på jerufritt ställe ::;å känslig, att vid :20° aflägsnaude från vertikalläget, kunna nära 100 fullt märkbara sväng-
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+
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nlllgar iakttagas, innan den stannar. Att eu mycket stark
sydpol fans i det uärmaste rätt öfver kompassen, framgick
äfven deraf aLt nordändan af magnetometerus horison talnål
(lrog,; s;t mycket nppåt, att sydändan staunade mot den graderade bågen o0h blef först horisontel, sedan den på sydänelall sittande löpvigten (för dess nivellering på jernfritt ställe )
borttagits.

FÖr att erhålla ett antagligt värde på ~ måste

derlöre afvikning::;mer.oclen an viimlas. Kriingningskoefi:'ioien9-, " ~ 3. • l.
l v. s. a tt .,..
· · gracl s Juängnmg
•
c
-tel.l a"1·
,or ll varJe
vid !mrs N ord förämlras deviationen 2, ~34 åt lä. Hnfvudorsaken härtill torde vara de svåra jernstöttor, som finnas i tornkammarens midskeppsplan oeh af hvi lka ett par voro ganska
nära kompassen.
Sedan vi nu af det föreg~tende sett, att de mageti::;l;:a förh~tllandena för den utsedda platsen för kompassen äro, s~tsom
helt naturligt, allt annat än gynsamma, skola vi söka att efterse, huruvida man kan erhålla en tillräekligt tillförlitlig
kom pass, att an vämlas t! els under clrabbning och del:; under
tillfäll iga haverier på den vanliga rorleduingen.
Att kornpensera bort koefficienterna B och C möter inO'a
o
svårigheter, deremot torde lJ och ]!) vara litet svårare att
hanelskas med. Vid användande af Sir \Villiam 'J.1homsons
metod med jernkulor skulle erfordras ett stort utrymme,
ty <le minsta kulor, som skulle kunna komma i fråga att ailvänclas skulle hafva l O cm. radie och skulle, för att åstadkomma - D = O,IG, placeras med sina medelpunkter på 25
cm. af;;tåncl från kompa:;,sens centrum d. v. s. om man använ1ler den mindre sorten af 'rhomsons kompasser med derti·Jl
hiirande nakterhus, hvilket i diameter är 31 cm., så skulle
kulorna komma att ligga &å godt som dikt an nakterhuset
och i alla fall i utrymme tör uakterhus erfordras en cirkel,
hvars radie sknlle vara 36 om. A1wänder man kompass med
låuga nålar, så böra knlorna ej ligga så nära, emedan då lätt,
oktantel deviation kan alstras eller ock knnna kulorna erhålla
0
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remanent magnetism genom induktion från kompassmagneterna.
Ehuruväl de nu ifrågavarande fartygen ej äro afsedda att gå
i sjö eller kunna erhålla, någon betydligare konstant krängning, maste dock krängningsfelet noga kompenseras dels till
följrl af dess initiela storlek dels till följd af elen tillväxt det
erhålle~· genom den q vadranteJa deviationens kompensering.
Genom anbringande af kulor eller cylindrar af mjukt jem
i och för kompensering af den r1vaclrantela deviationen alstras
nämligen tillika med den qvadrantela deviationen motsatt den
som skall kompen seras, jemväl ett krängningsfel åt lä, hvadan
således, när krängningsfelet förut var åt detta håll, detsamma
förstoras, under det att, om det från början varit åt lofvart
såsom fallet är med på öppet däck uppstäida kom pHsser, kompenserin gen af (len flvadrantela deviationen bidrager till detsammas förminskande.
Om man antager att tör hvarje grad af D som bort.kompenseraR, alstras ett krängningsfel åt lä af 5', så slmlle i detta
fall der D är omkring !J" en tillväxt i koefficienten X at icke
mindre än 0°,7G grader erhållas, hvaclan tless värde sku l l(~
nppgå i rnl1l1t tal till B". Genom anbringan(le af kulor merl
10 cm. radie ·på ett afstå111l af 26 c1~1. från kompassens medelpunkt skulle äfven erhållas en vidbehöflig förstärkning af
rigtkraften, så att den skulle för den kompenserade kornpassen nppgå till 0,77<1 a 0,7so mot dess nnvarancle värde 0,73: Vi
se således, aU en kompass efter 'rhomsons system, fullt kompenserad egn::tr sig väl till uppställande \'t(l stridsratten å :3:e
ld. pansarbåtar och bör knnna blifva till så stor nytta, att, cle
ntgifter, som des.s anskaffamle sknlle merlföra, knnna an,;es
fnllt berättigade.
Förhållandena på 2:::t h:l:s pansarbåtar torde vara ungefär
analoga med (lem på B:e klassen, dock merl r]en skilnatlen, at;t,
uti tornimmmaren finnas maskinerna för tornvrirlning oc.h
lnft.vexling, hvarjemte tomaxeln upptager 1less mic1t, så att
<le på kompassen inverkande krafterna miijligen torrle blifva
större än tlo fijr 3:e kl. hittarna. erhållna. Des::; ntorn skall der
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langning verkställas för 2 -kanoner, så att uneler drabbning
utrymmet är hårdt anlitadt.
Sorn dessa fartyg emellertid äro af::;edcla att kunna rijra
sig i öppen ~jå och följaktligen äro ännu mera i behof af atr,
knnna styras från mera än ~tt ställe, synes det mig vara af
stor vigt att en noggrann undersökning verkställes, huruvida
utrymme förefinnes för uppställande af en kompass vid stric1s ratten på cle.:l:S nuvarande plats. Skulle utrymme saknas, torde
en undersökning böra göras, huruvida ej stridsratten skull e
lmnna förflyttas till annan plats i fartyget t. ex. vapensalen
eller trossbotten, der äfven utrymme för en kompass sknlle
knnna beredas. Några olägenheter a f rattens förflyttning från
tornkamm::tren tyckas ej behöfva uppkomma, utan skulle det
snarare lända till fordel för snabbhet i langningen. 8ignaleringen till rorgängaren kan lätt och säkert åstadkommas "på
elektrisk väg eller genom språkrör. Den kostnad, som skulle
npp kornma för utförande af nu gjorda förslag, skulle ej vara
bortkastad för beredande af större trygghet och säkerhet att
kunna manövrem fa.rt;ygen till hamn, om någon s 1:ada ttäffar
den nu befiutliga rorledningen.

Engelska flottans eskaderöfningar sommaren 1891.
Redan innan eskaderöfningama bi">rjalle, hade engelska
a miralitetP-t ntfärdat ett meddela11<le, att inga tidningsreferente r knnrle få medfölja fartygen. Det intresse, hvarmecl man
i England omfattar allt som rörer flottan, är dock si\, stort,
att tlet synes hafva lyckats "Times·' att trot,; fiirbndet få en
referent ombord, vare sig det nu varit en profes:->ionel sådan,
el ler att han var att söka i marinens egna led . N eclanståencle
ski ldring af öfningarna stödjer sig i Lnf\"IHbnk p:'t denne re-

1713 - -

ferents berättelser, sådana de reproducerats i "United Service
Gazette", "Eugineening"· ~>~tmt "Broad Arrow".
'rvenne slag af hvarandra oberoende öfningar skulle enligt programmet denna sommar företagas; det ena, omfattande
taktiska öfningar, skulle utföra_s af tvenne skilda flottor, den norra och den vestr·a -- Jet andra skulle utgöras af strategiska öfningar i S:t Georgekanalen af tvenne eskadrar, den
röda och den blå. Programmet innehåller äfven en del bestämmelser angåenLle tiden för manövrarnes fortvaro, målskjutning och elen ammunitiousförbrukning, som dervid fick
ega rnm, vidare angående samlings- och kolningsplatser, samt
enär ' a.tskilliga fartyg rustades uteslutande för att deltaga i
dessa öfningar, hum exercisen och isynnerhet målskjntning,.;öfningarna skulle leelas på cles"m fartyg, på det at.t de största
möjliga resultat skulle vinnas, samt angående impektion af
dessa fartyg. Då enligt order de särskildt rustade fartygen
återsände,; till sina resp. stationer, skulle de betraktas såsom
kommande från strid och med signal rnedllela, hnrn m[mga
sårade de metlförde, som behöfrle vård å hospitalen, hvarefter
dessa . skulle föras i land, hvarför dispositioner i detta syfte
skulle vidtagas å stationerna. Dessa senare öfningar synas
dock ej hafva varit :,:å allvarsamt menade att döma af den
order, som förbjöd några särskilda kostnar1er·s nedläggande på
desamma.
]<"lottornas och eskar1rarnes sammanSttUning synes af nedanstående program.
Norra flottan:
Ye sfra jlottau:
C'amperdo11•n
Alexand m
Anson
Superb
i n vincib/e
How e
Iron Duke
Rodney
·»Nile
Audacious
·:-c Saus- Pareil
Nepfune
··"Conquero,·
TriuJiljJh
*Hero
Su·{jtsu !'e
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Aurora
11nrnortalite

·x- T !tames

·=• Narcissus

*Iri's

"·Porth

''f

Mersey
·:<·Pallas

·x·Bad1rt111

·» Latona

·» Barrosa

·r. Medea

·xBloude
Volag e

Bellona

Active
R7tby

Calypso

·:<·Tartar
8peedwell
·:<· Salama ud er
·:< 8h el dm k e

.,. Slwrpshoof el'
'"87wuker

·» Medusa

H ii da

P ska

d

t'

1·

11:

Blå eskorl~ru:

ilatspur
Slwnuou

Bel!eislc
IJeela

NoJ·fh(t111JJton

Cw·letl'
,,. 'I'ra ve l /e r
flertri y
·» .iVJ a,qnet

·:-:· Barmcmtl rt
Sea_qull
.,.,.Spide'l·
'"Skipj({('k
''"GosSrt1JieJ'

Hattlesuake
En * vid ett fartygs n am n betecknar, att, fartyget för iifnin garna särskilclt rustades.
Befälet öfver uorm flottan skulle föras af Vice-Admiral
Ni r M. Culme-Seymonr och Rear-Admind L. F. Jones . VP,f m .flotfr/11: Rear-Ar1miral R. O'B. Fitz Roy och Rear-Arlmi nd ]3owllen-Smith. Bld rskade?Jt: :Reur-Arlmiral J. E. Ersl; ine. Hifda Pskrrdern: Oaptain Long.
MobiliseriJigeu.
Onsdagen elen R Juli på morgonen telegra.fenules mobilisP ringsr,m'\erna till de olika ;;tationerna.
T Portsmout.h rustatles följanr1e fartyg: Barhmn, B11rro8a,
·:<·

'f'id~l.-r .

i sjiJr . 1892
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Bellona, Hero, iris, Latona, Rattlesnake, 'I'ravelle1· samt 8 torpedbåtar. Inklusive kompletteringen af besättningarne å Nit e
·OQh Pallas, fordrade dessa fartyg en besättningsstyrka af 2,4CO
man, som raskt erhölls från D11ke of JJ'ellington, vVhale Islan<1
och kasernerna. Proviant, ammunition och torpeder bragtPs
snabbt ombord, och det dröjde ej länge, innan hälften af torpedbåtarue rapporterade sig klara samt ångade ut på ~)pit
head för att deviera. Pa rrorsdag morgon lade 4 större fartyg ut på redden, och, sedan de öfriga fartygen redan samma
dags e. m. blifvit klara, kunde alla på Predag morgoll afgå
till sina resp. samlingsplatser.
I Devonport gick rustningen lika snabbt. och säkert, om
man tpldantager, att mindre skador i maf:kinen på Spider och
2 torpedbåtar l1indrade dessa att blifva färdiga så fort som
de öfriga. Här rustades sålunda på cirka 2 dygn: Blonde, Courpteror, Ji'orth, 8/wrpshooler, Spanker, SjJider, S!l'ij~snrr, 1'/utni('S
och 8 torpedbåtar.
I Sheerness och Chatham rnst:u1es under samma korta till
och med samma säkerhet: Barrar.outa, JlfediiStt, Mersry, Narcissus, Nortlwmpton, Salamander, Sm1s- Pa1·eil, Shelrlmkr, 01.-ip.fac!.- och 4 torpedbåtar.
At tidningsreferaten synes framgå, att nnc1er loppet af
Predage~1, d. v. s. föga mer än 2 dygn efter mohilisering,.;orderns utfärdande, voro de 4 afdelningarna samman<lragna Lill
sina resp. rendez-vous platser, som voro:
för norra flottan: 'l'he Downs, senare :F'irth of ]i'orth;
, vestra
Portland, senare Berehaven;
,, röda eskadern: rrorbay, senare Milford Ha,·eili
, bltt
,
Falmontb, senare af Amirnl Erskine \'rd•la
skil•h hamnar å irländska kusten.
De taktiska i~j'uiugm·11a.
Den vestnt flottan ntsträclde, sedan l1en i Bereha ,·en kompletterat sitt kolförråd, sin kryssning till Onessant ocl1 derifrån till Torbay. Sii.rskil<l nppmärksamhet egna,1e:-; åt . bevakning,;t.jPilsten. En eskader rtf kryssare nt.f'iin1c beYalmi11g,.;-
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och en annan rekognoseringstjen st. I närheten af Ouessant
afsändes tvenne kryssare för att beteckna fientliga utkiksfartyg.
Af taktiska rörelser har man sig bekant at.t genombrytningsöfningar företagits, hvarvid fartygen ömsesidigt beskjLltit h vrtrandra med snabbskjutande kanoner. Yirl den Yest.ra
flottan öfvades dessutom kolning till sjös, i det att. alla flottans fartyg beorLlrades att sända 5 ton kol till Neplnne, h vilket
gick temligen lätt för sig med de stora båtar, som dessa fartyg
hafva på däck Sedan rlen norra flottan i Pirth of Pcrth kompletterat sitt kolförråd nt:-;träckte den sin kryssBing tills .1en
kom i sigte af norska kmten. Af taktiska rörelser omnämnes, att de båda divisionerna passerat hvarandra under mot;;at.ta kurser. Första gångeu voro båda i kolonnordning, anc1ra gången elen ena i kolonnordning och den andra formerad
på 2 lini-er med rutvis uppställning och 3:e gången llen ena
tUerigen i kolonnordning och den andra i flankordning. För
att. Ht ett svar på den frågan, huru många kryssare som behöfdes till en flottas bevakning, gjordes försök med huru långt.
ett fartyg kunde hållas från fl0ttan under utkikstjenst såväl
<lag som natt. För detta ändamål öfvacles af:-;tån<bsignalering
enligt Morses system med en rö<l flagg och en sammanfällbar trumma på så sätt att - motsvaranrle de långa oc!t korta
hlinkarne vid nattsignalering - signalkroppen visades hl11gre
eller kortare tid.
Den nona flottan mottog Llen 31 Juli un<1errättelse frtl!l
A rniralitetet, att en flotta kommande vestvart ifrån ville passera snudet vid Dover. Detta föranledde en forcerad gång
med hela flotta11 från höjtlen af Humber till Dover. l\fe,1elfarten från kl. G e. m. till kl. 7 följande morgon var 13 knop.
Det Yisar1e sig härvid, att f-lp}'() och Conr,/le/'01' hade svrn-t au.
h ~db r1enna fart. och att en stor 1lel af fartygen måste giira
sit.t allra bilsta fiir at-t. kmma t'i'dja mecl. Sr111s- PurPil lm11t1e
\·isserligen ohehintln111t. lHilla. dP,.;Sfl l;~ knop , 1111!11 PltlarepPrso-
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nalen, som dock rälmar 109 man, måste förstärkas af däcksfolket.
U n der sista natten sattes farten till något mer ~n 13
lmop, och man fick då bevittna,. huru torpedkanonbåtarne,
som på papperet med forcerad t drag göra en fart af 21 knop,
hade den största svårighet att behålla sin plats, oaHadt den
rök de utsläppte tydde på forcerad eldning, och på She1dmke
hade skorstenarne på morgonen blifvit svarta af hettan. Den
tjocka rök, som uppstår vid en så häftig el"dning, som här
måste ega rum, visade sig också vara eu stor olägenhet, men
<let var omöjligt att kunna förminska densamma, ty då rednceracles äfven far ten.
Sedan nordflottan kommit ned till Dover, kry.~sade rlen
meliRn franska kusten och Dover under det aU ].;:ryssarne bilclade en bevakningskeLlja mellan S:t Catherine och Bartleur.
Den 29 Juli hade man tillfälle att anställa jemförelse i
sjöduglighet mellan fartygen i den norra flott.a11. Det visade
sig härvid, att amirals-klassens fartyg i allmänhet togo in
stora sjöar öfver den låga backm1, hvarvid sjön t. o. m. kastade upp skum på den 9 m. höga bryggan. Crm? JifidOitil och
All.,on v oro mycket makligare än Horlney och Jfrnre. A f iifriga fartyg .visade sig särskilLit Jmm orta1itf mra ett silnlele;.:
makligt och godt sjöfartyg.
I sitt yttrande öfver <lessa öfuingar sitger den kände österrikiske författaren Attlmayr, bland annat, beträfi'ctnde
Signalsystemets i11jfytcmde på antalet och IJegkcdleuheteil of
ut kiksfartygen:
Det är ju påtagligt, att ju större det af-;tånd itr, inom
hvilket det använda signal"ystemet ti ll åter tydlig och :;~lker
afläsuing af gjorda sigualer, clesto längre kunmt utkiksfartygen framskjutas, utan att någon repititör erfordras mellan desamma och flottan, hvaraf jn fciljer, att ett mindre ant.al utkikRfartyg erfordras. Merl b .nnedorn om det anvämla signalsystemets egenskaper, kan man sålnnch beräkna antalPt behöfliga utkiksfartyg. Hiirvitl har man dod; att taga i be-
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Lraktåmle, att skiftande värlerlek och ar:;tiLleu haf,·a ett eJ
ringa inflytande på behofvet af den ifrågavarande fartygsklassen.
l\:Ien det är ej nog med, att man eger ett signalsystem,
som i och för sig är fullgodt och användbart på långa di::;tanser, utan för att kunna fullt tillgodogöra sig detta måste
äfven utkiksfartygen haf\-a så stora dimensioner, att de kunna
föra så höga master eller signalstänger, som motsvara det afstånd, på h vilket sip:nalsystemet k au an vändas. Härtill kommer såsom nöd väneliga egenskaper hos dessa fartyg öfverläg~en fart samt användande af rökfritt bränslemateriaL
Icke sällau . framhållas torpedbå.tarne såsom synnerligen
lämpliga utkiksfartyg. Efter hvad som ofvan sagts, måste
tlessa dock helt och hållet förkastas såsom sådana, hvilket
<lock ej hindrar, att de knnna visa sig synnerligen värdefulla såsom sekundanter till de egentliga utkiksfartygen.
'l'vingas t. ex. ett sådant fartyg för att ej förlora fienden
nr sigte att draga sig utom si'gnalhå.ll, kunna dessa beordras
att förmedla förbindelsen med egen flotta. Vid ett annat tillf~llle vågar k a n:;ke utkiksfartyget ej att, af en eller an u au
<mledning, sjelft gå fienden ti llräckligt nära, men kan utau
ri,;k framsända torpedbåtarne ått t.jenstgöra såsom framskjutna
ntkiksposter.
Härtill kommer den odisputabla nytta, som torpedbåtarne
k u n n a medföra vitl rekognoseringen af en fientlig kust.
På grund af sin ringa höjd öfver vattnet samt sin mindre
sjödnglighet blifver dock torpedbåtens användbarhet i detta
hänseende ganska begränsad.
_De strate.r;iska ö/nin_qanw.
tiasom ofvan angifvits kommenderades den röda eskadern
a t' Captain Long, som förde sitt befälstecken på Barracouta.
Captain Long är inom engelska marinen känd för sin förmaga att anordua torpellbåtsöfningar.
'l'ill den blå eskadern, kommenderad af Hear-Admiral Erskine å Belleiste, hörde 20 st. torpedbåtar af l :sta klass om 3ti
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till 40 meters längd, hvaraf !:l frau Thoruycroft och l ( frim
Yarrow. Af des~a senare voro 4 af 40 meters längd, bygLla
ltl89 och göra 22 1'2 . knop.
De allmänna fömtsättningam<t för de strEttegi::;ka öfningarna voro: Hvtspur, /ilwnnon och "\'ortltampton af röda e:;kaLlern representera en pansarflotta, som väntar underrUtetser
om fienclen. För att spara p:\ sina medel och stäfbe hållEt sig
beredd på :;trid, hör elen så mycket som möjligt hålla sig till
ankars, men för att förekomma öfverraskningar bör ankar]Jlats ofta skiftas. Öfriga, fartyg af llen röda eskadern skulle
uppsöka fienden och söka göra tsig uuclerrättad om hans planer. Den irländska ostkusten var fiendeland.
l hamname på denna kust lågo ;w torpedbåtar tillhöriga
Lleu blå eskadern med order att, und vi kand e de fientliga krys;;arue, söka komma öt'ver !:):t George·-kanaleu, uppsöka fiendeu
och till ankars öfverraska och förstöra honom.
Captain Long delade sin eskader i tre divisioner:
l:a di visionen: Hotspu.r, Slumnon och Northampton;
2:a
,
Barracouta, Nattlf'Sizake, Bpider;
3:e
,
8/cipj({ck, Gossamer, Seagnll.
Da krigstillståndet började Lleu 22 Juli på miJllageu, ::;~i udes 2:a och 3:e di visionerna till sjös, nu der det att l :a di \·i:->ione11 lag gvar på sin ankarplats med utriggade torpednät.
i3:e Llivisionen detacherades till irländska ku,;ten, och re Lian kl. 7 e. m. lwmmo 3 fientl'ga torpeLibåtar i sigte. Divi.f ionen jagade torpedbåtarne, som dock undkom mo.
lJi visioueu gick derefter till \Vicklow, der Traveller oeh :2 torpeLlb~~tar anträffades. Des~a beskötos, och torpeclbi"1tame reklamerades såsom prisei". En rekognosering gjonle:; derefter mot.
Kingstmn1, men clå forten derstädes öppnade eld, drog sig
lli visionen utom hall och <rvarstannade der till nästa morgou,
d,t, l:a och 2:a elivisionerna kornmo i sigte. Ett gemensamt
anfall af hela eskadern utfördes n u mot forten oeh do i. lmmnen liggande fartygen af blå eskaderu. Vid slutet af striden,
som pågick mellan 1/ 2 8-- 1/ 2 12 f. m., förklarade angriparue
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torpe(ldepoten förstörd, oeh BelleisTe reklamerades såsom pris.
Uosswue1·, som varit i Holy Head att kola, återkom under f. m.,
medförande underrättelse, att, sedan l:a divisionen redan lemuat ~1ilford Haven, ett antal af fiendens torpedbåtar anländt
till hamnen: men lenulat densamma, då den befans tom.
Den röda eskadern satte derefter kur;; mot Belfast. Strax
före solnedgången observerades fientliga torpedbåtar, hvarför
Spider afsändes att skingra desamma, h vilket äfven lyckades.
I cke desto mindre lyckades kl. 12,20 på natten tvenne af fien1lem; torpedbåtar att, dolda del vis af mörkret och del vis af
en fiskarflotta, smyga sig förbi bevakningsfartygen och komma
in bla,nd pansarfartygen. H vad den ena företog sig, saknas
underri:i.ttelser om, men den andre sackade, tills dess den kom
väl akter , om pansarfartygen, rlå den med full fart styrde upp
mot deras babords låring. Den upptäcktes visserligen genast
och mottogs med ell liflig eld ur snabbeldskanoner och hando·evi:i.r men den fortsatte det oaktadt och affyrade ]la 46 meters
n
'
•
afstånd från Northampton sin torped mot nämnda fartyg, som
iLfven träffades. Som torpedbåte11 emellertid varit under be;:; kjutning under 5 minuter, ansägo skiljeclomarne, att den var
vtjeustbar i det ögonblick, torpeden afsköts. Då den röda
eskadern på Lördag morgon ankom till Belfast, befans att
Jlecla hade lagt ned minspiirrningar för att skydda sig. Ca ptain Long ville ej riskera något af sina tartyg utan styrde
itter till sjös och ankrade kl. 2 e. m. samma dag i Luce Bay.
Pausarfartygen riggA.de ut sina nät, och på aftonen säncles
lle mindre fartygen nt på bevakning i öppna sjön.
Kl. 2 på natten lyckades torpedbåtarne N:ri:; 42, 26 och
:m att komma fram emellan bevakningsfartygen och laud,
men endast .:'-J:o 42 fick tillfälle att afskjuta sin torped, som
dock missade sitt mål, lfotspur, men i stället, när den gått
1l t sin distans, helt :::a k ta träffi:tde Xortlw'llljJIOilS uät.
KL ö
b~de N:u 83 lyckat~ att komma innanför bevakningslinicH ocl1 göra ett aut'all mot ~Vortltampton, men at' någon oförklarlig
Ol'Sak gjorde ej torpedens maskin tjenst,
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8öudagens ljusa del förgick , utau att något iuträffatle ,
meu på Måndag morgon kl. 3/ 1 l lydmdes torpedbåten N:o 25
uneler befäl af· löjtnant Smith att söka sig väg förbi bevakningsfartygen och, dold af stra ndskuggan, kunua göra ett aufall på Xm·tltampton. 'L'0rpeclbåten upptäcktes och betiköts dock,
så snart hon kom fram ur sktiggan, men den fortsaLte likväl
oförfärad siu kurs och affyratle sin · torped; äfven denna gåug
~:;kulle ett vackert anfall omintetgliras af den omständigheten ,
att torpedens maskin ej arbetade .
I dagningen började pansarfartygen rigga in si u a u ä t.,
och kl. 8 giogo de till sjös, styrande ::-ydvart. Eskaclem staunade till sjös hela Måndagen, och vid midnatt sattes kurs på
\Vicklow. Vid l-tiden komrno tv:'L torpedbåtar fram akterut
och gjorde sig reJo för ett anfall. Så fort de blefvo beskjutna,
vände dock elen ena båten, under det att den andra fortsatte
tills den kom tätt upp under det akter:;ta fartyget;; låriug,
Torpeden afsköts, men föt· tredje grmgen hände att ma,;kinen
nekade göra tjenst.
Den röda e::;ka~lem ankom till \Vicklow kl. 0 f. m., t.lä.
TntL;el/er befans liggande tler. Etter en kort strid blef tleu
försatt ur strirlbart skick af pansarfart y gen:; kanoner. Eskadern ångade vidare och uppnådde Milford Haven pa Onsdag
morgon kl. '/~ 10. Torpednäten utsattes på pansarfartygen
och de mindre fartygen utsändes på bevakuing.
Kl. 1.'2 l på natten till den 30 Juli afslogo pau~cufarty
geu. här ett anfall af torpedb:ltar, men 1/ 2 timma &enare aukom löjtuaut Armstrong med torpedbåten N :o 43 och lyckades att obemärkt komma upp akter om JVul'llwmptun och si·,J,;te
att derifrån göra ett anfall mot niimnda fartyg. Biten upptäcktes dock genast, och innan deu afsköt ::;in torped hade
t.len varit åtminstone 4 minuter under en häftig eld. 'l'orpeLleu träffade ej sitt m~l, utan passerade läng:>efter och pi:t uugefiir en meter,; afst:iud från pausarfartyget~ uiit.
Något vidare au fall förekom ej uch kl. 12 de u 30 Juli
upphörde krig;;tillståudet.
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Om 1lessa öfuiugar säger Attlmayr bland annat, att det.
vid ett krigsutbrott visserligen kan vara lockande att genom
ett l.fckadt och raskt företag genast från början förskaffa sig
eu afgjord fördel. Dock bör ett sådant steg enelast då vågas,
när utsioten
att lyckas
är särdelAt-J stor.
Ett offensivt
b
•
nppträdamle af torpedbMar vid en fieutlig kust bör afgjordt
fiiregis af en uoggr.mu rekognosering af anfallspunkten :;amt
1le Jientl~ga fartygens läge och styrka. Kan en sådan rekognosering ej företagas , bör anfallet åtminstone grunda sig på
eu noggrann lokalkännedom ::;amt sådana uppgifter om de
fientliga fartygens ankarplats och styrka, som knnna inherntas
af handelsf'a,rtyg, fiskare o. s. v. E.i heller bör deu anfallna
punkten vara längre från torpedbåtarnes operationsbaR, än att,
um . båtarne lemna densamrna på aftoneu, de kunna vara tilllJaka nästa morgou.
Om ofvanstående vitkor ej fyllas, kall man endast i det
fall räkna på .ett lyckligt re::;ultat, att anfallet sker i förening
med större fartyg.
Captaiu Long:; siltt att indela sin eskader, måste anses
,.;y unerligen lyddigt fuunet. l :a divisionen - pausarfartygen
- ilr eskaderns kärna, 2:a Llivisionen -- kry::;sarne -- nLför bevakning:5tj eu~t och ö: e tli visionen - torpedjagarne - utför rekognosering::;tjenst. 2:a el i visionen sörjer för pansarfartygens
omedelbara siikerhet, umler Llet att ö:e divi:;ionen ge11om utsträekta kry;:;sningar har att hålla sig underrättad om fiendens
rörelser och styrka.
Till slut fiister Attlmayr uppmärksamheten på Llen oerhiirJa acsträugniug s(wäl i moraliskt som fysiskt hänseende,
för h \'ilken besättuiugarne M ven uneler vanliga fredsöfni ngar,
som vara eudast 8 - 14 dagar, äro utsatta. De,osa austrängniugar, som unrler krig naturligtvis enda:>t blif\;a så mycket
'l ti.irre, måste iuom kort :ltföljlts af en fi.ir:::lappuiug, som, si.l gor
han, i sig iuuebär för:;ta ~teget till ueclerlag.
iVIan måste uerför vara betänkt på att förhindra en sådan
tingens tltveckling. Tre olika sätt finnas i så fall att välja
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på. Antingen kan man låta fartygen aflö~a h varandra, eller
låta samma fartyg göra tjen-;t men med dubbla besättningar
utom hvad angår en del högre poster, eller kan man såsom
eu tredje ittgärd höja besättningsstyrkan så långt, som utrymmet medgifver. Af dessa olika sätt fordrar det första stor
tillgång på fartyg. Vid tillämpningen aJ det andra skola säkert stora svårigheter uppsta utom h vad beträffar torpedbåtar
oeh andra mindre fartyg, som under alla omständigheter hafva
anledning att ofta besöka hamn. För öfriga fartyg återstår
sålunda endast att söka uppbringa besättningsstyrkan så högt,
som fartygets utrymme medgifver. Vid ett krigsut.brott måste man derjernte se till, att man på stationerna har ersättnings- och reservmanskap för att (ylla luckorna i flottans besättni11gslistor.
tor
het,
i'l0111
:::om

