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Arsberättelse af föredraganden i skeppsbyggeri 

och maskinväsende. 

(Forts.) 

I Frankrike har iif,·cn flera n.nt fart;·g under detta ?n· blif,·it 

fiirdiga och många sådana komma att nnder niista år påbörjas 

och sjösättas. Andra klass kry,.;s,tren Clwsseloup-Loubat om ;3,7±0 

tonncaux, som gick af stapeln 1893, har gjort sitt fullkraftsprof. 

l\Iaskincm a utyccldade 9,700 ind. hkr.; med 128 maskinslag 

pr min. blcf farten 18, i knop. ~tngpn unorna äro rörpannor af 

Lagrnfel-D' Alles t-system. 
D en 2± Jnli gick L a klass slag::;kcppct Jiassena af stapeln 

i Saint Nazairc på ~\_tclic r et Chantic rs dc la L oire. Jllassena 
ii r bygg·d af stål och har en liing-d af 110,> m., bredd 20,~ m., djup

gilcndc akter 8,10 m., med ett dcpl. af 1192± tonncaux:. Maskinerna 

iiro tre triplcm::tskiner, drifyanclc ln·ar sin propeller. Maskinerna 

::;kola tillsammans ut,·eckh 13600 incl. hkr. Ångpannorna skola 

blif,·a af Lagrafel D ' Allcst-sy::;trm och 2± till antalet. Farten 

iir bcriikuad att blifnt 17,.; knop med bliister och 17 knop med 

nat. drag. Bl·styckningcn ii r afsedel att blif,·a: 2 st. 30,5 cm. kano

ner stående en för- och en aktcröh·cr i nidbara torn, 2 st. 27 -cm 

k:moncr iih·cnlcdcs i tYå torn, ett på hntrdcra sidan, 8 st. ] ± cm: 
snabbskjutande kanoner pan·is i ·1 torn för- och aktcröfnr samt 

p<t båda sidorna, 8 st. 10 cm. snabbskjntancle kanoner förseelda 

med sköldar och 32 st. ± 7 mm. och :n mm. snabbskj. kanoner upp

:; tiilcla på olika platser, tillsam mans 52 st. pj cser. Denna förclcl

lling af artilleriet fann sin första anyiinclning på clct chil enska 

p :t nsadartygct Capitan Pmt . .Llfassena har dessutom 5~pcc1tubcr. 

l Yattcnlinicn blir JJiassena genom ett af 260 ~50 mm. 

Schnciclcr-stålplåtar tillnrkaclt gö reld pansar starkt skyddad. Dc 
Ti,lskr. i Sjör . 1896. (j 
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vridbara delarnc af skyddstomen iiro tiickta. med 350 mm. stålplå-

. tar och dc fasta tomen med 1!00 mm. stålplåtar. Tornell för l± 

cm. bmoncrna haha ett p:1nsar :1f 100 mm. tjocklcl;:. Dessutom 

hm· f:1rtygct ett 90 mm. tjockt p:1nsardiick. Uppstiilln ingcn af 

artillct·iet på llfass(ma iir således nära lika den på !"lagskeppet 

Dupuy-de-Lome, ett sn;tcm som i Kid liir vunnit mYcket crkiin-. . . 
nandc. Få friimmande manncrs krigsfartyg hafya ett ~å godt 

skyddaclt artilleri som dessa bcggc krrssare. 1lfassena skall enlio·t 
~~·~ . b 

kontrakt Yara fiirdig till leYCrans den 6 Mars 1897. 

Torpedbåten Forban sattes i sjön elen 2-± Juli ,·id Kormanels 

varf i HtnTe. Fartyget bar en liingd af ±±m., bredel ±,8 m., djup

gående 2,t m., depl. 135 tons; maskineriet består af två triple exp.

maskincr och 2 ångpannor af X ormande; rörpmmetyp med gemen

sam skorsten; dessa :lngpannor hah·a tomma en \'igt af l-b tons 

och rymma enelast 2,5 tons Yatten; ma!:lkincrna skola med 120 mm. 