Af hvad JJU blifvit sagdt framgå r, att uutidens krigsflotej blott ställa större ansprilk på besättningarnes ;;kickligutan äfven att desamma erfordra en besättniugsstyrka,
ej så mycket, som rnan antager, afviker från de kraf,
i detta hänseende uppstäides af svunna tiders flottor.

Af ofvanstående berättelse om öfuingarna ::;yne;; tramg<t,
aLt man i:iöh:t en lösning på frågan urn torpedbåtames stridsvärde, ;oamt hum en flotta lämpligast såväl uneler gång som
till ankars skall kunna skydelas mot unfall af torpedbåtar.
I-I vad tlen för;;ta af cles~a frågor fingår, så torde man knnua
säga, att då lllflll allticl måste fixera en viss maximitid,
hvanmcler torl)ellbåten
f:1r vara nt:oatt fiir beskj'utuiuo·
ntau
.
.
b)
att den anses vara sänkt, och rlå Llenna ticl giires oberoende
af :::åväl tiden pil elygnet som af det antal snabbeld::;kanoner,
som utvälja torpedbåten till sitt mål, och då någon grundligare erfarenhet vi,; ~ vis kanonkommendörernas förmåga att
uuder olika förhållaudeu träffa ou med full fart inrnsaucle torpe,lbåt väl egentligen ej föreligger, så har man ju rerla u vid
fastslåendet af de principer, h varefter torpedbåtens manöver
och stridsvärde skall uppskattas , gått in med osäkra argtt-
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mellt, hvarföre resultatet .in ej kan blifva anr.at än osäkert
och i'lväfvande. Den tid af 2 '/t minut, som under de of\·an
beskrifna öf'ninga.rna var bestämd såsom ett maximum, måste
f!Jl:3es 1'illräck] igt lång far a. t t under dagen, och om 3 a 4
snabbeldskanoner beskjuta torpedbåten, sänka densamma, men
:-amma tid och antal kanoner är sannolikt ej tillräckligt vid
ett nattligt anfall, isynnerhet som torpedbåten mången gång
skall kunna komma jemförelsevii:l nära, innan den upptäckes.
Vi hafva ofvan sett, hnrn det lyckades torpedbåtarne upprepadtl gånger att smyga sig förbi bevakningsfartygen, och har
tletta lyckats under fredsöfningar med temligen uthvilade be~
:;ättningar å bevakuingsfartygen, så skall det troligen lyckas
ii.nuu lättare i krigstid, när besättningarne äro uttröttade at
nattvak och andra strapatser, och torpedbåten följaktligen
kan komma ganska nära, umall beskjutning kan börja.
H,eglerna för be::;kjutningen tflla endast om, att kanonerna
:-;kola. afgifva skott under så eller så lc'mg tid, men iutet af:;eende lästes vid, huru kanonen är rigta.d. Det låter följaktligen tänka sig, och torde inträffa ganska ofta, att en torpedbåt
anses vara beskjuten, under clet att kanske ingen af dB kauuner, som så flitigt "beskjuta" den, verkligen är rigtad på
torpedbåten, äfven om man frånser, att kanonkommen.,.ren
Lager fel om afståndet.
lifedan des;;a bestämmeber gälla för kanonen contra tor[Jedbåteu, finner man att chancerna för torpedbåten att lyckas
i ~i t t an fall blifvit så mycket mera skärpta. I England, el er
man har exercisspetsar till torpederna., skall torpeden afskjuta:; och verkligen träffa fartyget, för att det skall anses vara
::;kacladt. När man ser bestämmelser som gifva så olika chaucer för kanonen och torpedbåten, :::a tränger sig ovilkorligen
l1en frågan på en: Ar man i England rädd för att låta uationen få för höga tankar om torpeclbc'tten:; värde gent emot pausarfurtyget'? Vi veta ju, att mau i var representation pet allvar framkastat elen fnigan, orn man ej, då torpedbåten egde
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färmaga att sänka ett pansarfartyg, skalle grundet sitt fii rsvar
Lill sjös uteslutande på torpedbåtar. Afven om för fackmannen en sådan tanJ;:e m~tste förefalla minst sagdt egendomlig,
s{t bör man å auclra siLlan akta sig för att under fredsöfningar gifva torpedbåten >il't, små chan..;er, att dess anfa ll i de
flesta fall n1aste sinta till han s nackdel , ty derigenom inplantas snart hos personalen den åsigten, att torpedbåtar äro minre farliga fiender, än de kanske verkligen äro.
Efter öfningaruas slnL sammankallade Captain Long ofil.cerarne på den röda eskadern, för att en hvar skulle få tillfälle att yttra sig om, huru en flotta nnder gång bäst skall
kunna skyddas mot anfall af torpedbåbtr. Svaren gåfvos konficlentielt, men man tror !:'ig veta att deras innebör1l varit unfär följande: För att skydda ett pansarfartyg behöfves 4 a 6
bevakningsfartyg, för 2 är 7 tillräckligt, dervid ett rätt förnt,
ett akterut, ett på hvardera bogen, ett på hvard era låringen
uch ett borta för kolning.
För 3 pansarfartygs skydel böra \:l bevakuingsfartyg af::;es,
fördelade på sätt, som nyss angifvits för 2 pansarfartyg, meu
med tillägg af ett bevakningsfartyg tvär,; nt på· ltvarclera sidan. Skola ännu fle ra fartyg skyddas, behöfver man öka antalet bevakning,:;fartyg rnecl ~ för hvarje tillkomrnaucle pausarfartyg. Sex pau sad'itrtyg fordra sål unda 15 ouh tio punsarfartyg 20 bevakningsfartyg. Detta antal bevakning::;fartyg
merlgifver att 20 proc:. ä ro frånvarande för att kolet, utan att
ueva kningen derför behöfver blifva ofnllständig.
Kolonnform ering förorLlas såsom marschorduiug . BevakHiugsfartygeu böra hålla sig på sådant af:;tåml fräu flottau ,
att de ej kunna blifva träffade af pansarfartygens eld, rned
mindre än att kanon erna betydligt eleveras. Afståtll]et far
Llock ej vara större, äu att signalering obehindradt kan fortgå.
Bevakningsfartygen m[t oj le rnua sina ]Jlatse r riir att jaga meLl
UJiudrc de erhållit bestiimd;t orLler Llertill, utrtil Lo rp edbäLamo
::::kola hållas på afståncl tlteslutaude genom elden fr åu suabb-
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eldskanoner och handgevär, tillfälligtvis och klokt understödd
af de elektriska sökljusen.
Angående skyddandet af en flotta till ankars har Captitin
Long genom sina Mgärder efter anl;:ring tydligen gifvit sina
;'ts igter tillkänna. Torpedn äten skola utriggas, och de min<lre fartygen under g•'tng ut.göra en yttre hevakningslinie,
vanligen på ganska långt atstånd från flottan. Någon inre
bevakning talas ej om, men ma n får väl antaga såsom gifvet,
att det fartygen närmast omgifvande vaLtnet bevakades af
nng::;lnpar · och roddbåtar. Att torpeclbåtarnc, trots det goda
hPvakningssy::;tem, som ma n sy nes hafva använclt inom den
ri"Hla eskaclern, icke d eRto mindre lyckats att genomtrH.nga bevalmingen och göra anfall på pansarfartygen, som i fall af
\'Mklighet åtminstone viL.l ett tillfälle lyckats, visar ännu en
g.:mg på nödvändigheten af, att. man eg<w ett godt bevakningssyste m, och att man öfvar detta ;.:;t mycket ocl1 så allva rligt, att det arbetar så att säga automatiskt. Seclan man
numera börjat att nppfiuna medel att rödja v ~i.g genom uäte n för torpeclen, så är .iu bev akningen det enda sky!l<lsmedel ,
som man har mo t torpeden och som derför blir utvecklas ti ll hiigsr.a. grad af fullkomning. lJ e fordringar, som man måste ställa
p:1. bevakningen äro, att, den erbj n•l er f'ti>rstn, miijliga Räkerhet mot ofi)rmO<lall e tnrperlbåtsn,nfall, samt att den ej s;~. an~trilnger besättningarne, att ej bevalmingen allti<l blitver likft
r.rygg och säker.
8åväl af dessa öfningar som af fiiregflen<le sådana får
mn.n l1 1l bekraftebe pA , att torpedbåtens anfa ll stiLl är natten ,
-:ftmt att dess sty rl;a li gge r i öfverrashningar. Under freds;·,fningar, Rom vara, eJl(last några f~t dagar, har torpedbåtPil
:-i\"hrt att, lJegagna s ig af öfv enaslminganw, ity att ue vakningf' ll nml er en kortare tid ii.r .iemförelse vis hitt att h i't lla vi<l
lif, rH ltvarje man i fartyget vet, oeh känn er, att ett torpe!llo:'ttsanfall ii.r att vitnta i hvarjo iignnblick. Denne! 1lel af torpe(lanfal lets egenskaper kan ~ålnnrla, al<lrig 11JH1er korta fre<ls;·o~·ni ngar k n m ma t i Il lte(l tJ r, , l1 vant f fc,ljer at.t t,() rp e:l b M,en n n-
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der krigstid sannolikt skall framträda med ett betydligt större
stridsvärcle, än hvacl freclsöfningarna låtit komma på dess del.
Då torpedbåtens .anfallt;tid är natten, så måste äfven de försvarsmedel, som man elisponerar mot den, el. v. s. snabbeldskanonernas eld, inläras och öfvas nattetid såväl med som utan
användande af det elektriska ljuset. Befälets och kanonkommendörernas öga måste i första hand öfvas vid att snabbt och
säkert uppfatta afstånd dag som natt och i detta senare fall
såväl vid elektriskt ljus svm utan detsamma. Göras ej dessa
öfningar, skola kanske ej de faststäida 2 ' /4 minuterna vara
tillräckliga för att sänka eller ens träffa den i den svarta natten framrusande torpedbåten, h vars chancer att lyckas i sitt
syfte ökas med h \'arje affyradt och ej träffancle skott, åtminstone så länge det. röksvaga b·ntAt ej, mera än hittills, kommit till brnk.
O. S.

- ihi 12 kryssare och
12 torpedbåtar,
och denned omfattade Frankrikes hela, i EuropR. befintliga,
rn~tade sjömakt, sl omfatta•le tle~sa rustningar:
23 pant>arfartyg,
18 kryssare,
i) torpedfartyg och
42 torpedbåtar.
Äfven till utförandet omfattade denna mobilisering pröfning af ett nytt system. Förnt bemannades de för manövrerna rustade fartygen endast med aktiv personal, och rlen
årligen inkallade reserven disponerades och öfvades dels i
land och <1els på hamn- och skolfartygen. Denna gång blefvo
samtliga reservister i n mönstrade på de sjögående fartygen i
'I'unlon och fmgo t1er ombord, nncler omkring 3 veckor, dAlUtga i de taktiska och strategiska öfningarna.

Mobi l iseri nge u.

Franska flottans mobilisering och manöver
år 1891.
N e< lanstående utgör en i sam mandrag n t förd öfver:;:iittning af en af kapitänlieutenant von Klein fr•rfattad, i "lVIarin8Hnndschan" (Nov. 1891 ) förekommande re<1ogöre~se för <lessa
i"lfningar.
Franska flottans mobilisering Ar ISfJI , som anbefalr1es atJ,
<1en 2ii:<lje .Jnni egft rnm i de tre ijrJog~hamn a rn c 'ronl on,
Uherbonrg och Brest, skilcle sig såvfil Lill':omfång c;om till ntförande betydligt från fiiregåetH1e ;trs lllohiliseriugar. UJU1 er
det att <len till mani!vern i At.lanti,;bt onea nen >11' ISDU sam ·
mand.ragna flottan bestorl a f:
l 2 pansar fartyg,

Denna omfattade komplettering af en del af lVIedelhaf8Aska<1ern oeh reservdivisionen i 'I'onlon, äfvensom rustning af
en c1el fartyg. Samtidigt med den telegrafiska on1ern att mobilisera, inkallades omkring 3,700 man reserv att deltaga i mobi liseringen. Denna utfördes på olika sätt i nordhamnarne
oc h i 'I'oulou. Under det att fartyf:,en i Cherbourg och Brest
krigsmessigt. rustades oeh gjorde alternativt 24 eller fi timmars proftnr, insattes de i 'I'onlon rnstade fartygen omeclelbart i e,;kadern, för att deltaga i manövern. Här voro också
re::;erv-sjöofficeranw för första gången inkallade. U ppsättni ngen af denna kår har helt nyligen gjorts i Frankrike. Dess
organisation daterar sig för:>t från fö rlid et år. Dess medlem_
ma r nnväm1as till att fylla platserna i land efter de sjöofficerrtre på aktiv stat, som sjökommenr1eras, så att omhonl fnnnns
en<la<;t officerare af (len akt. i va staten. Som mobiliseringen i
Ton lon tager hnfvndintresset i anspråk , så kommer dAn att
heha nt1las något ntfiirl igare.
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1'oulou.
Den 22:e J u ni hade mobiliseringso rder ankommit dit och
tillika hade 1,500 reservister ditbeordrats från 65 olika departement af landet. Den 23:e på förmiddagen ankommo de
första tågen med folk af reserven; de mottogos af afdelningar
af matroser och fördes till kasernerna. Der uudergingo tle
läkarebesigtni ug och indelades efter den mätta kroppsstorleken i fem afdelningar, samt fingo hvar sin klädsäck med fullständig beklädnad. Denna var förnt likaledes ordnad efter
fem storlekar och transporterad från beldi:idnadsförrådet till
kaserrterna, så att omkläcl,;el kunde ske utan tidsförl ust.
Den 23:e på aftonen fönlelacles 200 man reserv på rle fartyg af Medelhafseska dems 3:e rlivision, som af sparsamhetshänsyn hade reducerade besättningslist or ( Ha!Jrtrd, D~t_qur>s!'/in,
Yau&an och Jrautour). Dermed var .Meclelhafseska flern kompletterad oeh gick till sjös den 24:e på förmiddageu fiir att
utföra stridsöfning. Vid samma tid lemmt.des äfven hamnen
af torpeclbåtarne, som fått en tredjedel af sin besättning ny.
Eskadern gick i slagordning emot en fingerad fiende, som
antogs komma från Ajaccio. rl'agc skickades i förväg att rekognosera me11 an vändan< le af högsta fart, nn1ler t1et att c,:_
cd/R mer! tv;t grupper torpe<lbåtar bevakade knsten mell an
:Mar~Aille och CeUe. 'l'a,rr sUitte M,er till eskadem kl. l pii
natten oeh anmälde, att l10n re]~ognoserat Ajaecio-bngten oeh
ej ::;ett någon fiende. Eskadern satte nn knrs på Marseil le
1
och ai1kra<le derstäde!'. '1 io torpedbåtar hade emellertid äfvenle,les gått till .1\far:-Ieille och företogo härstädes nattliga anfall mot flottan. Hitrunder komrno tm·JH' dbåteu n:o 1:11 och CIIJIIftu:ne J!ehl i kollision, i det cle r~i.n<l e mot hvarandra n~lst.an
sUlf mot stftf. Den fi'nTe blef obetyrlligt ,.:karhHl, men den
senare måste gå i hamn och reparera, men h:nnrle dock snart
ftterförena sig merl eska<lern.
Den andra omgången reservmanskap lHMle kommit reserv0~l;aclern ( Tridn1t, 'l'ariiJ/1', [ JI(lOmJifiiMI' oeh Fr(l(ron) till go•1o
nch Llerigennm fink 1lenna fnlltnlig bP~ättning. Amiral J-> n e1~l1
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lemnade hamnen cle11 94·e
wr a tt sl u t a s1g t 1'!1
' . 7 e. m. "'"
'" . l!
25:e på morgonen,
den
lmfvudstyrkan . Han träffade denna
och hela flottan gick till Hyeres. Dit ankommo de nyrnstade tartygen den 2G:e och 27:e och insattes i eskaderförban det. Dermed var första delen af mobiliseringen genomförd.
rriden från 26 Juni till och med den i'l J nli egnades åt utbildning af reservmanskap et, ;;amt åt artilleri- och torpeclskjutöfningar. Eskadern manövrerade sedan •lelad eller f"amlful och utförde några intressanta stridsöfningar, som sitrskildL
skola beskrifvas.
Cherbow-.q.
I Cherbonrg, cler 4 pansarfartyg, l pansrct<l kanon båt,
r3 kry,.;sare och 14 torpedbåtar rnstacles, voro alla fartygen
l l 200
f~i.rdiga <len 25:e p~t middagen. 'l'ill dess hade omhino·
b
fullvoro
som
fartygen,
på
man reserv inträffat oeh fördelats
Rhindigt rustade och hade pro~·iant för 4 \'eckor, kol och amm unitian om bord. Derefter utförde de föreskri fna proftnrer·
H eservens utbi ldning skedde till ankars, under rlet att rorpedbåtarne gjorde längre tnrer längs kusten.
Onsclag efter midelag i n träfl:'ade härumler på torpedbå/m
n:u ].'fl en olyekshändelse , som ko~tade eu man lifvet~ oeh
tiirorsakade betydlig skada pii båten. stångtorpeden s stång
var fidd under full fart och torpeL[eu sprängdes med elektrisk antändning. Stången var emellertid böjd, så att explosio nen egde rum under styrtornet, hvarigenom rorgängaren
slungades emot styrtornets tak och dödades, under det aU två
an<lra matroser lätt sårades. Båten förblef, tack vare den re(ln~;era<le exercisladdnin gen, flott och bogserades af två kamrater i hamn.
Brest.
I Brest rustades, meJ l1jelp af omkring 900 man reserv,
:d pansarfartyg, B kryssare och H torpedbåtar.
~

Tager man nu en öfverblick öfver den första delen af
mnbi liseringen, så mr\ man säga aLt r1en, hva•l materielen an.,
]

..
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går, utfallit till belåtenhet. Fartygen voro vid utsatt tid, och
delvis till och med förr, färdi.g;a och gjorde sina profturer
ntan några anmärknings\' ärda haverier. Dock upptog icke
profturerna någon gång under flere dagar. Såclant prof föranledde förra året att en hel klass af fartyg, torpeda visofartygen, visade sig i sitt dåvarande skick otjenstbara, och att
deras maskiner måste ändras. Huruvida de nu äro i till fredsställande skick är derföre ovisst. Försöket med personalen
utföll icke så lyckligt, men i a !la händelser nt!tn skadliga följder för fartygen. Sättet för inkallandet visade sig bristfälligt. Man hade endast inkallat ett visst antal folk, som rlerefter af stationsmyndi gheterna fördelades tiii de olika fartygen, hvarigenom dessa fick ett drygt arbete, då det deremot
hade varit rättare ·at,t inkalla angifvet manskap till visst fartyg. Nn hände det, att på somliga fartyg fans för mycket
maskinfolk och för få matroser, under det att andra fingo ntlöpr. med icke fulltalig besättning. Utbyte och komplettering
ombord inverkade naturligtvis störande på tjenstens gång.
l allmänhet rustades och sköttes fartygen väl af den aktiva personalen. ReseTvmanska pet, som var ett nöd viLndigt
ondt, störde icke rustningen i någon högre grad och underkastade sig villigt utbildningens och sjölifvets mödor. Under
senare delen af manövrernas gång måste kryssaren Laph·ouse
falla nt., emedan hon ej kunde hålla 12 kuopR fart, och härigenom bekräftadeR, att det vid mobilisering är alldeles nödvändigt att ej i de nyare fartygens besättningar låta ing{l.
mindre än ett be::;tämdt procent-tal aktiv personal.

]<'lottans indelning och tal•tiska öfningat•.
Efter ankomsten till redden virl Hyeres fördelades samtliga stridskrafter.
Det bildades nämligen:
1. 4 pansardivision er.
Af c1essa voro de 3 första Medelhaf.-;eskaderns fasta divi ·
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sioner, och den 4:e bestod af reservdivisione ns 3 tartyg och
.den nyrustade Cahnan.
2. 4 lätta di visioner, h vardera om 2 fartyg.
3. L lätt reservdivision om 3 fartyg.
4. En flottilj om 4 torpedfartyg.
o. 4 grupper torpedbåtar, h vardera om 3 båtar.
6. L grupp på två torpedbåtsjaga re.
'l'orpedluy.s;;anm Vanto?tl' förblef Wl hög;; te befäl h<l.fvarens, Amiral Duperres, förfogande.
De lätta di visionerna och torpeJbåt.:gmp perna voro tilldelade pan;;ardi visionema af sam ma nnm mer, de bida torpedLåtsjagarue den 4:o di vio>ionen. H var.ie torpedbåt ha el e t i Il
moderfartyg det pansa.rfartyg, som hade samma nummer inom
r1i visionen. Moderfar:,yget fnngera.de i h varje hänseenr1e !"Om
"amma·', såsom deCockså mycket rigtigt kallades. Det medfiinle 20 ton kol för sin torpedbåt, försåg dess besättning mecl
proviant och iordningstfLlrle bmkade torpeder.
Yid slutet af första mobiliseringsv eckan förenade Amiral
Dnperre hela flottan till en stridsöfning med rekognosering
på stort afstånd. Utförandet var följande: kl. 8 på morgonen
lenmade 3 lätta divisioner ankarplatsen och gingo till sjös
med full fart, den ena syd vart, den andra ostvart och den
trecl.ie vestvart. Deras uppgift var att rekogno:=;era och gifva
A miralen rapport medel:; afstånclssignal ering. Sjelf lättade
1
Amiralen med de tre första divisionerna framemot kl. /~ 9
och styrde syd vart, i di visionskolonne r. Kl. !::) följde den 4:e
div isionen såsom reserv, och till denna slöt sig den 4:de lätta
(l i visionen s[Lsom ryggbetäcknin g och för att uppehålla förbin<lelsen med land. Under dagen evolueracle eskadern, intog stridsordninge n linie di visionsvis och gjorde åtskilliga
kurs förändringar. Amiralens rörelser följdes 3 sjömil akternt
af reservdivisione n och i en vid cirkel af de lätta divisionerna.
På sign::dhåll gingo torpedkry,;sarn e i rle fyra hörnrigt.ningarna, nnrler clet att fiirsta kla,:;sens kryssare rekognoserade
nr sigte af hnfvurlst.yrkan och me(l af~t.:'t ncb,;ign::Ller rA.pporte-
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rade alla anträffade fartyg till torpedkryssarna för repetition
till Amiralen. Fjerde divi,;ionen förblef i förbindelse med semaforsLationerna på kusten och förmedlade öfvedemnandet
af de tjenstetelegram, som ankommo till Amiralen. Kl. (i på
aftonen voro pansardivisionerna åter till ankars och kl. 8 de
lätta di visionerna.
Af dessa och liknande ötningar kunna föl.iande sintsatser
rlragas:
l. Att treindelningssystemet, så som det förra året infördes och under senaste manövern öfvades, är Libehållet och
fort farande ytterligare utvecklas; 3 pansarfartyg, 3 kryssare
och 3 torpedbåtar bilda enhet:;:gruppen i eskadern. DA lätta
elivisionerna bestoclo i år visserligen endasL af 2 fartyg, men
orsaken dertill tor<le hafva varit den rådande bri,.:;tAn pr't kryssare.
2. Att såsom normalstrid;,;orclning gi fves fiiretriicle ftt
l i nio di vision sv is.
3. A t t uppställand et af en reserv för stric1son1ni ngen synes anses vara nödvändig.
'J'orpedbåtsta kli!.:.
Denna bedrefs från början med stor energi och neclanuämnda bestämda formationer synas hafva varit anvånda.
Vid försvaret af kusten störlrle sig gruppema, bestående
rtf 3 torpedbåtar och l reservbåt, på ett större fartyg, som
vid strid, men framför allt under förflyttning, var dera:; fi',rare.
Vid strid emot pansarfartyg räknarles 3 båtar på ett pansarfartyg, så att för att något resultat skulle erhållas, måste
en eskader på 3 fartyg angripas af miust 9 båtar.
I den sjögående flottan var torpedbåten ä111 111 alltirl helL
och hållet beroemle af sitt moclerfart.yg, men äfven här var
t.reinrlelningen genomföret
Under de första dagarue af mobiliseringen iif\'ade s1g
torpedbåtarne emot ;;ina egna moclerfartyg, och fiirst längre
fra in under veckans lopp fi)rAtog<)S n a ttlig:-t anfall mot eska-
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dem. Vid dessa gälde det alltjemt att utreda frågan, huruvida fullständigt mörker på fartygen, eller användande af det
elektriska ljusJt, är fördelaktigast för afslående af anfall. Vid
Llessa öfningar har det framgått, att det senare är fallet, li~
visst under förhåJianden, som ingalunda kunna anses såsom
säkert gällande i verkligt krig.
l{nstföl'sYal'et.

Försvaret af kusten, under medverkan af arm ee n och flottan, lec1des af kom menderande generalen öfver i5:e armekåren
samt Tonlons ,narinprefekt och komm endant.. Hamnförsvarets forter voro ej bemannade såsom vid mobilisering. Derernot var kustbevaknings- och vakttjensten krigsmessigt organiserad, och samtliga signalstationer i verksamhet och i förbindelse med ~'oulon.
Af flytande strid:>krafter förfogade marin prefekten öfver
3 pansarkanonbåtar och 17 torpedbåtar. Dessa voro fördelade
i 3 grupper utefter kLtsten, sålunda:
Ce nterymppen tfrån Sainte-Tropez till La Ciotat):
Pansarkanonbåten Mitmille och 9 st. torpedbåtar.
Östm gruppen (från Sainte-Tropez till Men ton e):
Pansarkanonbåten Acheron och 4 st. tm'jJedbrUar .
Vestm yruppen (från La Ciotat till Port Vemlres):
Pansarkanonbåten Fusee och 4 st. torpedh1ttw·.
I Port Vendres var verkstadspo ntonen Gassant t>tationeraLl som depot för torpedbåtarne.
Anfall mot kusten egcle rum för öfning af laudstignings:>Lyrkan . Deras ändamål var förstörande af kustjernvägar och
telegraflinier. Den l:e Juli företogs en sådan landstigningsmanöver i Bandol-viken. Båtarnes anfall afslogs af omkring
50 man infanteri, som transporterats dit, på jernväg från
'ro ulon, och rneC:l hjelp af de derstädes stationerade torpedbåtarne.
Have1·ienw.
Des~a voro under tiden från deu för~:>ta mobiliseringsda-
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ge11 till den 6:e Juli, alltså under 811 öfningsperiod af IL1 dagar, obetydliga.
Af pansarfartyg fick den uyrustade Galman gå i hamn 3
eller 4 dagar för reparation at cylindern.
Kryssaren Laperouse hade ett afbrott på elt p<Lr timmar
under den föreskrifna profturen för reparation af en till styrinrättningen höra nde del.
På torpedbåten Courear inträffade en partie] explosion af
den ena ångpannan genom vårdslöshet, at en icke-reservist,
så att båten endast kunde begagna en ångpanna.
Torpedbåtarne Capt. 111eld och n:o 1:51 hade skadats genom sammanstötning, men kunde efter kortare reparation
qvarblifva i eskadern.
Torpedbåtarne n:ris (i:) och !)!) hade skadats så svårt emot
kajmurarne, att de fiugo ;;tanna i hamn för att reparera.

ill:möveru.
Sedan efter mobiliseringen, den 23:e .T nu i, flottans olika
afdelningar öfvats enskildt i omhing 10 dagar, började de
egentliga manövrerna Måndagen den 6:e Juli. Flottan delades till dessa i två eskadrar, A och B, med olika uppgifter.
Högde beftlhafvaren Viceamiral Dupern'l afl.emnade befälet till de båda estadercheferna och emb<Lrkeracle sjelt på
lJe:;ai.r såsom stridsdomare. Utora honom embarkerade l Uapitaine de vaisseau på hvardera af 4 pansarfartyg och 2 krys:::are för att tjenstgöra såsom stridsdomare.
Ordre de bataille.* J
Es/,:adem B (de11 frau;;ka).
Eskadern ~J !fiende).
Värdc-

Yiirdcliuc!lidcnl

Paw;arfartyg:
lfoclte. . . . . . . . . . . . . . . . . 3li

kocf'fi.-i cnt

Pausar fartyg:
Cutu·bct. . . . . . . . . . . . . .

3li

*J J<"ijr l•ediiJuamle af farty.~L' II S militära e;;cw;kapor hänri sas till <lu "1'1';;·itlcr nm desamma, sum finnas i tlr ranliga h~n<llJlwkern~ , såsnw · ~Tarim,-;\.lllla
na eh•, Garnet de

r offkier

de marine, m. ft .
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Trident . . . . . . . . . . . . . . 30
Indomptable .......... 30
1'e1Tible . . . . . . . . . . . . . . 30
Cabnrm .............. 30
Yau.ban .. ...... .. . . . . 28
Dngtwsclin . . . . . ..... ~8
15
28
Bayard . . . . . . . . .
12
Kryssare:
8
Tage ... . ..... .. . .. .. 15
6
14
Sfax . . . . . . . . . . . . .
6
Dupetit-Thotta?"S. . . . . . . !)
Forbin............... 8
4
Fancon . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Torpedavisos:
4
Dague.. . ..
Couleuvrine . . . . . . . . . . 4
Torped båt.ar:
Balny
Ou ragan
Clwllie1·
N:o 68
;V:o 151
Agile
CazJt. Jlfehl
Derou.lede
Pansarkanon båLar:
A eldron
Pus ee
211itmille
stridsplan.
Eu från Gibraltar kommande eskader, A, söker att komllla fi.-am mellan Baleariska öame och Spanien för att operem
mot Frankrike ..; kust ocb Corsica." En eskader, B, som kryssar till betäckning af franska kusten, är telegrafledes underrättad om att eskadern A har passerat Cap de Gata; eskadern

.........
Formidable
lJevasf.ation . . . . . . . . . .
Amiral Bandin . . . . . . . .
Redantable . . . . . . . . . . . .
Kryssare:
Cecille ..... ... . . . . . . . . .
Laperouse . . . . . . . . . . . . .
Lctlande . . . . . . . . . . . .
Vantour.. . . . . .. .
Condar .......... .
'rorpedavisos:
Bombe . . . . .
Draganne. . . . . . . . . . .
Torpedbåtar:
.!ludacie'ltX
N:o 126
Capt. Cuuy
Doudard de Lagree
N:o 127

32
33
32
30

- :!00-

.'

13 går emot den för att hinr1ra dess genomfart mellan l\Iajorca och Barcelona.
Eskadern A har fördelen af större fart, B har öfverlägsenhet i antal och militäriskt värde.
Pansarfartygen få ej gå med mera än 85 huudradelar af
deras vid prohuren uppnådda slagantal med naturligt drag,
de lätta fartygeu få gå med 9 tiondedelar af deras vid forceradt drag utvecklade maskinkraft, och torpedbåtarne få använda högsta fa1 t.
Det militäriska värdet af h varje fartyg, med undantag
af torpedbåtarne, ~tr bestämdt med en koefficient, hvilken är
angifven i "Ordre t1e bataille" .
Om det lyckas A-eskaderns fartyg att uppnå F raukrikes eller
Corsikas ku::;t, så måste de ligga åtminstone sex timmar, hvand'
minst tre vid dager, framför de platser, som de anfalla.
Derföre är för följande hamnplatser likaledes en koefficient för militära värdet angifven, uämligen för:
Tonlon 160, Marseille 140, Yiliefranche RO, Nizza 80,
Ajaccio 60, Port Vendres 40, Cette 30, Antibes 30, Bastia 2U.
De öfriga hamname anses såsom icke befästade. Redden
vid Hyeres är neutral.
Krigstillståndet upphur senast den 11 Juli kl. 8 e. m.,
h varefter alla fartyg samlas vid_ Hyeres.
Jl1 an öorrbest ii m11 wtse 1·.
J!'artyge11 m~t på befallning eller med tillstånd af Lleras
respektive befälhafvare täcka ::;ina positionsljus, men måste
likväl vara klara att när som helst vi::;a dem. Om två tieutliga fartyg eller afdelniugar närma sig till ett af>ltand af 2,000
m. eller mindre, ;;,\, anses stri.den såsom börjad, vattentäta ;;kotten stängas och nattetid visas position::;ljus af alla fartyg, med
unrlantag af torpedbåtarne.
Stl·iclen au ses ;;lutad, ou1:
l. Motstå~1dame hafvå pa::;seraL h varandra mell muLsatLa
kurser.
2. De båda motståndarne hafva legat bog mot bog uu-
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Ller åtminstone 20 minuters tic1 på ett afstånd af högst 2,UOU
meter.
Såsom i striden deltagande betraktas blott:
l. Enkelt fartyg, som under 20 minuters tid legat på
ett afstånd af högst 2,000 m. från motståndaren, eller som
pas8erat en fiende på ett afståncl af högs~ 1000 m.
2. De fartyg, som tillhöra en i taktisk ordning med mellanrum och afståncl af högst 1,000 m. gående grupp, o m
m'Lgot af gruppens fartyg nppfylt de i punkt l angifna bestämmelser.
När en strid har egt rum, sammanräkna::; på båda sil1or
värdekoefficienterna af alla de fartyg, som deltagit i striden,
med afdrag af halfva koefficienten för hvarje fartyg, som Ullder striden träffats af en torped.
Striden,; re::;ultat bedömes enligt ±öljanl1e föreskrifter:
I det fall aU summan af koefficienterna på båda sidor ~,r
lika, anses striden oafgjorcl; de båda fientliga afdelnin garna
måste då afiägsna sig om dagen 5') och 0'11 natten 30 sjömil
från hvarandra, i •let att en lwal_' tillryggalägger hälften af
rlet.ta afståud på kurs, som är motsatt den, under h vilken de
rakats; derefter kunna de ånyo in låta sig i strid.
I fall af olikheL i summan af värdekoefficientenu gäller
fiiljande:
Om de båtla. summorna förhålla sig som 3 : 2, anses deu
<le n svagare delen besegrad och har att begifva sig till Hy•~ res.
Om förhållandet är mindre än i3 : ~, så o;kall elen svaga re delen afiernua ett fartyg, som då drager sig tillbaka till
Hyeres. De öfriga tartygen skilja sig åt såsom i det fall, då
summo rna voro lika.
Torpedbåtarne ega att markera anfallen och skola iaktt.aga, att, då strid eger rum mellan två eskadrar i kolonn på
motsatta kurser, de icke få afiägsna ,;ig mer än 2UO m. från
egen eskaders köl vatten::;linie.
•
'l'orpedbåtar, som uttömt ::;itt förråd af torpeder, fä icke
göra nytt låt.sadt anfall förr än de blifvit försedda med nya
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frän pansarfartygen. Dett.a ombonltagande af torpeder mar- keras.
slagskepp och kryssare kunna beskjutas med torpeder
från torpedkryssare, torpeda vis os och torpedbåtar.
Härvid är det nöd väncligt att två af båtarne hafva varit
i stånd att afskjnta sina torpeder mot ett och samrna fartyg
på högst 500 m. och inom en tidrymd af en half timme vid
dager och två timmar nattetid; utan att hafva varit utsatta
för elden från det angripna fartygets snabbeldskanoner längre
än 90 sekunder.
Ett fartyg, som sedan stridens början beskjutits (yra gånger med torpeder, anses likaledes såsom försatt ur striden.
De med torpeder beskjutna fartygen begifva sig till
Hy~' res.