bliistertryck utveckla :~2GO ind. hkr. och ii ro afseelda för ett arbets

tryck af 15 kg. pr <[\·.-cm. Fartyget iir dcladt i ;;;j n ,·attentiita afdel

ningar. På diick skola placeraR 2 torpedtuber mecl sked och c· r

hållcr fartyget fyra i35() eller 381 mm. torpeder samt a n n eras med 

två c37 mm. snahbskj. kanoner, en på ]war sida akter om stntor

nct (således liksom dra torpedbåtar n:o 9 och 11). Aktcr~·oclret 

iir plaecradt så, att det komm<'1' fiirom propellem. Vid U - knops 

fart skall Forban ej förbruka mer iin o,~ kg. kol pr incl. hkr. pr 

timm<' och hiin-id mask inen utw•ekla -d-:2.) incl. hkr. Då fullt 

kolförråd utgör 16 tons, kunna med 1-± knops fart (mindre fart 

anYiimlcs natmligt\'is ej) 1000 sjtilllil tilhy~galiiggas. Poruun 

uppnådde' vid Rin första proft ur, hYaryid dåligt ,·:\der och hög 

sjö \'ar rådande, en medelha stighet af 20,20 knop; Yid en hipning 

erhölls 30,2 knop. Vid företagen proftur har P01·ban slagit rccor

Jet i fart, i det att under en timm_c•s löpning Hppnådcles ('11 medel

hastighet af 31,o29 knop, med kol åtgå ng af :21396 kg. pr timme. 

Under denna proftm famu; ombord torped('r, kanon er, be~iittning, 

förråucr oeh Ynttcn, a Il t till en Yigt af l GOOO kg. En el y lik ha

stighet liirer hittills icke uppnåtts af n!lgot fart.\·g och Yittnar om 

en långt drifven Rkicklighct såviil vid fartygets och maskineriets 
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konstruktion som nek i arhctets utförande samt i skötseln af detta: . 

hastiggående ma,;kineri. 

Pansarbyssaren Poth/{zt, byg-gd \' id '> Compagnic dc,; Forges 

C't Chanticrs » i Grc\'illc Yid Hane, skulle gå af stapeln den 22 

Angusti i niin·aro :1f rC'publikens president, men i följd af för 

Ulngsam fart på biiddcn stann:1dc fartyget på denna; flera försök 

att få det i Yattuct har mi,;slyckats, men hoppades man att yid 

Septc'mbcr-hög,·attnct få det flott. 

Puth~ har en liingd af l U meter, en bredd af 15,3 meter 

och ett djupgående af G,o meter ,·id ett depla cement af 5cHt-l ton

ncanx. Dc bc'ggc maskincma skola utyeckla 10000 ind. hkr. och 

farten sbll d!l yam lH knop. Fartyget iir försett med ett Yan

ligt hiirdadt giirdelpansar af ;~::! --()0 mm. tjocklek, ett pan:oardiiek 

af ;~6 mm. tjocklek i dt•n horizontcla delen och 85 mm. i den 

lutande, ii1\-ensom ett styrtorn af 2-J-0 mm. pan Ra r. 

)utillerict består af en Hl cm. kanon fömt och t'11 akterut i 

18 cm. pansartorn, som riira~ med elektrisk kraft, med handkraft 

som reserv; tio 1-± cm. snabbskj. kmwn er bakom hiirdacl<' pan-

,.;ar,;köldar, placerade å 

del iir obcroC'ndc; sexton 

ner samt torpedtnbcr. 

pannetyp. 

begg-e sidor i ntb.Yggnadcr, så att deras 

-J-7 mm. och :0ttta ;37 mm. snabbskj . kano

J, ngpannm·wt blih-a af BcliC\·illc\ rör-

Fartyget liir kosta 11,165,-J-;n fr. Franska marinbudgeten för 

år Ul9G !:!lutm med en summa af 289,0138,D07 fr.; dcraf för nyb.\·gg

nad och utrustning af nya fartyg G2.7 LIJ,OOO fr. Detta enligt 

G-ebick des Scewcscits. 

Inom tyska marinen har nyligen officicl proftur fiirctagits 

med 3 kl. krys,;arcn G'efion, som el<' n ;n l\hj L89c3 p:ick af ,;tapcln. 

Dess liingd iir lOii m., största breeld H,2 m., djt1pg:1endc 6,23 m. 

och clcpl. -1-207 tons. Des~ armering utgöres af 10 st. 10,5 cm. 

snabbskjntandc kanoner, 6 st. 6 cm. dito, 8 :ot. g mm. kulspmtor, 

hYRraf -± st. i miir,.;ame, l st. G cm. båtkanon samt 2 st. bredsidetubcr. 