Efter hvarje strid skall Högste befälhafvaren, eller i hans
frånvaro den äldste af de såsom stridsdomare tjenstgörande,
afgöra och meddela stridens resultat i enlighet med ofvanstående bestämmelser.
Utfömndet.
Amiral D01·lodot lenmade redden den 6:te kl. 6 e. m. med
sin eskader (A), till h vilken Amiral Duperre på Desaix hade
slutit sig, och var den S:de på middagen syd om ön Caprera,
då han stannade och lät torpedbåtarna komplettera sina förråder. Kl. 2 hade krigstillståndet inträdt; kl. 4 satte Amiralen kurs mellan I viza och Majorca och gick under natten
fram med täckta ljus och 12 knops fart tätt under .M:ajorca.
Eskadern B under Amiral · Puech hade gått till sjös 24
timmar senare, den 7:de på eftermiddagen, och uppnådde deu
8:de kl. 9 e. m. linien Barcelona - Kap Formento . Här
spriddes eskadern i rekognoseringslinie. Par:.sardi visionerna
i midten, kryssame på flyglarne, nämligen Sfa.x; och CU!tleuvrine vid spanska kusten, Tage och Forbi1t vid Ma,iorca.
Kl. 2 på natten, då fienden redan genombrntit linien och
satt kurs på frau:;ka kusten, hade vädret blifvit så dåligt, att
flere af den fieutliga eskadern:> torpedbåtar afbrände blänk-
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fyra1· för ått anmäla att de ej mer kunde följa. Fienden tviu;
gades deraf att minska farten och upptäcktes tillika af 'l'aye
och Fo-rbhl. Under det att den sistnämnde stannade qvar för
att observera fienden, öfverbragte Ta,qe fortast möjligt rapport
om genombrytningen. Kl. 3 t. 48 m. började Amiral Pnech
att förfölja med en kurs, på hvilken han måste förekomma
fienden på dess väg mot franska kusten. Vid samma tid af:,;ändes Da,qtte för att underrätta Sfax och Couleuvriue om det
skedda. Sj'ax fick icke underrättelsen och förblef derföre skild
från flottan. Äfven de båda andra kryssarue voro på aftonen
ännu ej återkomna till flottan .
Amiral Dorlodot hade sett sig tvungen att skicka sina
torpedbåtar till Balearerna uneler eskort, af Condar och med.
order att komma efter vid gynsammare väder. Äfven Amiral Puech stördes af sina torperlbåtar. Dessa sackade småningom och höllo just på att försvinna vid horisonten, då vinden i dagningen mojnade, så att de kunde återtaga sina
platser.
Då Amiral Dorlodot på morgonen såg sig vara upptäckt,
hade han ändrat knrs på Ajaccio och kommit ur sigte för
Fu'J'l,in, som var qvarlemnad för att observera honom. Tage,
~ om, efter att hafva lemnat rapport, genast skickades vidare
för att hålla känning på fienden, fick haveri på sin babordsmaskin och måste fortsätta med endast ena propellern. Efter
att länge hafva sökt förgäfves, lyckades 1'a,qe det oaktadt att
emot middagen åter finna fienden syd om dea förmodade knrsli nien, och emot aftonen kunde A -eskaderus master skönjas
frå n den förföljande H-eskadern. Fienden hade dock ett sådant försprånp:, att hon vid inträffandet framför Ajaccio följande morgon, den lU:de, kl. 4 f. m. kunde börja att bombarelera platsen. En timme senare signalerade de:;s utanför bngien hållande kryssare .H-eskaclems ankomst. Amiral Dorlodot
afbröt bom barelementet för att c>j bl if\· a instängd och gick
med full fart nordvart. Kort derpå a11kom B·eskadelll ocl1
säg siu snabbare fiende undkomma, men hade likväl den till
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fredsställeisen att taga en af dess kryssare, Laperousr, som
icke kunde föl]'. a (ett ofier för de inkallade reservisterna·' som
ej kunde elda, så att trycket kunde hållas).
Dermed var manövern sln:tad, emedan ticlen icke medgaf
A -eskadern att beskjuta någon annan plats, h varför denna
eskader gick till Hyeres, följd af B-eskadern.
Den 11 :te på m idelagen var hela flottan åter förenad på
redelen vid Hyeres, med undantag af 3 torpedbåtar . och Condar, hvilka sökt t>kycld i PaJma-bugLen den 9:de på aftonen·.
Amiral Duperre hissade åter sin flagg på Formidable och gjo.rcle
förberedelser att emottaga sjöministem och ett antal senatorer
och deputerade, för hvilka flottan sedan gjorcle en pa.raclmanöver.
Den fråga, som detta års manöver egentligen skulle besvara, lydde f' å l n n da: "Kan en i fart underläg:Oen eskader,
med tillhjelp af sina kryssare, hålla känning af en annan,
som är öfverlägsen i fart, och hinna. fram i titl för att täcka
hotade punkter? 'l'emat är detsamma. som vid elen misslyckade manövern i Juli 1889. Då hacla Konteramiral O'Neill
lyckats att med elen svagare, men snabbare eskadern (3 pansarfartyg, 4 kryssare och 2 torpedbåtar ), som förestäide fienden, under loppet at fyra till fem dagar förstöra jern vägen
.M:arseille-'roulon vid kusten, äfvensom att beskjuta såväl Cette
som Marseille, utan att den starkare eskadern (6 pansarfartyg,
l kustpansarfa.rtyg, G kryssare och :2~ torpedbåtar) under Konteramiral Alquier hade lyckats vare sig att förhindra det genom att uppträda. i rätt tiJ, eller att tvinga motståndaren till
drabbning.
J
Manöverns resultat, bedömd efter manöverreglerna, var
denna gång ett annat. Icke desto mindre bombarderade Amiral Dorlodot fakti~kt under en timmes tid Ajaccio och återvann derefter sin fulla handlingsfrihet, med förlust likväl af
en kryssare.
Amiral Duperre säger i sin rapport till Minit:>tern: "Ma-

növrerna hafva egt. rum på ett särdeles tillfredsställande sätt.
Pansarfartygen hafva
utan haveri gått under nästan 3 claO'ar
med
•
b
mycket stor fart.. Det är nu otvifvelaktigt att en i fart un<lerlägsen pansareskader, som förfogar öfver ett tillräckligt
antal lätta fartyg, kan hålla känning på och förstöra operat,iousplanerna för en snabbare eskader, som opererar i den
vestra delen af Meclelhafvet. NödvändigheLen af att förse
flottan med stora, snabba kryssare är den slutsats, som kan
clragas af de nu afslutade manövrerna".
Det finnes visserligen den dörsta sannolikhet för att en
i fart nnderlägsen e;;;kacler med ett tillräckligt antal kry>'sare
har ntsigt att kunna hålla observation på en snabbare fiende
i 1len begränsade vestra delen af Medelhafvet. Ett tillritckligt amal hyssare var clock en förutsättning, hvilken ej uppfyides af elen ilotta, som sammandragits för ifrågavarande års
manövrer. Med 8 pansarfartyg och 7 kryssare bevakade B-flottan en 90 :ojömil lång linie uneler en kort sornmamatt, och då
försök till fientlig genombrytning med all säkerhet var att
vänta. ltesul ta te t va. r att A -flottan faktiskt redan hade passrntl linien och upptäcktes endast genom dess torpedbåtars oförstånd a tt afbränna blinkfyrar. U pptäckanclet och återställan<let af den m1cler timtal förlorade förbindelsen med fienden
gjordes uteslutande at kryssaren 'l'rt,qP, på 7,000 tou och 19
knops fart, som dertill, på grund af maskinhaveri, var redn-·
cerad till sin hal f va maskinkraft. H var voro de öfriga kryssarn e? En af dem, Ji'orbiu, på 1,848 ton och 19,,, knops fart,
tl varJemuades för att observera elen upptäckta fienden, men
förlorade honom snart nr sigte. Da,que och Couleuvrinr, på
'120 ton och 17 knops fart, voro glada att komma välbehållna
ifrån i det rätt dåliga vädret. Dessa båda jemte Sfax förLlefvo under manöverns vidare törlopp i okunnighet om hvar
deras A rniral uppehöll sig och kom mo förclenslmll ej vidare i
fråga. Hos Amiralen Yoro under fiendens förföljande endast
nupetit-'l'houurs, Fm·liin, Fmtcon och 'l'a,qe. Dessa hörde man
ej vidare omtalas under manöverns förlopp, merl urHlantag af
'f'ayt', ;.;om ski'm1atle all ii.ra.
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Detta resultat måste i första hand tillskl·ifvas den omständigheten, att det plötsligt uppstod dåligt väder undei· den
afgörande manövernatten. Hade vädret varit godt, hade sannolikt torpedkryssare och torpedbåtar aflagt lysande prof äfven
i rekognoseringstjenst; vid det dåliga värlret deremot visade
det sig på ett rigtigt i ögonen fallande sätt, hvaraf en kryssares värde i krig är beroende, nämligen af dess fart och a.f
ett stort deplacement, som möjliggör användandet af denna
fart äfven vid dåligt väder. Det ä_r fart och sjöduglighet,
som garantera säkerheten för underrättelsers liherbringande
i krigstid. De franska t.orperl.kry,;;sarnes och öppeusjii-torpedbåtarnes betydelse stä l des jnst genom det rl ål iga värl re t. i e11
rätt dager. De si;;t.nämnda, som merl sitt iifverskott på hastighet voro afseelda att nnder natten angripa fienden, knnde
med knapp nöd hålla 10 knops fart vid B-eskarlern och måste
vid A-eskadern, snm gick med 12 knop, skickas bort för att
komma efter vid bättre väder. Hufvullsakligen mnste dock
detta tillskrifvas manskapet:> utbiltlning, ty två båt.ar at samma
typ deltoga utan anmärkning i Nordef'karlerns expedition t ill
Kronstadt senaste sommar.
De fordringar, som framf';å nr elen franska pressens uttalanden öfver detta års profmobi lisering och den i ~amban1l
dermed följande manövern, kunna f'ammanfattas i följanrl.e
punkter:
l. Höjanrle af :flottans krigsbererlska.p genom afskaffanrle
nuvarande bereclskap~ldasserna och fartygens in<lelrle
af
n in g uti:
a) i t.jenst varande,
b) i reserv varande, ~om knnna. giiras klara att li\pa nt
inom 48 timmar,
c) nnder reparation varamle, som al lt;;å ej komrna inom
gränsen för mobil iseringsberäkningen.
2. I ndelning af reservisterna till bestämda frtrtywddasser
och på förhand g,iord fördelning af <lem i enlighet rlenned.
3. Uteslutande från mindre fartyg , såsom kry,.;;;are af

- 2073:dje klassen, af sådana reservister, som ej tillhöra sjömansbefolkningen.
4. Flottans förseende med ett större antal kryssare af
öfver 4,000 tons deplacement.
ö. Noggrannare bestämmande af torpedbåtames uppgift.
Eventuelt deras uteslutande användande vid rlet rörliga kns~
försvaret, och byggande af torpecltransportfartyg, som merl ett
antal torpedbåtar ombord å t föl ja den sjögående flottan.
I hvad mån dessa fordringar komma att förverkligas,
får framt.iden utvisa.

Behöfva vi en sjökrigshögskola; och hvilka fordringar böra vi i så fall ställa på en sådan?
Kunskaj':1 är makt. Denna sanning är lika gammal, som
den är a ll mängiltig. Grundlig sakkunskap är nämligen ett
oeftergifligt vi ikor föi' att kunna segerrikt utgå ur tlen hårda
kampen fi'll' till varan, vare sig det gäller folk racer, nati011er,
familjer eller enskilda individer. Vi Yi lja dermed ingalunda
hafva sagt, att kunskapen ensam är tillfyllestgörande för att
betrygga till va ron. N ej, dervid äro andra faktorer såsom t.
ex. sedli_ghet, måttlighet, fy;;isk styrka, laglydighet, fosterlandskärlek, o. s. v. minst lika verksamma. Allt detta skulle dock
knappast knn n a förläna seger der, h varest intellektnel nnderhtgsenhet är för handen. Det är i detta hänseende lärorikt
att skärskåda '.l'yska Rikets öden under innevarande århundrade. Vid de&s början finna vi ett Tyskland sönderstyckadt,
utsnget och blödande ur d, jnpa sår. lVIen tack vare elen grundlighet i vetenskaplig forskning: som stärlse binneteclmat, rlen
germani;J]m racen, i förening med rlen kiimpakraft, som eJHlasL
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motgångens hårda skola frammanar, har det trappsteg för
trappsteg höjt sig till sin nuvarande rnaktställuing, och i n,ittonde århundradets aftontimma lysstmr verlclen med ängs1an
till den ty~ka örnens mäktiga vingslag.
Den ty::;ka grundligheten har icke förnekat sig inom n ågot område och allra minst .inom krigskonstens. Tjsldamls
militära utbildningsanstalter hafva också i mångt och mycket
tjenat till förebild för åtskilliga andra länders. Sveriges yngsta militär::;kola, krigsskolan, som vunnit ett lika allmänt som
berii.ttigaclt erkännande, har äfven i viss mån blifvit ordnad
etter tyskt mönster. Svenska armeens målsmän hafva dessutom
seflan långt tillbaka visat sig hafva öppet öga fiir vigten af
ett grundligt, vetensJ,apligt underlag särskiJ,]t för officer:-trnes
nthilduing.
Så inrMt:-tdes redan år 1817 ett fnllstiLnlligt hiigrA art i llerilitroverk vid Marieberg. Detta som ursprungligen var afsedt uteslutande för officerare at artilleriet, omorganiserades
år 1832 på så sätt, att h vart 3:e år 47 officerare antogos. Af
rlessa sknlle halfva antalet tillhöra artilleriet oeh den an1lrn.
hälflen den öfriga armeen. Samtidigt uppstitldes skolans ~e
nomgflende såsom ett viikor för inträ\1e i generalstaben. Ar
!8GG inrättades derstädes ~rra särskilda kurser: generalstab:-;knrsen, allmänna artilleriknrsen, större artillerikarsen och for·tifikationsknrsen, och läroverket benämdes dereftet krig~hiig
:-;kolan.
Denna anordniug varade dock eudast till i'tr 1878. Man
hade nämligen kommit till insigt om, att de teoret~ska fordringar, som måste ställas på en artilleri- eller fortifikationsofficer, v oro så skilda från h vad man ffn·cl rad e af en generalstabsofficer, att unelervisningen icke med fördel kunde berlrifvas vid samrna skola. Den fördelades derför i tvenne: art i lleri- oeh ingeniörhögskolan och den n u varande krigshögskolan.
Utom dessa båda läroverk finnas ytterligare tvenne för armeens
offieerare obligatoriska ntbilcl ning,;anstal ter, nä m l igen r i elskolan å SLriimsholm och >Jkjutskolan å Hosersberg.
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Vid flottan är i detta hänseende ett-. annat förhållande
Der är det endast sörjd t för offic.:erarnes utbildning
i en enda specialitet, nämligen minvapnet och erkannerligen
Jet fasta minfö rsvaret. Är då sjöofficerens yrke lättlärdare
~in Jandtofficerens eller sjökrigsmaterielen af enklare beskaffenhet än armeens krig~ redskap? Ingalunda. Det har tvärtorn
upprepade gånger, ,ia ända till leda , blifvit framhållet , att
sjökrigsmate rielen blitvit allt mer och mer komplicerad och
att följaktligen allt större och större kraf så i teoretiskt som
praktiskt hänseende måste ställas på flottans personal. De
flesta sjöfarande nationer, såsom t. ex. England, Fran krik e,
'J'ysklaml, Italien, Österrike, Ryssland, m. fL, hafva också icke
nöjt sig med att -- såsom fallet är i Sverige - blott gifva
Att platoni:-;);:t erkännande åt denna till axiom upphöjda sanlling, utan äfveu praktiskt tillämpat elen, och i alla ofvan
npp1 äknade liinder finnas utbildningsanstalter för att bibringa
s_jöofficerame nödiga kunskaper utöfver hvacl de varit i tillfidle att inhemta i de respektive kadettskolorna .
Med en viss beklämning i sinnet måste vi också, om vi
,,ilja vara fullt, uppriktiga, bekänna, att svenska flottans offi-.
cer~kår i närvaranc1e ögonblick icke i genomsnitt är i besittning af nödig krigsvetenskaplig bilclning. Flera tecken, och
ic:ke minst bristen p:, nr.~prunglighet inom vår sjömilitära litt.nratur, glira en sådan förmodan berättigafl.
Detta sakfiirltAllande har äfven menligt inverkat på flottrrns utveckling nnclet· tle senaste årtiondena. Ett och annat
Lev is h~irför må i korthet anföras. Så t. ex. hade den ofrukt[,ara och olycbbringan1le tvist, ,.;om ::-:lutligen ledde till flottan.~ delande i stora flottan och skärgårcharti Ilerio t, knappast
L! t L •Imma lillesdigra n tg<'tng, om en ~tiino hän ne\lom om beLi ugelse mu för sjövapnets strategiska an vändanl1e och en stiirrA
l'i 'n·nJ{lga att tolka hi~t01·iens nmntliga länlomar stått de tYi~tande till lmds. Ej heller hade striden gema knnnat, tA den
an:-.t.rylming af per-;onlig l'ittArltet., som kiLnnetecknarle den,
11111 1le stridande haft tillfälle att ställa sig pfL eu mera saklig
ll1d1 mindre personlig gru nd .
1 il.dancle.

Tidd·r . i ~iör. 1892
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Äfven fartygsmaterielens utveckling har understundom
burit spår af, att den mera blifvit betraktaLl från mariui11geniörens än den erf'arne sjilofficerens ståndpnnkt. Si t.. ex.
hade väl den s. k. Ble1Jdatypen, som onekligen är en vacker
lösning -af ett skeppsbyggnadsproblem, under gynsammare förhållanden knappast sett 1.lagen. Häremot skulle kunna invändas, att det är lätt att spela siarens roll tjugu år efteråt, men
att Blemlatypen äfven vid ticlen för des;; tillkomst icke ingat
höga tankar om sig -- åtminstone icke bland utländske sjöofrieerare - bevisas bland annat af följande uttalande i dau::;k
"'l'idsskrift for Sövmsen" för år 1878:
"Ehuruväl fartyg af Blendatypcn kunna lämpa sig väl
för speciela ändamål, kunna vi dock påtagligen icke betrakta
dem såsom egentliga stridsfartyg, en~ir de äro utsatta för, att
ett enda skott hån en ganska liten pjes kan omintetglira dera::; rörelsekraft. Den åsigten, att sådana fartyg kunna träda
i stället för en flottas bepansrade materiel, röjer emlrtst ringa
blick för den n a materiels betydelse och ändamål."
Det vore emellertid orättvist att icke erkänna lle stora
framsteg, som isynnerhet nnder det senaste årtiondet förverkligatR, så väl mecl afseencle på materielens nt.veckling som
Det senare gäller dock me;;t om
personalens utbildning.
manskaps- och nnderofficersutbildniugen, och våra exercisskolor och skolfartyg arbeta på ett erkännansvärdt sätt. Betrakta vi deremot våra e:>kaderöfningar, som ju förnämligast
skola utgöra en taktisk och strategisk skola för befälet, sfL
måste Yi bekänna, att de lida af brist på den metodiska ledning, som är frnkten af föregående grundliga studier; och den
lärorika kritik, som alLlrig nteblifver efter armeeus fältt,jensti"ifningar, finnes vid eskaderöfningarna ei1dast till namnet.
En annan omständighet har inom sjömilit~ira kretsar framkallat vemo(lsfulla betrnl,telser. Au"'tni.ngniugar gii;·as nämligen för att F<jiivapuct i ::dltnäuheteus C1gon skftJI fnrlora rle11
betyrlelse för lallllet.s iörsnn, som clet ä.r p:"t god väg att vinna
och ;;om merl 1·ät.ta borde tillkomma det. E1.t. mill'l.::eligt Lirleus

tecken i detta hänseende är den ensidiga rigtning, som för:o:varsrörelsen antagit ouh som på ett slående sätt kännetecknas af bland annat rlet circnlär, som af allmänna för::::var,.;föreniugens verkställande nto;kctt utfärdades under Februari månad 1891. Der i fram hålles såsom föreningens mål sträfvanclet
att fylla de behof, som clepartementschefen *) (! 1 anser vara oundgängliga för att värna Sverige::; neutralitet, Sttsom försättandet
i föro>va.r::;giltigt skick af landets grän::;fä,.;tningar, anskaffande
af fästnir"gsartillerima.teriel och uppsättandet at' uya, fasta
för;;varo>anstalter, m. m. dylikt. Sjöförsvaret har således icke
uågon plats i ut::;kottet::; program . Om denna ensidiga åsigt
om fOrsvaret::; orclnande får rotfasta sig hos nationen, så torde
den tidpunkt icke vara långt aflägsen, då sjövapnet får utstå
en formlig kamp för ;,;itt bestånd. Detta får väl icke så uppfattas, som ,;kulle Hettan helt och l:ållet kunna "afskrif'vas".
N ej, med bestånd mena vi här icke en tynande till var o, som
af nationen fördrages s1som ett nöd vanJigt ond t, utan en
lif::;krctftig organism, som näre,; och värmes af folkets innerliga
öfvertygelse om dess nytta och oumbärlighet.
Vi befara storligen, att flottans mäu i denna strid mot
nationens isande dödskyla icke med Lillräcldig skicklighet och
sii.kerhet veta att begagna, sig af det ttdade och skrifna ordets
mii.kt,iga vapon. Flottans officerare befinna sig också i detta
hiin~eende i en oför,Jelaktigare ställning ii.n :o:ina, bröder till
ln.mb. Många af desst1. senare vinna vid ann(·ens högskolor
e n betydlig fii.rdigh ei·. att nt.trycka :oig i tal or.lt skrift, och
<l etLa i föreuiug mer! rle gerligna kun,.;b.per, surn äf\'en derstiirles inhämtas, siltter dem i stånd att med frarngåug lägga
siLL onl i elen allmänna llisknssionens våg::;k:\1.
Men id\en inom sitt eget vrtpen erfara tlottans officerare
e n viss ,;vårighet att; bibehålla sin rätta plats i ärlel täfian att
g ifva. materielen en tiLbeJtlig utveckling.
Vi l1afva re1la1J i 1let föregttenrle antyclt., att en del af
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våra krig;;f'artyg mer äro att betrakta såsOIII resultat af lyckligt lö.~ta ingeniör;;problem än verkliga krig,;reuskap. s :jöofficeren måste allt mer och mer afsäga sig bestämmelserätten
öfver den materiel, på hvars beskaffenhet hans framgång, lif
och ära dock en gång komma att bero. Först öfverflyttades
ansvaret för fartygslavetterna på mariningeniörerna. Sedan
kom turen till de sjelfgående minoma, och senast hafva vi
varit i tillfälle att bevittna, hurusom vid mottagandet af den
sist levererade 1:a klass pansarbåten och 2:a lda~s kanonbåten, det icke fans någon sjöofficer i emottagningslwrnmissionen. Mariningeniörema skola således icke blott beslilmma
merl hvarl slags vapen sjöofficeren skall fäkta, ntan äfven om
dessft vapen äro h onom gorla nog. Här iir icke vlatsen att
orda om, hnruYicb (letta i lilngrlen skalllitnda t.ill vapnet,; gagn .
Yi kunna blott framhålla, att clenna sakernas ordning är e11
omedelbar följd >tf sjöofficerens försum marle tekniskabildning;
och om han anser sig kunna vara denna bildning förutan,
må han då också vara följdrigtig i sin tankegång och utan
knot emottaga den plats, som blir honom anvisad, då hans
väl ock ve afhandlas.
Vi hafva i det föregåendE~ försökt aLt från några olika
synpunkter framhålla behofvet af en forts~tttningskurs fi'>r sjöofficerare. Detta behof är l:'tngt itn'\.n nytt. Ur K. M:ts N ad.
P rop. till 1879 års riksdag angående inrättandet af en '']J ögre
sjökrigsskola" hemla vi följande upplysningar i detta hänseende. Hedan under första decennierna af detta århundrade
höllos vid flottans station i Uarlskrona förelä~ning;.n uti mtvigation och artilleri, oc!l i början af 1820-talet lac1es clerti Il
fiirelitsningar i sjutaktik, manöver och krigshistoria. De kommit.terR.(le, som ;u· l82G afgåfvo förslag till ordnande af rib~ ts
sji',försvar, ans:lgo en hiigre applikati\' nnclervi,;nillgsanstalt fiir
flottan böra, efter samma grnmler som artilleriets på 1\'frnieberg,. inrättas i Carlskrona, l1vartill ock frr111 och mer] IRilO
anslogs ett årl igt belopp af l ,:100 Helt·. D ett:t an,;] ag indrog,;
pZt 1860-talet samt. allvändes fiit· andra ii11damttl.
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Fragan upptogs sedan af K. Örlogsmannasällskapet är
1874, da det till K. i\f:t iulemnade ett förslag till ordnande
af en högskola för sjöofficerare vid flottans station i Stockholm. Detta ~irende remitterades till den då församlade sjöförsvarskomm itteen, h vilken förklarade sig väl inse behöfligheteu
af en högskola för flottans officerare, men ansåg det åsyftade
ändamålet kunna viunas, om undervisningen vid den då varande krigshögskolan ordnades med större hänsyn till sjöofriuerens utbildning, än då vore fallet. Förslaget föranledde med
an ledning · häraf icke då till någon åtgärd. Möjligheten att i
gemensam ma nnclervi:mingsan,;;talter förena unelervisningen för
armeens och flottans officerare blef ännu mera flägsuad, då geueralstabsliuien skildes fr~ n läroverket å Marieberg, h vi l keL
liereiter bl e f en högre fackskola för artilleri- och ingeniör:;bi ldningens befrämjande. Detta i förening med en framställning i ämuet, från chefen för fl.oUans mil. pers. af den 29
Nov. 1878 föranledde också K. l\I:t att år 1879 aflåta ofvan
11fimnda Nåd. Prop. Vid frågans behandling i statsutskottet
!'r!.:ii ltCles uis:Y'1'Ii!Jen skofans uöduänd~het, men utskottet ansåg
at~ frågan om imättandet af denna lärokurs, med hänsyn till
llO ll då radamle ekonomi,;ka ställningen, Utan alltför stora olägeu]Jeter kunde anstd filt ett rmnut dr. Detta blef ock riksdagew; beslnt. Denna vigtiga fråga har sedan dess icke varit
iijremål för statsmaldentatl behandling.
Vi skulle draga i uetäukanJe att förorda en högre utiJilduingsaustalL för flottaus officerare, så vida tiden för de
]Jraktiska öfniugarna derigenom skull e minskas med en enda dag.
::-iCt är emellertid icke förhållamh)t. Dessas 0111fåug bogräm;as nämligen af det af riksdagen dertill afsedela belopp,
ln·ilket icke medgifver att hålla personalen till sjös under mer
än en del af året. Och under de långa vintermånadernl'. kunde
en del af flottans officerare utan olägenhet för tjenstens jemna
g<'m g uudvaras. Armeeus högskolor p~gå till stor clel under
DOm marmånaderna och e11samt denua omständighet ~tr - oafseclt allt annat - tillräcklig att förtaga all tanke på att sjöoificerarne skulle till något större antal bevista clem .
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Illan förv~mar s1g öfver allmänhetens förblinllebe och
sorglöshet gent e111ot landets försvarsväsende och tröttnar
aldrig att framhålla elen allvarsamma sanningeu, att hvarje
fredens dag, som förrinner utan att något göres för försvarets stärkande, förer oss en dag närmare den hotande faran.
.i'l'fen månne icke här Bibelns lärdom om grandet och bjelken
kau finna någon tillämpning? Månne icke elen fred, som försynen beskärt vårt land, inYerkat förlamande piL uppfattningen om betingelserna för den moderna sjökrigsmaterielens
l1audterande äfven bland flottans mi-:n! På annat sätt kall
tlet ringa intresse, som i vårt, land kommit elen högre sjöofficersbildningen till del, lmappa::>t förklaras. Helst da man be::;inuar, att en ::;jökrigsbög::dwlas välgörande verkningar först
efter åtskilliga år kund.e homma vapnet till del, och att denna
angelägenhet följaktligen min::;t af al la är af beskaffenhet att
kuu1-1a uppskjutas till en oviss framtiL1. Vi tro o::;s ::;~dnntla
Lill fullo hafva ådagalagt, att det allt ifråu årbnm1radets biirjan kända och erkända bebofvet af ett högre uudervi::; uiugsverk för flottans officerare blif,:it allt mer och mer oafvisligt,
och att det skyn<bamma (yllamlet, at detla hehof 11u blifviL
ett vi ikor för vapuets beståml.
Det åter::>tar dä att uuder::;öka h vilka fordringar, lilan uör
sLälla ]Jå en ~:; j ökrigshtig::;kola.
Härvid torde det vara af intresse aLL fi.in;t i korLhet reLlogöra för, hmu derllla angelägenhet är orduad i en t1el utläudslm mariner.
Då de respektive högskolorna utgöra af'oiluLuiugen aJ lleu
föregåeude militära uppfCJstran, ii r L1et, för a t L Lydliggöra deras
:;Lälluing i förhålland e till officenmtbilduiugetl ; siu belheL
ni!tl vändigL, att i :;törsta möjliga korthet anty<1a gången af
officersuppfostran allt ifrån <le unge männens inträcle i tjenstet1.
I Euylaurl au tagas go::;sa.r at mellan J 2 och 13 '/~ års ;]lcler
Lill "naval cadets" umborrl å skolskeppet lJritawliu. Den
nä~Lan uLeslulande teo rcLiska kursen dor::;täLles pagår nuder
två är. Af dessa två år kunna eleverua - beroende på er-
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hållna betyg - f:}, räkna sig till godo en vJss del, dock högst
l~ månader, såsom tjenstetid.
Den, som erhållit 12 månaders
Ljenstetid, utnämnes genast till "midshipman". Efter afslutad
knn; på Britmmiu, sändas alla till sjös på expeditioner till
flfliigsnare farvatten för att få praktisk färdighet och samti<ligt fortsättft sina teoretiska studier. De, som icke redan
blifvit utnämnda till "midshi pmen", undergå om bord en examen, när de fått ::;ina 12 månaders tjenstetid. Efter (ylda 19
rir och 5 års tjenstetid -- inberäknadt den tid, som får tillgodorälmas från Britanuia -- undergår "mich;hipsmannen" en
examen i sjömauskap ("seamanship"). Efter att hafva blifvit
goclkänd i denna examen, befordras "micbhipmannen" till
"actir1g sublieutenant '' och säudes, f::å snart sig göra låter till
England för att geuomgå en sex månaders kurs vid "Royal
Naval College" i Ureenwich.
Efter de tre första månaderna i Greenwich, skall förberu<1aJH le examen atläggas i följande ämnen: alg e bra, geometri,
trigonornetri och rörelselära (dynamik), samt vid kursens slut
uti: stati k, hydrostatik, fysik, ångmaskinlära, franska , vindar
ou h sLröm mar, n a vigatian (teoretisk och praktisk l, sjömätuiug,
käuuetlom om instrmncnter, ob:eervationer och afbaucllingar i
h varjehanda ämnen. Den hug:; ta, sam111anlagda uetygssummn.,
som i dessa ämuen kan erhållas, är 1,800 "p oin ts ".
För erhåll ande af 3 kl. certifikat fordras. . . . . . . . . . . 800 p.
2 kl.
1,100 p.
"
" l kl.
"
"
"
1,400 p.
"
"
" att erhålla
"
"
::;ärskilc1 befordran
före sin tnr fonlras 1,i150 p.
Dock måst;c minst '/,; af deL i hvarje ämne be::;tätm1a,
högsta pointtalet uppnås för erhållande af ett 2:a eller 3:e kl.
certifikat.
Då en "acting sublieutenant" genomgått sin kurs i Ureenwich, embarkerar han på Vernon för att genomgå en måuacls kurs i torJ>etl väsen, efter h vars slut han underkastas
examen i detta ämue ouh öfvergår till artilleriskolskeppet
B.ueltent för genomgåeude af en kurs i artilleri.
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Särskilda certifikat meddelas i torped väseude och artilleri.
[ artilleri:

l torpedoc'isende:

Högsta pointautalet är. . . .
600 p.
200 p.
för 3:e kl. certifikat fordras
400 p.
l 20 p.
, 2:a ,
,
,
460 p.
150 p.
, l :a ,
,
,
.530 p.
l 75 p.
För att eu "actiug snldien tenaut" slutligen skall få en
full makt som "sublieutenant", skall han ytterligare geuomgiL
exa men i "pilotage". Denna kurs varar två månader, m1der
hvilken tic1 vederbörande är upptagen på ~:;.r;ceLlent':; mö nste rrulla, och innefattar: navigation, segl ingsbeskrifning, kotupasslära och lotsuing i Engelska lwnaleu . Alla dessa kur::;er ä ro
obligatoriska för att vinna \·idare befordran, och eLt underkännam1e betyg i någon af dem l1ar till följd att vel1erböraude
skiljes från tjensten.
Den, som erhållit l:a kl. ce1 tifika.t i de fem ofvannämmla
examina, näm ligen:
sjömanskap,
torped väsende,
mtilleri och
"pilotage" samt
miust 1,550 poiut::; i kurseu i lircemvid1, befordras efter G
må11aders tjenstetid s;'\,som "sublieutcuaut" ti ll "lieute11anL".
Officerare, h vi l k a - såsom '·lieu LeJJall ts" l~afva J ars tjellsLet id
Lill sjös och ··- önska vin ila vidare ntbilLluiug till speciedisLer i
Lurpcclväsen eller artilleri, kunna på siua ehet'ers fi.ironl fä
Lillstånd att genomgå derför at~edda kurser, för.~t i Greeuwicl1
och sedermera ombord å b,t:ce/LI!id eller Vcmun .
Kurseu i Greemvieb börjar d. l Okt. hvarje ;\r ueh är
för båda dessa 8pecialiteter densamma, ~amt innefattar följande
ämneu: befät:ituiugs konst, a lgebra och trigonometri, ana lyti::; k
geometri, statik, h,plrostcttik, rörelselära (dynctllli k l, mekanik,
elektrieitct:::lära, diff'ereutial- och iutegralkcdkyl och tilläm pn d
mekanik, fysik, kemi, maskiukoustruktion och ritning.
.Högsta pointtalet är
5 1200 p.

=
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För i :a klass certifikat 'fordras
. 11,150 l'·
2:a l!
.. 1,900 p.
l!
"
Artillerjsterua genon1gå derefter en 3 n1ånaclers kurs i
turperlskolan ombord å J 'er non och sedan en kurs i prakti:,;kt
arLilleri på n månader oeh 3 veckor ombord i ~·xcelleut, hvarof'ter under 5 veckors tid besök göras i kanonverbtäder, förrål1er m. m. Hela kursen varar således i 19 månader.
I den prakti:;;ka kursen meddelas iifveu l :a eller 2:a k lass
certifikat. För a t t kmllla blifva nnt eclmad som specialist-arLillerist (gunnery lieuteJJaut ) fordras dessut,om att hafva intyg
um att kunua besigtiga kanoner m. m.
Afven genomgås
en 14 dagars kurs i dykning med dem, hvan; kroppskou,.;titutiuu det tillåteL På gruml af erhållna certifi.kat iuJelas vederbörande i 3 klasser, nämligeu: l:o ~ådaua, "om erhållit l:a
Jda:;::; certifilwt både vid Greenwich och om bord å ExceLLent,
:!:o de, som erhållit ett l:a och ett :2:a ]dass certifikat, och 3:e
de som erhållit tvenne 2:a klass certifikat.
Detta har betyLlelse såsom i u verkaude pfL vederbörandes aHöuing till sjös.
Dc erhålla nämligen, beroeude pä hvilkcu af ofvann~Lmml <t
kategorier de tillhöra, 3 sh .. G d., 2 ::;h. (j d. oeh 1 sh. C ll. um
dag e u utö i v er si u vauliga löu.
De, som vilja utoilda-; till spccictlisLer i torpeLlviiseu,
L'llJbarkera efLer sluhJLl kurs i Greem\'idt omborcl {L J'tntuJt
o clt uml e rg~t llor e11 iJ m(nwders prakti:o:k och teoretisk kms
i Lorped \'äsemle.
Uu el er l -l dagar ]J<ig~n· M ven kurs i dy kuing. Turpedofficemrue indelas ll~L grmtLl af erhållua certif-ikat i Greenwicl1 i tvä kategorier, som 111eclföra olika ekonumiska fö1clelar . .Di't ofvanuämuda ::;pecialister varit ti·åuvaramle
fri\u H:cce!lent eller Jremon, uuder tre ar:,; t.id, må::;te clL) Wr aLt
bibehållas i sin egeuskap af i::ipecialister åuyu undergå eu kurs
i arti ll eri- och torped väsem1e på respektive l'h och 2 '!~ månaLler och crhalla efter i::ilutall kurs, l:a, :a:a eller 3:e kl. eertifikat. Efter yctorligare tre <hs förlopp geuomgås eu repetiLionskurs på Li veckor 01nl>ord å i:).rce/Leitf och l m.:uu:1-d å
,.C/'I tOII ,
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Vid Greenwich College finnas ytterligare tvenne för sjöofficerare atsedda kurser.
25 "captains" och "comma.nders" och 4 "staff-commanders" tillåtas årligen deltaga i en 9 månader8 kurs. Af dessa
25 officerare tillåtas 10 n n der stuelietiden uppbära ''full pay",
men skola då · underkasta sig examen vid kursens slut o~h
der i blifva godkända. K urs en kan i viss mån och i sa m rad
med undervisningsdirektören ordnas efter h vars. och ens önskningar. De förnäm~ta ämne11a ~tro: navigation, kornpassjustering, ångmaskiulära, sjömätning. skeppsbyggeri och iuternaLiouel sjörätt.
Löjtnanter kunna till ett anlal af 35 få deltaga i en för
Llern afseeld U månaders kurs, h vari hnfvndsakligeuuyssnämuJa
ämneu ingå. De skola underkasta 'ilig examen och tillåtas
rälma "full pay" oeh tjensteticbberäkuiug, om cle blifva godkända.
Vid Greenwich College firmas dessutom anorclnaLle en l1el
Llel ett- td,- eller treåriga kur~er, afseelda för olika kategorier
at' personalen, såsom t. ex. marinartilleriet, mariniufanteriet,
llJariuingeniörer, maskinistotficerare, kadettlärare ( "uaval iu·
sLruetors") o. s. v. Det skulle doek fiira oss för långl att här
redogöra för alla rlessa kurser. Vi hafva derför inskränkt oss
till att i det ofvan anförda endast omnl\mna de, som ::;tå i
sammanhang rnecl sjöofiicerarnes utbildning.
I l'!Jsklwul au tagas unge män, som icke fy l t 17 ar till
sjö kadetter efter undergåugen inträdet:exameu, såvida Llo ieke
förut afiagt mogeuheb;exameu. StmleHter kmllla deremot utau
i Hträdesexamen antagas, iunau de fy l t l \J fu·. De nyautagna
ntga genast på eu 6 månaders expedition (April -- Sept.) för
att pröfvas i lämplighet för yrket. De, som blifvit godkända,
genomgå en G månaders teoretisk knn; (0h:t.-l\1ars) i den
s. k. Marine-Schnle i Kiel. Examen ("Seekadettenpritfuug")
törrättas i slutet af Mars m;\nad, hvarefter de, som cleri blifvit godkända, g<'t ombord pa ett kadettfartyg !Jå expeditiou
Lill afiägsnare fa,rvatten tlnder t,vå årti tid för att vidare · ut-