Pansardiickct har en tjocklek af 26 mm. midskepps samt ;30 mm. 

bordvarcb. Omkring den del af ma~kincrna som gå upp genom pan

sardiickct, iir en p:1nsarkapp af 15 mm. stå lpl åt och 100 mm. nie-
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kelstål på 150 mm. triibackning. Kolförrådet utgiir 7'i0 tons. 

l\Iaskincma iiro ty{\ triplcexpansionsmaskincr och ångpannoma 

iiro 6 st. dubbeliindadc c~·lindriska. Med 17 mm. blii~tcrtryck, 

ll,s kg. ~lngtryck pr qYCm., utncldacle maskinerna 9828 ind. hkr. 

samt crhölb en fart af 20,o2S knop. l\Icd natmligt drag kan Gefion 

göra 18 knop. 

Tre st. J kl. pan,;arfart:·~, Hildebmnd, 1-Ieimdall och Hagen, 
haha gjort sina proftnrcr; det förstniimncla har uppnått en fart 

8f 14,73 knop med .J-GH3 ind. hkr., 12,2 kg. ångtr.wk och J2,G nun. 

bliistcrtr.\·ck. 

P?! örlogs,·arhct i Köpenhamn pl'lgår nybyggnaden af pansar

batteriet Sl,jold, som skall siittas i sjön på Yårcn 1896 och antag

ligen kommer att göra sin proftur under sommaren. De"s dimcll

sioner iiro: liingd öh·erallt 2:10 fot, bredd i Yattcnlinien 3 7 fot, 

djupgående 12,o fot för- och l?, fot akterut med ett dt'placcment 

af 2160 tons. Fart.Ygct iir bygdt efter samma princip som den 

låga monitort:·pen, med huhuddäcket utgörande pansarcliick och 

liggande 3,5 fot öfvcr vattnet samt iir från förstiif till aktem för

scdt med pausarbiiltc, som räcker 3,o fot nedom Yattnct mid

skepps. Bcst.\·ckningcn består af en 2.J- cm. kanon liggande i 

tiickt rörligt pansartorn fömt, tre snnbbskj. 12 cm. kanoner i ln·ar 

sitt rörliga pnnsmtom (ett liingst akterut och ck h~t på ::;idoma) 

samt fyra .J 7 mm. kanoner oeh någn1 H otchkisskanoner. Lm·etta

get till ~± cm. kanonen med dertill hörande elektriska inriittningm 

för tomHidning, langning m. 111. iir tilh·erkadt hos »Societc ano

nyme des Forges et Chantier,; dc la J\Icditcrrance » i Hft\Tc, efter 

Canet's s,rstcm . 

l\Iaskincrict består af hå Yertikala tripplccxpansionsmnskincr 

beräknade att ut\'eckla 2,200 ind. hkr. och drifYandc ln·ar sin af 

brons tillwrkadc propeller. "\ngpnnnoma iiro fym Thom.Ycruft

pannor tilh·erkadc på Yarh·et; dc lära \'ara dr största pannm af 

denna typ, som blifYit tillwrknde, och iiro konstrnemde för ett 

nrbetstryek af 160 ~kålpnnd pr qY.-tum. 

Farten iir beriiknad Llif\·a 13 knop. 

~~fycn iit· der:-;tiidcs under byggnad en 1:a klass torpedbåt 
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rlaien, med ett deplacement af Hl ton,;; liingclen är H5,"J eng. fot,. 

bredel 15,17 fot och största djupgående 8,os fot. Haien iir för

~ecld med ::; idorodcr enligt Thom)·crofts konstruktion, som numera 

inom danc;ka mnrincn anyiinclcs på torped- och patmllbåtar, hYar

fiire fönoclcr iit·o alldrles bortlagdn. Genom at1\'änclandc af sido

roder crh{\lles Pn "ii rdeles god manöwrförmågn, hvilkct jag i som

mnr hade tillfälle ntt iakttaga. 

Armeringen utgöres af td Hotchkiss-knnoncr, h\·araf en pla

ecr<td liingst fömt och en liing:'it aldpmt, samt två torpedtuber i 

stiih·cn och tYft rörliga tuber på gcmen,;am yiindskifva akterut. 

Propellermaskinen ii r till \'t' r bd hos Thom.ycroft efter samma 

t,rp som den tripplc-expansion,.;maskill, som engelska torpedbåten 

Darin,r; m. fl. erhftllit, och skall Yiel full kraft utycclda 3200· 

ind. hkr. 