l•ildas i :::;å väl vraktiskt som teoretiskt hänsJende. Vid hemkomsten afiägges officersexamen l "erster SeeoffiziersprCtfung").
J)e, :::;om blifvit gorlkända i denna examen, underkastas omeLlelbart val af hem ma varande officerare vid stationen och förurcluas, såvida valet utfaller fördelaktigt, till underlöjtnanter
utan fullmakt ("Uuterlieutenants zur See ohne Patent"). Under derpit följande sommar embarkera dessa på i tjeust varamle fartyg ocl1 under följande vinter genomgås en 11 månaden; (Okt. - Aug.) kurs (''Ofi"izier-Coetus") i "Marine-Schule"
i Kiel, hvarefter slutlig officersexamen ("Seeoffiziers Ben&;J>riifung·') afhigges i följamle ämnen : navigation, lämltaktik,
artilleri, :;keppsbyggeri, ångma:okinlära, befästningskon::;t, teckJtiug, maternatik och fysik. De, som godkänts i denna exaLneu, erhålla derefter fullmakt ("Patent") såsom underlöjtnau·
Ler (•· Unterlieutenants znr 8ee"). Alla här uppräknade kurser
och examina äro således obligatoriska för alla.
U u der chefen fiir "Mari ue-Sehule" i Kiel står ä f ven e u
"Marine-Akaclemi e". Dem1a har till uppgift att bereda tillftd le Hi r ett begräusadL antal offic:erare, h vilka visat sig ega
'
för tjeusten, till förvärfvande af yttermer äu vanlig falleuhet
ligare veteu~kaplig ntbildniug oeh sål nn<l a göra dem lämpliga
aLL ueklädtt de högre befälsposterna iuom flottan. Dessutom
har "JHarine-Akadem ieu" till uppgift aLt i allmänhet höja den
veLenskapliga bilLiningen inom ofi'icerskåren. Kursen llerstädes pagår uneler :2 lJ~L h va,randra följande år, 7 a 8 ll1tLUader
( vinLennånaclerna) årligen.
Eleverua utgöras af så väl lli t kom meu<leraLle som fri villige
otficerare. rl'ill "Akademien" kurnmen<lems enelast sådCLua
ufi'iceraro, som dels genom sitt nppföra.ude - saväl i tjeusLen
:-:> om i ~·ed ligt hänseemle - oeh dels genom sin begåfu.iug i
(>frigt gifva anledning förvänta, att den derställes meddelade
undervi::;ningeu kommer till tjensteu.s sanua nytta. De, som
\'iija blifva kommenderade ti ll "Akademieu", iulemna ansökau llerom före den l Juni Lill närmaste myndighet, so ut 111ecl
auledning deraf yttrar sig öfver huruvida elen sökande au ses
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så utvecklad, att han, metl tjensteus bästa för ögoneu, bör
kunna draga nytta af undervisningeu viJ Akademien samt
bifogar afskrifter af förut erhållna kompetensbetyg, hvarefte r
handlingarna insändas till resp. Stationsbefälhafvar e, hvilka
öfverlemna dem till direktionen för utbilcll~ingsväsem1et. Sedau denna direkti011 derefter uttalat sig om de sökand es kompetens, be::;tämmer Amiralitetet dem som skola vinna i nträde.
Förstu årskurt>en innefattar: elementarmatemati k , analy.
tisk geometri, högre matematik, oorganisk nch organisk keu1i,
fysik , marinorgani sation, manöver, t'jötaktik, lanrltaktik , befästningt:läm, militärlagstiftning, sjö- oc.;h folkrätt, btunedom
orn nautiska och geodetiska iustrum ent, hamnbyggnadskous t,
sundhet~lära och allmän geografi (omfattande äfveu meteorologi, oceanografi och statskunskap).
Andm årskursen innefattar: sjökrigshistoria, artilleri, tor]Jedlära, maskinlära , skeppsbyggeri, nautisk astronomi, sjömätning, elektroteknik, högre matematik, natioualek0110mi oclt
hafvets naturlära.
Ingen får deltaga i deu senare ~1rskurs ou, utan att vara
•
godkänd i den fi)rst.a. :l!~öredrageu skola lu'lilas i aka.Llomisk
form och förtydligas genom ritningar och modeller, · äfveus'iJlll
geuom elevemas egna konstrnktionsri.tniu gar. En Jiiiig samverkall mellan lärare och lärju11gar skall eftorsträfvas gcuum
allordnande af iifniugar i fria. föreLlrag, gellom uppsatser od1
disku,;sionsöfuiuga r nLau aLL dessa dock Ji't stii;·amle inverka
på föreläsuiugamas gillJg.
rl'illf'älle beretles lärjungame att id'veu inlwmLa kuuskaper
i loJ'vamle språk. lJnclervislliugen omfattar i detta häuseend e:
H ntr och 011 itr
engelska, frauska, ry,;bt och spanska.
skyldig deltaga i unelervisningen i åtmiustone el t af dessa
Under sommarmånadema äro eleverna embarkerade
språk.
p[t i aktiv tjenst varande fartyg.
A ngåelllle Hyp;k((. förhållanden mljter deL i allmänbet stur
sv,i,righet att få tillförlitliga uppgifter. Om de u högre sjöoificerst1tbildningeu kunna vi endast meddela följande fragmen-
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tarisLl npplysuingar, hvilka dock synas ega ett visst intresse.
~ ikolai.i- Mari nakademieu i Petersburg har ti 11 uppgift att utbreda. vetensl,aplig bildning inom :flottan. Den dela" i t.ronun
at'd elniugar, nämligen:
a) hydrografiska afdelningen,
b) fa1 tygsbyggnadsafdel ningen ;.;at n t
c) mekaniska ufdelningen.
Kmsen vid nlwclemien är 3-l'trig. 'rillträde till densamma
cga alla officerare vid flottan och :flottans kårer, hvilka hafva
t,jcuat minst 2 år. Derjemte fordras för inträde i den hythog- rafi,;k::t af<lelningen att hafva deltagit i minst tvenne 3-m ånall ers sjöexpeditioner och å fartygsb_vggna<baf delniugen at.f;'
nn<l er minst l år hafva
, vistats vid mekanisk Yerksta<l eli<w å
rn rtyg, der mn~kinarbeten fijrekommit..
För att vinna intrilde vid marinahru1emien aflägges examen enligt sjijkrigsskolans kurser i följmille ämnen: algebra,
t.rigonometri och analyti::;k geometri, teo\·etisk ll1ekanik, differential- och integralkalkyl samt fysik och kemi. De officerare,
so m_ h1llständigt a.fslntat kmsen vid aka.demien, ega rättighet
att bHra akademiens m~Lrke. Akademiens årliga amdag ilr
l ti , ~.-ll

rubel.
En minimrs för officerare är anordnad i Cronstadt.. KnrseJJ varar G1 /~ månader från <1. l Okt. I den,amma mottagas
- · utan examen - såsom elever officerare vid fiotta11. De
ilro under kursen befriade från annan tjenstgöring samt få
lön och underhåll enligt en särskild stat. Kursen räknar vanligen 4U elever ntorn frivilliga åhörare. Uudervis11ingen omfaL<:.ar : experimentel och praktisk kurs i elektricitet; magn et i=-<m , gal van ism, p ra kti,;k ]nus om explosiva ämnen och deras
\'n rbm i vattnet Ramt om mHlervattensminor. Efter liirnb11·~c·ns sint d. 16 April afl~i.ggn, <1e lwmmen<leratle eleverua intill
d. l :\[aj examina. De gor1käncb officerarne beordra" tlereå
Li ll t_jcem;tgijring nnt1Al' en sommar vid minöfningsa!r1elnin gen
\'it1 'l'r:'mgsnnd och ega derefter rättighet att få kommendering
'-'tt,.;n m miuofficerare ;L f1oLt.anR fartyg.

..

Vid artilleriafdelningen i Reval , hvilken tillhör "4:Lle
mal'inekipaget", är anordnad en teoretisk kurs i artilleri för
officerare och underofficerare tillhöraw1e flottan. Artill eriafdelningen är stäld under eu konteramiral, under hvilken lyuer en stab, en fast kader af lärare och instruktörer samt 40
offleerare och 350 nnderofiicerare, kommenLierade såsom elever
från samtliga marinekipaf';er. Kursen för officerare är två-årig
samt för öfriga elever l år och 4 mtmader. Halfva officerselevantalet om bytes årligen. Så väl officerare som underofficerare undergå en inträdespröfning iniör en kommission i
Oronstad t .
lirdienska marinen har sin "Academia N a vale·' i L i vorno.
Den står under befäl af E"fl amiral, och antalet vid skolan anstillda officerare är gan;;,ka stort.
Skolan är belägen tätt utanför statlen invid hafvet. och
har stora rymliga byggnader, båthamnar, m. m Den innefattar tvenne afdelning~r: lägre kursen för karletter och högre
kursen för officerare. I lägre kursens första klRss sker inträdet vid en ålder mellan 13 och 16 :1r och till andra klassen
' mellan 14 och 17 år. Kursen innehåller f) klasser i lanJ ~eh
4 till sjös och pågår sålnnrlR und er 4 1/2 ttr. Efter afgång,;examen följer utnämning till aspirant - ("g uRrdift rn a rinn " ).
Den högre lnusen innefattRr tvi't l;l as<>er. 'l'ill den hlgre klassen kommeneleras utan inträ(1e;;;exam en alla officera re, .- ~t snart
de blifvi t utnämml e till nm1 erlrijtnallter . För befordran till
underlöjtnant fordras två tjensteår , h va raf 18 sjömånneler som
"gnardia marina". Kursen börja1· hvarje år rl e sio<ta rlaganHl
af ~ov. eller början af D ec . måmtJl och Yann (:) ,\ 8 mi\nauer.
Undervicmingsämn ena hro: kri g::;l;onst, llallistik, fartygsma uöver, navigation (deviation slära ), t i lli1rn p a el mekauik 1om propellern, fartberäkniugar, m. m .), tingmas k i n lära, sjömätni ug
och topografi, allmilli folkr~ltt, tillitmp ael kem i, fysik (elektri citd"liira) oeh fäktning . D enna kLc;;s ii.J' obligatorisk för bofordran till löjtnant och bestä mm es turen (lervid på grund af
erhållna medelbetyg. Till Llen hiigre klassen kan iut.räde sö-

kas af dem,· som fått ett medelbetyg af 16 eller deröfver i den
lägre klassen ( högstft betyget är 20) och dessa utbilda's i denna
klass till artillerister eller torpedofficerare. Då italienska
marinen till följd af sin stora tillväxt haft brist på befäl, hafva
än nu inga officerare kunnat af.'3es för denna kurs, som således
hitintills endast funnits till pa papperet.
Det kunde vara lärorikt att ytterligare fullfölja dennft
redogörelse för de olika mai·iuernas sjökrigshögskolor, men "
lletta skulle föra oss för långt.
En kort jemförelse emellftn de ofva11 nämnda marinernas
officersutbildning saknar icke intresse.
Vi finna då såsom ett gemensamt Llrag för Englanrl, 'l'yskland och Italien en lägre för vidare befordran obligatorisk
ktns och en högre fri vill if,. Denna högre kurs är dock h vRd
England och Tyskland beträffar endast till nftnmet frivillig
för dem, som eftersträfva de högre graderna.
l 'ryskland är det nämligen tydligt uttryckt i skolans
reglemente, att den är af:-;edd för ilem, som anses lämpliga
att bekl~tlla de högre posterna, och i England har det i prakti ken visat sig, att högst få uppnå "commander's" och ännn
mindre "captain's'' grad, utan att törst hafva genomgått, de
för specialofficerm·e bestämda kursema. Endast i England
finna vi de periodi::;kt efter hvart tredje år återkommande
repetitionskurserna . De för de engelska captains anordnade
·- i vissa fall med examensskyldighet törenade - kurserna
äro också detta land uteslutande förbehållna.
Utom ölmd ut:;igt till befordran, hafva de engelska speeiRlistofficerarue äfven rent ekonomiska fördelar i form af
r,kacl sjiiatlöning; n{Jgonting som os;; veterligen icke förekommer i någon annan marin. Med af::;eende på de högre kurserna~ grundlighet synes 'l'yskland och Ry,;sland stå fr~Lmst.
l tys kft marinRkac1emien nämn es en rent at häpnadsväckan1le rad
af tl e mest olikartade ii.mnen. Um und ervi~ningens ordnande
vid elen ryska Nikolai.i Akaelemieu känna n inga Lletaljer,
me u aLL döma af t! en t.id , tre ;\r, ,;o m Jerti Il är anslagen, kan
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man taga för gifvet, att betydliga kurser genomgå~S. Officersspecialiteterna äro i allmänhet två: för artilleri och torped.
Såväl den engelske, som den ty::>ke artillerispeciali.~ten är dock
samtidigt skyldig att i viss mån äfven vara hemmastadd uti
torperl väsen. H ufvndämnena äro öfver allt desamma: sjökrigshistoria, sjötak tik, artilleri, ångmaskin! ära, skeppsbyggeri,
torped väsen, fy::;ik, kemi, befästningskonst och navigation
( deviationslära ).

"·

.,

Vi öfvergå nu till den svenska armeens högskolor, h varvid
vi särskilclt vil.ia filsta oss vid krigshögskolans organisation
"t1som varande den, "om hvad undervisningens ordnande beträffar bäst knmle tjena till förebihl för en blifvande sjiikrigshiigskola.
Krigshögskolans ändamål ii.1· som belmnt att Iernna officerare tillfälle att förvärfvn iikrule insigter i krigsvetenslmpliga. i:mr.:ell och s~ln;;kildt att medeleJa unclervi,niug i <le kunskaper, :o om for d ras för anställ n in g si'1som asp i r an t i generalstaben.
För att vinna inträdE:' i krigshögskolan erfordras att hafva
genomgått pröfning vicl någon nf de för sådant ändam:ll i
hvarje milititnlistrikt anordnade prötningskommissiouema ocb
hafv::t r1Pltagit i ett ~rs vapeniifningar. Officerare, som hafva
genomgått artilleri- och ingeniiirhög~lwlan, ~iro rlnck lwfr iarle
från inträdespröfningen.
· Prufningen omfattar 7 oli 1:a ämnen och består i afl1an11lingar i)f'ver fn1gor, nppstiilrla at lärarekolleginm viil krigshögskolan. De ordinarie elevemas antal är hi)gst 40. Dessntolll antagas extra elever, 1locl' "å att hela, elevantalet ej
c,J'verstiger GO.
Tindervisningen omfattar foljande turi u,r;siimllell: krig,;;hisf.ori::t; krig,.,konst, gPneralstab"tjenst, miliblrfi~rvaltniJJg, vape 11 läm (artilleri), befä.-;tningsl,onst, milititrgAogmfi och rid 11ing
sa mt ur!(!'i(( ~imnen: gPorlesi, matematik, fran"ka, ryska oel~
t.yska sprliken. H1·mje onlinarie elev ilr skyldig aU fi)lja 1111 •lPrvi sningen och tlllilerg;"t alslutningsprof uti min,.;L ett af 1le

valfria ämnena. Öfningarna omfatta under båda föreläsnings;hen krigsspelsöfningar samt 1mrler första sommaröfningen
( 1"/ 1 - 1 /a) besök vid fästningar, artilleriverkstäder och dylikt,
skjutöfningar vid artille:·iets skjutplats samt topografif'ka och
befästningsöfningar. Under den andra sommaröfningen -- 14
•lagar i slutet af .Juli - företagas fälttjenstöfningar.
Till undervisningen å lärosalen äro anslagna sammanlagd t.
17 månader, förrlelarle å tvenne föreläsningstirler, hvardera om
t.vå terminer: en höst- och en v~trterrnin. Första föreläsning,;tidAn hör,iar d. l Aug. h varje år merl .iemnt orclningsnurnn1er
nch riteker till nt.g;mgen af April måuarl nästa år, hvaremot.
andra förelitsningstiden tager sin biirjan rl. l derpå fiiljamle
Sept. oeh pftg;u· till slntet nf Maj måna1l följande år. Permission bevi ljas Yid jnlLiden nm1er 14 dagar lwarje läsår.
Um1ervisningen me1ldelas enligt faststld<la program genom
fi'•rer1rag och utclelar1e fdtgor, hvilka skriftligen besvara<;, Frågonla äro af två slag: frågor af mim1re omfång, som utarbetas i högskolan nt.an anrlra hjelprnedel ä11 möjligen tle nn1ler
l'i.'lreläsningarna tiirda a.nteckningarna, samt hemtrågor, vi1l
hvilka,; besvarande tryckta eller skrifna verk må såsom hjr>lp medel användas. De skriftliga svarAn nnderlmstas i ele,·ernRs
niirvaro bedömancle af läraren.
Kortare föredrag hållas af elevP.rna öfver delar af cle
ii.mnen, som blifvit genomgångna. 'l'ryekta och litografieracle
lii.rokur,;er tå icke ,·i<l undervisningen i militärämnen begRgna;;:, dock biir litraren lemna eleverna en öfversigt iifYer läro~LmnAts literatur samt dervid augifva 1le arbete11, som fi·•reträ<lesvis kunna vara. af nytta vid sturlinm i hemmet.
skriftliga af~lntningsprot aflitggas virl slntE:'t af hvarje
ter min.
Det betPeknande vid tlenun nn<lerv isningsmeto<l ii,r, att
ma. n fram för all t tlermerl å,;yft.at, icke nU genomgå noga begrii.nsacle knrser, ntan fastmer att bibringa eleven \'etamle ntan
hestämdt knnskapsmfltt i syfte att framför allt ,·idga och
;;kärpa hans omdöme och tankekraft samt att lii.ra honom fi'11·~ tA oeh pra.kti.,kt tillgorlngöra sig h\'acl so m inltemta".
].-.
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Med andra ord - undervisningen går i synnerhet ut på
at'u gifva eleven håg och förmåga till fortsatt, fruktbärande
sjeltstudium. Derigenom att undervisningen meddelas genom
föredrag, tvingas eleven att göra anteckningar. Förarrdet af
anteckningar är ett utmärkt medel till tanl<ekraftens och omdömets skärpande. Då det är omöjligt att anteckna mera, än
det vigtigaste, vänjes eleven vid att skilja på hufvndsak oclt
bi,;ak, h vilket är "hjertat af all lärdom". Dessutom får eleven
vana att säkert neclsluifva sina egna och andras tankar.
Ändamålet med de s. k. hemfrflgorna, vid hvilkas besvarande så väl förda anteckningar som ämnets literatur få rådfrågas, är förnämligast att omskapa l1et under föreläsningarna
fc'Jrvärfvacle vetamlet till verklig kunskap, äfveJJsom vänja
eleven vid sjelf::;tnrlium. Dessa frågor skola vara af den natnr,
att de icke kunna l•esvaras endast merl anlitande af minnet.,
n ta n inneLära praktiska nppgi fter, h vars utrellaude kräfver en
vi:os grad af omdöme.
I nyss nämnda syfte företages äfven kritik såväl å de
afgifna uppsatserna som å de muntliga föredragen. Någon
garanti måste emellertid finnas för att eleverna vederbörligen
följa med undervisningens fortgång och dessa äro att söka
uti de tid efter annan återkommal1cle mindre frågoma samt
afslutnicgsprofven, hvilka skriftligen besvaras i lärosalen.
Artilleri- och ingeniörhögskolans orga.nisati0n är så allmilnt känd, att någon längre redogörelse för clensammrL icke
här erfordras.
Kurserna derstäd e::; äro tre: allmänna artillerikursen och
fortifikationsknrsen, båda tvåriga, samt den 1-åriga större artillerikursen, som utgör en fortsättning af den allmänna. Undervisningen pågår hela året om med undantag af 14 dagar
vid .iultiden och tiden mellan l Maj och 14 Juli. Sjöofficerare, som derstädes åtnjutit undervisning, hafva deltagit i den
allmänna artilleri kursen, omfattande: matematik, teoretisk me··
kanik, fysik, kemi, franska, krigskonst, krigshistoria, artilleri
tne'l ritning samt Lefcbtning.~konst me<l ritning. Några af
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dem hafva äfven deltagit i större artillerikursen, som omfattar~
matematik, teoretisk mekanik, fysik, kemi, artilleri med ritning, tillämpad mekanik och beskritvande geometri.
En jemförelse mellan den för,;tnämnda gruppen af ämnen
och de, som enligt det föregående hos andra nationer ansetts
böra ingå i den högre sjiiofficersutbildningen, visar, att en
högst hetydlig skilnad här förefinnes . ~är härtill k~JmJner,
att undervisningen äfven i en clel af de ämnen, som till namnet- äro gemensam ma, dock må.ste omfatta vid t skilda k n rser,
så inses lätt, att gemensam undervisning för landt- och sjöofficerare är h~lt enkelt en omöjlighet..
Umlervisllingssättet i artilleri- och ingeniörl1iigckolan
skiljer sig i viss mån från tlet v i d krigshögskolan nntagna.
Virl den förra använda;,; i flera ämnen tryckta undervisningsblieker me'I faststäida kurser. De tid efter anna11 återkommande obligatoriska repetit,ionerna äro äfven kännetecknan11e
fi)r systemet vid först nämnda skola.
Dessa olikheter betingas dock till stor del af skiljaktigheter i de kurser, som utgöra föremål fiir nnclervisningen i
de båda skolorna. I de ämnen, der så1lant med fördel låter
sig göra, är krigshögskolans undervisningsmetod äfven antagen vid artilleri- och ingeniiirhög:;kolan.
Slntligen må nämnas några ord, om de;.1 af K. M:t vid
1879 års riksdag föreslagna "högre sjökrigsskolan", hvilken i
allt Jmfvndsakligt skulle anordnas i öfverensstämmelse merl
chefens för flottans militärpersonal förslag
Skolan skulle innefatta l v å afdelningar h vardera om ett
år: en nedre, obligatorisk för hva.rje officer och en öfre, tillgänglig för den, som anmälde sin önskan att der vinna inträde.
Undervisningen i den nedre afdelningen slmlle omfatta:
fysik och kemi (mindre kurs, hufvudsakligast med fästadt
afseende vid minväse1?cletl, teoretisk och praktisk kurs i minväsendet (rörliga och fasta), militärisk kustgeografi samt lefvande språ.k (valfritt).
Undervisningen i den Mre afJelningen ,;knlle omfatta:
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fysik och kemi (med hufvt1dsakligt afseende fästadt på minväsenclet), teoretisk och praktisk k nr:-; i minvt-tsen det {större
kurs), militärisk kustgeografi, fackritningar i minväseridet tillhöriga delar, mineringsförslags utarbetande samt lefvande
språk (valfritt) .
Hela året om skulle undervisningen pagå och omfatta tre
terminer: höst- och vårterminen för den teoretiska undervisningen och sommarterminen för de praktiska öfningarna.
Kostnaden anslogs till 9,000 kr. årligen.
Att döma af unrlervisningsii.mnena sknlle den föl'eslagna
·skolan blifva en minskola mer fin en egm1tlig ·'hrigre sj/ikrigsskola" .
Till sist må här anföras de hnfvndsa]digaste grunder,
enligt hvilka en sjökrigsshögskola slmlle kunna anonlnaf;.
· H vad först platsen föt· den~ammrt beträffar. så kan rl et,
väl lmrtppast komma i fråga att förläggrt skolan annarstärles
än i Stockholm. [ Carlskrona skulle stor svårighet möta för
anskaffande af tingliga läntre i de icke renL sjömilitära ämnena,
rtllclenstund aflöningen vid skolan helt naturligt iclu~ knnd e
sätt.as så hög, att endast denna vore tilltyllest för bestridanrle
af nämnde lärares lefnadsomkostnader och i Carlsk10na endast
få tillfällen till biförtjeest skulle yppa sig. Dessutom skulle
vistandet i hnfvudstaden öfva ett välgörande inflytande på
eleverna. De mångfaldiga tillfällen, som der erbjuda sig att.
komma i beröring med framstående personer inom olika områden, att åhöra allmänna föreläsningar i olika ämnen , o. s. v.,
ja sjelfva lifvet i så att säga händelsernas nwrlelpnnkt skuiiCJ
vidga rle nnge männen s blick och bibringa dem en allsirligare
Askådning.
Lämplig lokal skulle kunna beredas å Skeppsholmen genom att törflytta den nuvarande nnderbefälsskolans fåtaliga
elever till Carlskrona. Härigenom sbtlle (le~sntom tvenne
andra fördelar vinnas: först och främ:"t bleh·e nnderofficersntbildningen mera likformig inom hela flottan, och vidare skulle
en besparing kunna göras i så väl lärarekrafter som pennin-

snt m811 skulle underlätta sjöluigshögskolam;
gar, lt vilket
up prättande .
Skolans uppgift skulle va,ra att bibringa unge officerare
l1e sjökrigsvetenskapliga kunskaper, som äro oumbärliga för
en nutidens sjöofficer, och i allmänhet höja den sjömilitära
bildningen inetm flottan .
Kursernas omfång bör icke göras större, än att det motsvarar, h vad armeens officerare
få in hemta vid krigshöo·sko•
b
lan och artilleri- och ingeniörltögsk0lans allmänna artillerik urs. B~huru ett sådant kunskapsmått vore tillfyllestgörande
fö r de.t stora flertalet af sjöofficerare, så blefve det dock nödvä ndigt att ett fåtal af dem komme i åtnjutande af de ökade
k un;;kaper, som inhemtas i sist nämnda skolas högre artilleriku r~ . Det kunde visserligen ur många synpunkter vara önskvärdt att äfven en sådan kurs anordnas vid sjökrigshögskolan ,
men i betraktande af det ringa antal elever.' som skulle baeuo mgå den, blefve omkostnaderna derför troligen orimligt
höga. Vi tro derför, att det vore förståndigare, om detma
högre kurs i artilleri, m. m. fortfarande som hitintills finge
ge nomgås vid artilleri• och ingeniörhögskolan. Genom att
fonlt·a för mycket, befarar man nämligen att icke få någou·
ti ng alls, ty "det bästa är ofta fiende till uet goda".
Den undervisning, som meddelas det fasta minförsvarets
uffiocrare vi(l såväl tekniska högskolan som i speoiel minkurs,
knud e deremot med fördel öfverflyttas till sjökrigshögskolau .
Denna skulle då innefatta endast
en afdelnina
men deremot
.
bl
L\· emJe kurser med delvis gemensamma under·,risninasämueu
b
,
nämligen: en altmäu kurs, afsedel för sjögående officerare, och
ou speeiel minkurs, afseeld för fasta minförsvarets officerare.
l<'ör att förvissa sig om, att undervisningen komme att
tuetl nit bed rifvas och af eleverna vederbörligen tillgodogöras ,
vo re Jet, uödväncligt att uppställa skolans genomgående såsom
viikor för vidare befordran till kaptens grad . Det kunde
ifrågasättas, huru vida det skulle vara fördelaktigt att lä ta förvärt'vade betyg inverka på beforclringsturen , sasom fallet, är
~·
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t. ex. inom den engelska flottan. Vi våga icke förorda en
~;ådan anordning af fmktau, att den skulle föranleda "betygspluggning". Detta skulle nämligen vara oförenligt med deu
på tal om krigshögskolan såsom önskvärd framhållna undervisningsmetod en.
Då skolan sHiunda blefve ob ligato risk för alla, och det
icke komme i fr~1ga att ntväljrt mera framstående blandmåuga
sö kande, så torde inträdesexame ns afläggaude icke böra ertordraf!,
helst so m dettrt förmodligen skulle nöd vändiggöra ytterligare
ett undervisnings verk.
Det är svårt att afgöra, vid hvilken ålder eleverna med
största fördel skulle kunna vinna int.räcle. Hvad som talar
för att ::,å länge so m möjligt uppskjuta inträdet är dels, att
undervisninge n bättre tillgodogöres, sedan en vi:::s grad af
stadga i karaktären och mogenhet i omdömet vunnits, och
L1els, att mera ut~igt finnes för att deu förvärfvade kuliskapen
verkligen kommer vapnet till godo, då eleveu förnt genom
praktisk erfarenhet kom mi L till insigt om tjenstens kr af. Det,
som å andra sidan gör det önskligt att skolans genomgående
ej alltför länge uppskjutes är dels, att ju längre det dröjer,
lle::;to mer förblekna i sjökrigsskolan inhemtacle kunskaper och
dels, att flottan har all fördel af att få så många krigsvetenskapligt bildade officerare som möjligt.
Under antagande att kursen gjordes tvåårig, vore det
tn åhända en gyllene medelväg, om såsom inträdesviikor uppställles att hafva tjenstgjort så::;om officer i i a 3 ~<r. De
unge männen skulle utHler denna tid hinna geuomga exeruisskolan i Carlskrona och allmänna mintur::;en samt vara med
om två a tre sommar- och en vinterexpeditio n.
Undervisninge n skulle omfatta:
1:o) grundläggande ämnen, gemensam ma för såväl den
allmänn a kursen som elen speciela min kursen, nämligen:
matematik,
fysik,
kemi och

teoretisk mekanik.
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2:o) militära och tekniska ämnen, delvis gemensa mma för
bada kurserna och delvis afseelda för endast en af dem.
Gemensamma ämnen skulle vara:
befästningskon st,
internationel sjörätt och författningsku nskap,
ångmaskinlära och hydraulik,
sjökrigshistori a och ::;jökrigskonst:
för endast allmänna kursen:
artilleri med ritning,
skeppsbyggeri ,
torpedlära och
deviationslära samt
för endast speciela minkursen:
sprängämneslä ra och
m inlära.
Amnet matematik bör omfatta ungefär samma kurs, r:;o m
nu genomgås vid artilleri- och ingeniörhögsk olans allmänna
artillerikurs.
I f'ysik torde kurserna böra bestämmas med särskildt fästad t
afseende på de kunskaper, som erfordras för att handhafva de
om bord å flottans fartyg och i minförsvaret förekommand e
elektriska apparater.
Kursen i kemi bör läggas t,ill grund för de efterföljande
kurserna i artilleri (krutlära) och sprängämne::;lära.
Teoretisk mekanik bör hafva till mål att underlätta stud era ndet af å11g ntashnLiim och h!/(lm u.lik.
På sjökn:qs!tistoria ocb sjöl.:ri!Jsl.:onst bör läggas den allra
~törsta vigt. Kurserna i dessa ärnnen böra, utom h vad namuen direkt angifva, äfven omfatta kuur:;kap om olika ländors
tnariuorgani::;a tion och _militärförvalt ning.
Undervi~ningen i ä11gmaslcinlära bör sär~kildt gå ut på att
bibringa eleverna grundlig kännedom om alla ombord å \'åra
fartyg befintliga maskinerier samt, fönskaffa dem vana vil1
och iusigt uti fartberäkniuga r, beräkningar af bräusleåLgåug ,
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I h!Jdrauli/.; IJör kuu:skap meddelas eleverna om ffv'ttaw;
byLlrauliska lavettager.
Bcj'ä;;lniu,qskonst bör förnämligast npptnga kännedom om
.~jöbefästningars anordning och koustruktion.
Art/llcri-ritnin.r;en bör inskränkas till det mimta miijliga
ouh förnämligast gti nt på att lära eleverna med lättbet "läsa"
l sammanhang med undervisningen i artilleri,
e11 ritning.
uör besök företagas vie l de verkstäder inom landet, der art illerimateriel för Hottans räkning till verkas.
I Hkeppsbyy.r;en: torde hntvudsaldigaste vigten böra ft.stns
viLl de modernaste krigsfartygen. Afven bör vid undervisningen i detta ~lmne framitållas den vexelverkan, som finnes
emellan anfallsvapnens och fartygsmaterielens fullkomnaude.
Torpedläm bör innefatta fullständig kännedom om tlen
rörliga minmaterielsil och praktiska öfuingar merl sönderLaguing, sammansättning och reglering af den sjelfgående minan,
s~t vidt som denna kan verb;tällas i verkstaden. 'l'ill torpedlä.ran bör äfven höra en liten kur::; om grunddragen af det
fasta minförsvaret.
I dwiatiouslc"inr böra i :sjökrig,;skolan iuhemtade kun::;kaper
i m\ijligaste n~ån fullstämligas .
Spränglimnes!iil'(f och 111i11ldra böra omfatta samma kurser,
som nu äro föreskrifna för befälskursen i min:,;kolans högre
kur:::.
Bland ot'vaust<ieude ä.mneu <tterfiunes icke uavigacion. Vi
an::;e nämligen, att ·:len teoreti:ska knrs i uavigation, som meJdelas i sjökrig,.;skolau, är ful!t tillräcklig för att. sätta eu navigering::;officer i ::;tånd att tillfredsställande skuLa sin l>efattuiug. Deremot torde oy::;snämucle kur:,; icke vara tillräcklig
för att utbilda lärare i detta ämne. Det bor dock knappast
hm1n1:1 i fråga a t t vid sjökrig~;högskolan inrätta on sä.r::;kilcl
knr::; för näm:1du. ~iudamål, utau hellre låtc1 en eller auuau ~;j\i
v1-Iicer deltaga i de kurser, som enligt ~ U af reglementet för
u a v igatiousskolorna i riket skola anorduas för ::;jöoificerare
och sjökaptener, hvilkA.. önska vinna kompetens för sökande

af föreståndarebefattuing. Ej heller ause vi umlervisuiug i
lefvande språk vam af ueltofvet pä.kallacl, ::;a vida denna undervisning anordnas på ett praktiskt sätt vid sjökrigsskolan. UnJervisuing i ryslm torde i likhet. med h vad nu är fallet lämpJ iga~t meddelas åt några i Hottans stab rjenstgörande officerare.
Onskligt vore, att undervisningen i möjligaste mån anorchmdes enligt de för krigshögskoJau ofvan angifna grunder.
Detta gäller framfDr allt undervisningen i ::;jökrigshistoria och
,;jöbigskonst 1 !"0111 rätt bedrifYeU kraftigt kan uefrämja Utvecklingen af elevens omtlöme och ::;kärpa tankekrafteu.
't'ill genomgående nf ofvannämude kurser nuslås sammanlagrit 13 månader; fördelade på tvenne läsår. DiL ett oeftergifligt viikor _fr.r skolalls jurättande är, att tleu icke pd Utigut
säf{ fr/r iukriiJrfa }Jtf de ]irOkfiska öjiliii!JIII'I/U, måste Ulldervisnin' gen förläggas till vintermånaderna Okt. --April. Ön::;kligt vore,
att rekognosering:;öfningar i skärgården lmnc1e under 14 dagars tid anordnas, an'tingen i början af Maj eller slutet af
Sept. månader. Fjorton dagars ledighet vid jultiden ::;kulle
beviljas. H varje läsår skulle således omfatta omkring 28
Ji.isveckor. Under antagande att undervisningstimmarnes au tal
~attes till 4 om tlagen, skulle hvarje läsvecka således omfatta
:>.4 undervisningstimmar.
För a~t spara lärarekrafter och sttlede,; mi n ska det nödvändiga anslagsueloppet, borde aldrig mer äu e11 kurs ::mmtidigt påga vid skola11. Inträde konune således att ega nuu
livart annat ar.
Tillfälle bi.ir beredas ett begrä.maJt antal officerare af alla
gmtler att: om de så Öllska, i egeuskap af extra elever uevista
förclasningama i ett eller flera ämueu.
För aLt minska omko;;tnaderna L01·de skolan lämpligen
kunna stilllas umlcr clwfe11 för sjökrigs:::;kolan. Härigenom
sknlle Je::;::;utom fiamarbete de uåda läroaustaltel'lla emellau
lutmH1 it,;tadkomtnas. f::)a t. ex. k uucle Lie u (ysikaliska iustrurueut,;awliugeJJ vuh tleL kewiska labvraLoriet blifvft gerneu-
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samma, hvarigeuom större mede ltillgång för deras komp letterande kunde beredas; tiderna för lektionerna ordnas så att
samma lärare kunde i vissa änmen undervisa vid båda skolorna o. s. v.
Tillkomsten af en sjökrigshögsk(')la skulle möjliggöra en
del önskvärda förbättringar i sjökrigsskolans organisation. Det
är E>tt kändt sakförhållande, att, ämnenas mångfald der menligt inverkar på undervisningen;; grundlighet. Äfven en ungdomlig hjerna besitter dock icke mer än en viss tänjbarhet
och fråga kau uppstå, huruvida man icke närmar sig brottgränsell. Under nyssnämnda förutsättning kunde vissa ämnen
alldeles utgå ur t>jökrigsskolans undervisningsplan och omfånget af en del andra ämnen betydligt reduceras. lVIinlära och
befästningskonst kunde helt oeh hållet öfver:flyttas till sjökrigshögskolan och km;;erna i exempelvis artilleri, deviationslära, meteorologi och maskin lära kuncle i sj ökrigsskolan förminskas.
Det kan ifrågasätta", huruvida icke "lägre kursens befälskm·s" i minsko lan skulle kunna indragas och förläggas ti ll
sjökrigshög:;kolan. .IVIen då det vore mindre välbetänkt i hän delse af ett krigsutbrott att lemna två ~L tre årsklasser officerare alldeles utan kunskap om det rörliga minförsvaret, torde
elen i något förändradt skick böra bibehållas. LJudervisningen om elen sjelfgåencle mimw kunde nämligen uppskjutas
till ;;jökrigshögskolan och enelast en helt kort praktisk !.ur:;
i skötandet af stångminan och elektrisk lysapparat genomgå;;
samtidigt med tjenstgöringen i exercisskolan.
Då alla organisatoriska sträfvanden i vårt land dock ytLerst äro beroende af, huruvida behötiiga medel för deras geJJomföraude kunna anskaffas, är det af vigt att i någou måu
efterse, hvilka utgifter en skola ano rdnad i hufvadsaklig öfvereusstärnmelse med of van anförda grunder skulle nöd vänll iggöra,
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Den af K . M:t H-17D föreslagna "högre s_jökrigssko!an" erfordrade ett anslagsbelopp af 8,000 kl·., hvilket med 900 kr.
unelersteg det för sagda ändamål af chefen för flottans militärpersonal beg~irda .
Arvodena till sitvid civila som milittira. lärare äro, per
undervisningstimm e räknadt, satta icke obetydligt högre än
vid sjökrigsskolan. Detta har an:;etts nödvändigt, derför att
vid sjökrigshögskolan samtliga lärare med undantag af den i
sjökrigskonst endast hafva undervisningsskyld ighet b vart annat å r och det synes skäligt, att ett arbete af mer tillfällig
11atur betalas högre än en hvar_je år rege!bundet återkommande sysselsättning. Af lätt insedela skid hafva arvodena
till utom flottan stående personer beräknats efter en högre
norm än för sjöofficerare o<.:h ruariuiugeuiörer, h vilka ju utom
,;itt arvode vid ,;kolan åtnjuta ,;ina vanliga löueförmauer oafkortade.
Vi hafva nu siikt t't dagalägga att en ,;jökrig,;hi.igsko la allt
mer och mer blifvit ett lifsvilkor för tlottau och att ;;kapaudet at en saclan icke s knlie möta några nämn värda hillllcr,
h varkeu i organi,;atoriskt eller ekouom is H hänseeuJe.
llmau vi nedlägg(t pennan, vilja vi 11u enchst uttryeka
eu liJ-lig önskan, att deu sven~ke sjöoffi<.:ereu inom kort m.i
komma i åtnjutaude af den högre krigsvete11skap liga bildning,

hvarefter han ifrigt längtar och utan hvilken han alltid måste rlnka nnder v-id värnandet af det fosterland, Rom trot,;
allt dock för dess bam är dyrbarare, iLn de i lyckans och
lugnets dagar sjelfva ana.

Gh. D.

segelfartyg med auxiliär-maskin.
A llmänt bekant är, att eu tilltaghnrle benägenhet för byggan•le af segelfartyg under <le allra si,;ta åren försports inom
<le . stora. sjiifartsi<lkancle länrlerna, rletta icke blott i Enropa
n ta n iifven på andra ;o;irlan AtlaHten. Orsak en härtill ton! P
knnna sDkas rleri, att ,egelfartyget vid fraktbefordring af vissa.
varor, fiir hvilka <let snabba Mverbringantlet, icke spelar nligon
bet.y.-lan•le roll, kan verkstiilla transporten billigare iin ångfartyget. .Jemfönla me<l hvarandra. ställa sig nybyggnadskostnaderna fiir lastångaren och för segelfartyget numera ungefärligen lika; framdrifuings-kostn arlema åter, d. v. s. å enit
sirlan brännlllaterialet. och å den anrlra nnderhållet. a.f riggen,
ställa Rig till favi)r för segelfartyget, men mot.v~lgas och i riA
flesta fall mer än uppvägas af den tidsvinst, som är fiirlmnrlen med användandet af ångan.
Sällan kommer lik\"äl lastångaren npp till mera il11 lO
knop nrHler gynnsamma omständigheter - vi tala. nn endast
om "the ocean tramp'· - emerl.an en ökning af ett par knop
<lerutMver simlie på ett med gorl ekonomi icke öfverensstiilllmamle sätt öka tlrifkostnarlerna. Me1l motiga vin<lar kom mer
Regelfartyget icke på långt när upp till rlenna siffra; men
llletl gynnsam vind kan llock ett RegAlfartyg k,nnma långt i
lovart. om denna fartsiffra, hvarom 18:)0-talets klipperskepp
gåfvo oss talande be\'is, och det må vara nog at.t. med auled -
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ning deraf endast erinra om Challenge och James Baines m. fL
samt den allbekanta GJ·eat-Repnblic, som, då hon uneler Krimkriget an vändes för transport af franska trupper, .till allas
förvåning tog ledningen af de åtföljande ångfar:ygen, h v i lim
eljes skulle hafva bogserat henne.
Vid en dylik jemförelse får man väl bland drif-kostnatlerna 1tfven medräkna besättnillgens a:flöning och nmlerhåll,
ehnru jn dessa eg<mtligen tillhöra drift-ko:;tnaderna . . DGssa
blifva beroende på besättningsstyrkan;; storlek, men iiJven i
1lett.a afseende ställer sig jemfi"n·eh;en icke i Ila fiir segel fartyo·etclet
moderna
setYAltartvc~et;
-e medan införanrlet af ångan
h
.
.
b
,Jb
fiir arbetan(lAt af vinschar oeh spel har å (]etta bet.yrlligt
reflncerRt elen erfonlerl'iga rnanskapsstyrlmn. Vi mena ieke
enelast tlen mo<lerna amerikanslw. tremast-skonarAn som till
och med vi<l t->n storJAk af l ,200 ton låter sig belj vämt han; ltAras af fi ~t 7 man. Afven der, mnderna fnllriggrule skeppet
har genom praktiska förenklingar uti riggen och genom mekaniska anordningar af mångahanda slag vunnit en lätthanclterlighet, hvarom man fiir ett tjngota.l år sedan lmappast vågade drömma. 1V[tt (let vara nog att erinra, att man genom
att :mvitm1a ångvinscl1en virl råmas hissafiile 1111 kan sii.Ua
sina märssegel på ~.innclerlelen af tlen tid , som fiitT erfordr:'ules
fiir denna förritttning.
Såsom ett. exempel på fartyg af denna nyaste typ må
omnämnas Pass oj Mei:Jol·f, om 2,35fl ton brntto och 3,D50 tons
lastdryghet, som för icke länge sedan sjösatts i Glasgow.
Dess lrtngd mellan pp. är !H m. , bredd 13,.J m. och d.inp i
rnmmet 7,G m. Unclern~aster och svåra :-<tfinger ii.ro i ett stycke
och äro libom bram- och iifverbramstänger af st.ål. Den
fjerde masten (the jigger) är i ett enda stycke och ~~~r på
akterkant ett längsgående spår för gaffelns hissande. Ufverbramrårna och mesanbommen äro af trä, eljes äro alla rnndhnlt af stål, inbegripet bogspröt och klyfvarbom, som äro i
ett. För öfrigL har stålet användr.s öfveram, der t1et knnnat
fmna användning. Däcket är af stal från för till akte.r, men
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med träbeldädnad; bramsalningarna äro af stål. De gamla kranbalkarna hafva lemnat rnm för jernkranar, och en ny metod
för ankarets uppläggning och fällande har införts. Allt stående-gods är ansatt med skruftackel, till och med stagen; och
till sist - hvilket kanske är det mest karakteristiska för den
rigtning nutidens sjömanskap tager - ve:flingarna äro ersatta
mefl rnnda jernpinnar, hvarigenom det numera blir nitra nog
lika enkelt att "ä.ntra till väders" som att klättra npp i
hvilken vanlig stege som helst.
Det är tydligt, att si\.rlana jemförelsevis flyrbara fartyg,
fi)r att l•unna konknnera mecl ångfartygen icke kunna insät.tas nti hvilka trader som helst, ntan måste anvä11tlas på linier,
der wigot så när konstanta eller i förväg berii,kneliga vindf'Drhållanr1en i-tro till finnandes. Stilt.,ie och motiga labr:L ~imlar
förblifva flonk alltid fienrler till segelfartyget, l1vilka. icke
knnna nwhilms, och for att bekämpa rlossa synes man nu
vara benägen att tillgrip a utvägen att sätta hj el pmaski ner
nti fartygen.
Redan under förlidet år spordes, att Hrr Hickrners nti
Bremen skulle bygga ett segelskepp med hjelpmaskin , hvil ket dessutom skulle blifva verlclens största handel:s-segehkepp.
Fartyget, Maria Riclone1·s, blef bygclt hos Russeli & O:o i Port
C+lasgO\·V och flyter nn på vattnet. Det har tem master, är
14," m. bredt och 114 m. långt, hvilket är 4 m. längre än något annat segelskepp i verlden.
Tonnaget är 3,84B ton
brutto oeh lastdrygheten 5,700 ton på Lloyds lastlinie. Beträffande maskineriet insättes det af JYiessrs. Kincaid & O:o i
C:heenock. Maskinen arbetar med trefaldig expansion och
ska li utveckla 650 i. hkr vid 160 t!. arbetstryck. Oylindrarne
äro af resp. 406, 660 och 813 mm. diameter; slagets längel 688
mm. Propellern, af Bevis' system med ställbara blad, beräknas knnna i stillt väder gifva fartyget en fart af 7 till 8
knop. För öfrigt har fartyget alla numera brnkliga installatio ner: vat.tenbarla,;t-tankar i flen dnbbla bottuen, n ångvin-
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schar, donkey-panna och fläktmaskin. Fartyget är afserlt att.
gå merl risfrakter från Ostindien .
Icke så anspråksfullt är auxiliär-barkskeppet Severn, som
nnder sistlidne Januari månad för engelskt rederi sjösattes
af M:essrs. R,oclger & C:o i Port Glasgow, och hvilket på sin
tid föranledde "The F.ngineer" till en del intressant(i, betraktelser, som här, i dPt närmaste ordagrant, återgifvas.
"Sevem har en läng<'l af 70,1 m. på en bredd af Il m.
och 6,n m. djupgående. Hon är afseeld att föra en last af 2,200
ton clöcl vigt och skall insii.ttas i trafik mellan Brasilien~ och
Nonlamerikas Fih·enta stater. Maskineriet, ~om skall uppsättas af Messrs. H.ankine and Blackmore i Greenock, iir flfsedt
fltt rlrifva fartyget till en fart af 8 knop i stillt vä1ler.
Hi-i.rmefl npplifvas en gammfll fråga, som för ftt,skilliga ;'tr
SPilan var fiiremå l för mycken nppmärkmmhet och som fi"•rt.jenar en omsorgsfull behau•lling. Säkert ii.r at.t begäret efte1·
segelfartyg left upp igen och att klipperfart.ygens clagar iinnn
iel>e ii.ro på limgt niir rii.knade. lVIeu vflra rlagars ~egelfartyg
i-i.ro på clet he'ia taget myeket stiJne iin de, som Y<mnn sitt-.
,.:tom rykte onh fi)rvärfvac1e ~in:1. egare miigtiga rike1lomar vicl
medlet, af (letta sekel. Det moderna segel"keppet, tillhör i.
många afseenden en långt mera fnl länclad typ ii.n (less n·.reg::mgare; 1let iir starkare, har stoi"nTe lastdryghet, iir Lät.t.re nLrnstaclt. och är försed t me el tal r i k a an onln ing<tr, h vi l k a UJHler lätta p,l;:eppets manövrering i sjiin och laf'ten;; manipulering i
hamn! samt åstadkomma besparinga.r. Vi tala nn om fartyg ,
som göra långa re>:or och som inke sällan göra resor .ionlen
rnnclt.. Alla selflana fartyg i-i.l'O i vicbt.räckt. mån beroende af
pas,.,advinr1a.rne oeh klarseende skeppare t.veka icke aLt segla
långa distanser n:' den flirekta kursen för att komma in i elen
passad, !'0111 t,ienar d em bäst. Den fiirnii.ms ta invändning f"O!l1
kan giiras mot segelfartygen iir, at,t <le ingent.ing kunna nt.rätJa i stiltje; fartyg knnna blih·a liggan <le timmR.r oeh fla gar i tropikernas stiltjeregioner utan att lmnna lwgagna sig
af d e fri ska Yindar, som kansk e krnsa vattnet innm nt1gm fil.

241-

mils afståncl. Då fartygen voro små, var det ingalunda ovanligt att mau nedfirade bcltaiJt e och bogserade dem in i 11 ~1got
vinclbälte. .Men nntidetJs stora sl,ep]J låta ej behandla sig på
det viset, och tlet är under sådana omständigheter, som brnket af ångan såsom hjelpkraft mi\. befinnas fördelaktig.
Sedau fDrlusten af Ro!Jal ('/l((rfr' r, ett stort segelskepp, som
var förseclt med hjelpma.~kin , hvilken bmde drifva upp henne
till 7 knops fart, lHtr hjelpmaskin-systemet småningom dött,
n t. Hoyal Charter förlorade 1358 på norra k usten af \V rtles.
~tyrande fcn· Liverpoul öfverfölls hon af storm, och hennes
maskiner egde ej förmåga att bringa henne klar för lä kust.
1\ied ånlednin.o; af clenna händelse höjdes många 'röster till
klamler af h.ielpsystemet, som, sarles det, förledde kaptenerna
att utsätta sig för faror, som de ieke skulle riskera om de
'
hade att torlita sig endast på segel. I sjelfv~t verket hade
detta skepp,;brott föga meLl saken att göra ; anxiliännaskinerna
betalade .,;ig ej, deri l:1g l1emliglteten. La~t~tngare11 uppträdde
pfl scenen oeh vann med hvarje år allt större popularitet, så
att det under en period sflg ut som om segelskepp icke mer
skulle komma att byggas. A!Jt är emellerticl nn förändradt .
8egelskeppet är ännu en gång i gnnst oeh det i\terstår aU
,;e, hmuvida icke den anx:iliära ångkraften [,an med föl'Clel
apteras på ::;egelfartyget. På samma gång mau tager denna
fråga uneler öfvervägande bör man !Ja klart för sig, att ett
försök att. vinna för mycket skall förstöra allt. Det torde
kunna tagas för afgjordt, att det icke skall löna sig att utrusta ett segelskepp med maskiner af den styrka, att de kunna
flrifva det till 7 knop eller så omkring. Fem knop torde
böra betraktas såsom ett maximum att sträfva efter, och fyra.
knop fullt tillräckliga. Den erforderliga kra:ften växer i så
enormt hög gracl med farten, att det är ytterst vigtigt att
ej drifva elen senare för högt. Om vi till exempel antaga.
nt.t 300 i. hkr förmå fra.rnchifva ett fartyg med 4 knop , så
~ knlle <let erfordrus 3fi0 hkr vid (j knop och ROO hkr vid 8
.'li'ds{r. l sjih· . 18 91
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lmop. Men endast 50 hkr sknlle kunna göra utmärh:t tjenst
för att få ett skepp ur stiltje och in i bris.
Två frågor förtjena härvid framför allt beaktas. Den
första är, huruledes den ringa erforderliga kraften skall kunna
på förmånligaste sätt anbringas. Den andra, kan auxiliiir-sy"temet göras rentabelt?
H vad den första frågan Yiclkom mer, så är det mycket
låttare att utreda den nu, då man har med iernskepp aLt göra,
än förr, på träfartygens tid. En propeller af omkring l,,-, m.
<liameter skulle lätt kunna anbringas i resningen. Den skulle
vara med ställbara blad, enligt Bevis' eller McGlassons eller
enligt något annat system, och skulle _på sa sätt knappast inverka på skeppet::; segling,;;förmåga, uneler det att den skulle
vara godt skyddad. I foma tider brände aqxiliärmaskinerna
sannolikt fulla 3 kg. kol per hästkraft och timme, af hvilken
orsak ett betydande kolförråd måste medföras. Pannan var
stor och arbetet med dess eldning var betyda.nde i betraktande af den mängel kol som slwlle hancltera.s. Men unrler
nuvarande tid skulle maskin och panna enelast komma att
,·äga hälften af hvacl de gjorde för 30 år sedan och kolf<jrbrn k n ingen sknll e icke öfverstiga l,-1 kg. pr hästkrart-ti mm e,
t.ill och n:ed fö!' componndmaskiner och moderata tr.1ck. Sf't.lunrla erbjuder anxiliär-systemet numera fönlelar, som det icke
förut hade. I ett fart.yg som lastar 3,000 ton kan det löna
sig att uppoffra 100 ton till maskin, panna och kol. Afkortningen uti ett såchmt skepps resa, t. ex. till Anstralien, med
ett par dagar bör er::;ätta de nedlagda kostnaderna.
Ett gerua använclt skäl mot bruket af ånga i segelskepp
har all tirl varit, att det till stor ko~tnall skulle nötl vänd iggi\ra
me1lfiira11<let af en maskinist. I närvara.nrle tid har tlett.a argnment f;_;rlorat mycket af sin styrka, etnellan stora "egelfartyg nn ganska allmiint föra en person, som skiiter rlist,illerpaunan, och vanligen äro försOLida med ting-spel oeh -viwwhar:
nm tlenna person kan skiil.a clARsa apparn.tcr, si\ biir han ii.fvPn
var:=~ i st.ånd at.L handt.era tlt'l yt.terst. eukla ma,.;h:iner, som svara

till tle änclam;d, h varom här är fråga. Att tänk a på att kunua
utföra reparationer ombord är icke löut. Deremot Lura maskinerna väl öfverses vid början och slutet af re,;an; och i
sådant fall torde underhållet af dem under resan ej blifva
:-;vårt.
Tager man alla omständigheter i betraktande, så måste
vi tro, att det exempel, h varmed egarne till Severn. här föregått, skall komma att i manga fall följas afafgjord framgång .
J'IIeu auxiliär ångkraft kan endast vara berättigad under förutsättning att man ej söker göra föt• mycket deraf Förvåuausvärdt sm~t krafter skola vi::;a sig änrlamålsenliga, der stora
krafter blott skulle betyda slöseri med penningar. Vi hafva
här talat om att förse skepp med permanenta propellrar, men
äfven derpå skulle man knnna pruta af. Vi hafva hört talas
om fartyg, som arbetats n t nr stiltje fi.irr än u n med tillhjel p
af en liten propeller, som ka,;tats öfver siclan och drifvits fniu
å.ugvi uschen. (Jtan att återg<i till .,:ådana outvecklade nödfallsmedel som detta, är det icke svårt att se, hurulerles srna
lirafter böra kunna brukas för framdrifningen genom stiltjebälten utau att förorsaka några som hebt förändringar i ske]'peLs byggnads:-:ätt. •·
Detta uttalaude i "The l~ngineer" vann omedelbart au::;lutuiug af personer, som i insända artiklar Jöronlacle sysLeBu af llesse, 1\Ir. R,obert McGlasson, går frågan nilrlllet.
mare iu pet lifvet och uttalar sig om lämpligaste sätt för de;,;s
praktiska lösuing, h varvid han törordar två propellrar i ,;tälleL
fur eu. .1\Ia.n skulle derigenom v inn a de fördelar, som tvål!l·opeller-systemet medfor för fartyg i allmänhet, n~lm ligeu,
aLL med samma angluaft meddela eu ,;törre framllrifvamle
kraft, att biträda vid fartyget~ styrning i häudebe af :::ka<hL
1'<1 roret och att om en propeller skadas, den amlra lloek
skulle vara m~lgtig att ensam drifva fartyget fram, m. fi.,
utau aLt uåg01" olägeuhet skulle uppsta af de Lvå pruvellranH'.
.:Ur. l\Icl·Hassou anser uämligeu att väl placerade clubl>el-prupellra.r med vridl,ara blad knappast skola utöfva någon större
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retardatio n mct vat.lnet än en på den vanl iga platsen anbragt
enkcl-prup eller, :;om t'<:ir viclkiimms iutlyLamlen at' kölvatLeush virflar ocl1 död vatLeu tu m. och ;;om mäste verka Lilllmkalnillaude, emedau det är omöjligt att förekomm a eu viss gratl
af sugning o~.;h Yattenströ rnning genom det rum, i hvars utidt
l'ropellern si Lter.
Använder man eul,el proveller s~iger vidare l\Ir. ~lcGlassuu ,
l.Ji.ir maskineri et vara ::-tidaut, att skrnfven ornedelba rt kall
ig~Dgsättas fr[m sin vertikala ;;Lälluiug, bvadan maskiDerieL
sälunda iåe får ha u~tgra döLla punkter. Propellra rne skula
haha bladen :-oå inri:tttade, att (le med eukla medel kuuua
inställas fråu d~ick, s~t att omka:-otnin g, stoppning , fiiräud ri u g
af :-;tigningen m. m. kan utföras nuder gång. Augförbm kuiugen borde automatis kt regleras för aLt svara mot bladeus
stigning. BlaLleus in;;hdlniu g för ;;cgling bör knuua göra;;
fråu däck.
Ett ma:-;kineri såclaut som här itsyftas och erfordras, skulle
helt vi::>st lägga be,.;lag hlott pa. ett obetydlig t utrymme, llet
skulle icke fordra tillsyn af w1gon :;Wrre yrkessk i ~.;klighet och
i eurla;;t obetydlig mån föröka ::>keppet;; vigt och skrofvets
slituing. Siwlie ;-keppet vara litet och man önskar undvika
:Jngpanna , framkasta::; att försöka någon annan sorts motor ·- ·
t. ex. olje-rnoto r - hvilken ::;kulle taga mind re utrymme och
vara klar att börja arbeta efter et.t par tniuuter;; törlopp t'n'm
LleL öp;onblick order derom gifvit::>.
Helt visst ligger iåe uågou i.it'vertlrift nti att LlU- U(;h
frarnticleus segelske]Jp för att kuuua kuuknrrer a meLl ~lllgau
bi! ra alliera sig med den. X aturligtvi s kan det eudast vara
Llc :;törre od1 dyrbarare ::;keppen. för h vii lm Llet kau bli f va
löuaude att ingå en sådan kom promis:;. l\fen d<l det i.ifverlmfvud taget syne;; vara endast de ;;törre :;keppen, hvilka
hnma meLl utsigt till framgång hålla ::;ig uppe unrler ångau;;
allt mer öfverhand tagande herraväl<lo på hafvet, så förtjenar
frågan s[i myd:et mera beaki as. Vore det icke önskvärd t, att
äfven våra redare ville egna någon uppmärks amhet såväl åt

-

2-15 -

detlila fråga ;;:on1 den att g<i. in fiir byggande af i:'törre fartyg,
i:ilJ hvad hittills varit fallet: Nt'tgou annan orsak äu den aLL
Vant fartyg äru för SIIltL UCJt derför ej läm pet ;;i g för längre
transport, kan väl ej sökas till det beldagliga ff•rhålland et,
aLt den tiVetJt:ka flaggau alltmer låter sig af andra uationerti
nudautränga:-o på tjermare fan·atten. ~ti\rre fartyg skulle bidraga till lievarande t af ntskeppni ugeu af egna produkter umler
egen tlagga; auxilärmat >kiuer på de större segelfarty gen skulle
förkorta resorna od1 min;;ka assurauce rna.
- !J-

Snabbeldskanoner föt· franska flottan . Euligt "le Yacht";
sjelf betecknar nppgifteru a såsom half-offieiela. skola alla
11yare ,hansha örlogsfart yg vid slutet af innevaran de år vara
försedda med tramform erade snabbelds kauoner. De förändrad e
k<moner, tiOffi under året skola monteras på fartyg, äro 41 st.
IU-cm., 31 st. l4-cm. och 4 st. 16-cm. Bet.räffan de kostnaderna för kauonernat> omändrin g, utförd vid Ruelle, sägat>
dessa vara föga dyrbara. En 10-cm . kanon kostar i omändring ö50 franc;;, en 14-cm. 400 francs och en 16-cm. 420 franc;;.
De remot ställer ;;ig förändring en af lavetterna temligeu (lyr.
Lavettage t till 10-cm. kanouen drager 4,47G francs, till 14-cm.
kanuu<:>n ö,OOO francti och till 1()-cm. kanonen 3,200 francti. I
d(~tisa belopp torde icke de snmmor vara inberäkna de, som
~tgått vid de arbeten och försök, som leclt till förändriug timodellern as fastställan de. Dessa förändrad e kanoner hafva
e11 kaliberläu gd af :21, utgåugsha stighet 660 m. och stängas
med skruf, uneler det att frauska flottans nya kanoner M: Ut
af motsvaran de kaliber hafva 800 m. utgångsha stighet och 45
kalibers längcl. Det sålunda modernise rade artilleriet an:;;es
vara godt i förhålland e till den kostnad, till hvilken det er~om
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hidlits, men öfverläg:,;ellbet-.eu i IJallisti::;kt hän:,;eende hos kauouerua af modell 91 gör att de::;:oa sannolikt komma att frawdeles t-ittränga Lle förändrade kanonerna fr~1n de modema
:,;keppen.
För närvarande p<ig:h vid H.uelles bruk till verkning och
omändring af 447 kaJJoner om G,:;-, 10-, 14- oel1 10-cm., hvilka
::;kula vara levererade inom den l J n l i l 1:'93.

Från tyska örlo!Jstlottan. 'l'y:,.ka f!dttau::; budget har Jörevarit i riksdaf';en, hvarvicl regeriugeu lagt i dageu att de:,;s
at':,;igt är att under Htlrmaste framtid med :,;tat::;magternas begifvaude söka utvidga flottans verksamhetsområde utöfver tleu
st·.umme, som antydes i nybyggnadsprogrammet af 1888. För
att med mera eftertryck utveckla den tyska flaggan i tramot.:eaniska farvatten ön&kar regeringen derför att med mera
kraft än hittills bedrifva byggandet af <le ue;.;lutade kry:,;sitn•fartygen . Denna regeringens sträfvau har emellertitl af deu
llU ;,:amlacle ribdagen mötts med föga tillrnöte:,;gaem.le, cc!J
man · har afslagit flertalet ä:,;kade auslag till uybygguacler af
krys:,:arefartyg. äfveu sådana inom ramen af lHSD i\.r:; program,
hvarigeuom detta, ~om redan förut till sitt utförande blifviL
betydligt fördröjclt, kommer att ytterligare för:,;euas.
Icke hell er de i nit t n ut la pro g ra 111 i uuefa t ta Je pausartartygeu lmfva uärmat :-;ig siu fullbordan lllecl lleu skyucbawheL
som man 188D hade hoppats. Detta har Lloek på det hela
taget iuke så myckeL berott p~1 anslagsnjugghet som på lleu
itutillisa striden mellan artilleri ouh pan~ar, af hvilkeu mau
velat afvakt.a vi::;sa erfaren!J etsrö u, inuau mau defiuitivt afg_jorLle dessa fartyg:; uyggmtlbsätt. Des::'a ön:;kaJe erfare uheLell au:,;er mau :,;ig u u bafva vunnit, meH det oaktcLLlt ouh htstäu
l!HU1 inom ribdageu i princip synes gilla auskaiJamlet af tlessa
fartyg, hvilka ii.ro afseLilla för llen egna kustens försvar, så
atslogs dock i år Je bPgänla slui:.byg~,;ualbauslagell till pau~:>arskeppen B, C och D samt nybygguadsamlag till vV, som
jemte X är det enda af cleu beramade :::liegfriedsklas~:>eus far-
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tyg, till hvilket auslag ämm icke beviljats. Deremot bevil.i<llle::; första. nybyggnatl:;auslagen ti ll pausadartygen U och \ F.
Beträffande Lien nya korvetten Prinzess IJ'illt elm har denna
vi1l en uyligen företagen re::;a till England visat sig vara ett
mycket goclt sjöfartyg och man antager att rle nya däckalle
korvetterntt komma att i clet väsentliga blifva af ;;amma typ
:-;om detta fmtyg.
Den nya kry;.;saren "Ersatz Eber" har nnrler Febr1iari
blif\:it Rji'•satt och erhllllit namnet Ko]/(lriJ·.
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