Angpannorna ii ro två Thomycrofts rön'ingpannor till verkade vid 

marinens verkstäder och skola placeras den ena för om elen andra, 

med elclrnmmct mellan dem; dc iit·o konstmcracle för ett arbets

t ryck nf 310 skålpund pr qv.-tnm 

Fmtygcts hastighet iir beriiknacl att bliha 22 knop. 

Vid Burmeister och Vain'~ ctablissementiKöpenhanm klargö

res för niirnuandc en fltörrc isbrytare för Köpenhamns hamn, 

äh·cnsom ett nnnat r-;tönc fartyg, som jag med n?tgra ord vill om

niimnn, chum det enelast iit· för »lyst», ncmligen kejsarskeppet 

8tandrtrd. Standa rd bygges för ry::;ka kejsarparet och blifver,. 

i h·x och bccJvämli<dJct riYaliscmnclc med tyska kejsarskeppet 
. b 

Hohenzollem. Standard gick af stapeln på r~·ska kejsarens födel-

seelag den lO J\Inr,;, trots en miingd 1-l\·årighcter af köld och is. 

])e,;" liingd iir .J-1H cng. fot, största bredd fi01/2 fot, djupgående 

~O fot och depl. :3270 tons. Fart~·gct b.\·gges med aU den omsorg 

och noo'oTanhct ,;om iindam?ilet kriifvrr, hvarförc ock en öfvcr-
r-o 

inr-;pektör med en stab af 10 personer öhervakar detsammas byg-

o·ancle och ntmstnino-. Maskineriet består af tYå trip11lcmaskiner 
b b 

af betydliga dimcll,;ioucr. H. C. iir -±1 eng. tum i cliam., M. C. 

():)'' och L. C. 105". H. C. har en rundslid oeh J\I. C. tvft sftclnna,. 

men L. C. en planslid. Slagcts liingcl iit· 5-±". ~hsbnaxcln iir· 
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1 1/2' i diam. Kylyta i ytkondmsorn ii r 9000 <p·.-f~t. Propcllranw 

äro i{-bladiga, tilh·erkadc af StoncR metall. Ang-rören iiro af 

nitade stålplåtar. Ångpannoma iiro :2± st. af Bellm·illcs rörpannor, 

tilh·erkadc i Frankrike; ångtr:·ck i pannorna 2±6 lbs pr li"·", som 

medelst rcductions\'cntilcr ncdsiittes till 165 lbs i H. C.-sliden. 

Eld:·tan i pannoma iir :35260 <!'· .-feet och rostytan lllG <]\'.-feet. 

li'artygct skall, fullt rnstadt, göra en filt't 11f 20 1 2 knop, och skola 

·då maskinerna utw•ckla tillsammans 1±000 ind. hkr. med 100 slag 

·lJr minut. Kontraktssumman för fart.ygcts byggnad liir uppgh till 

7 mill. kronor, men komma dertill betydliga belopp i och för 

.dess slutliga komplettering och armering. 

Af det jag hiir kunnat omniimna syne;;, att dc moderna 

stridsfartygens konstruktörer beflita sig om att driha upp far

tygens hastighet till den hög,; ta möjliga och att föro>e el e m med 

·en miingd liitta snabbskjutande mtillcripjcscr. Ji'ör att erhålla 

kraftiga liitta maskinerier haf\'a niistan alla börjat am·iinda rörpannor 

.af \'are sig ena eller andra typen. Till dc förut kiiuda hah·a till

kommit Jlfwnfonl's rörpannor, som bestå af flera siirskilcla rör

dement, som sammankopplas lw,u· för sig till den öfre ångbch:'U

lm·cn och de t,·å nedre liggande Yattenrören. l l' iclausse rörpan

nor iiro iifycn af nyare datum. 

I nom engelska och amerikanska marinerna är frågan om 

vattentäta dörrar och vattentäta skott en fråga för dagen. Att 

ett ansenligt antal af vattentäta tvärskeppsskott både på han

delsångare och på örlogsfartyg är en nöd vändig het, är i all

mänhet erkänd t; men huru dylika skott, om de äro genom

brutna med dörr m. fl. öppningar, hastigt och noggrann t skola 

kunna göras vattentäta vid plötslig panik i händelse af en 

kollision, är en fråga som synes ej hafva blifvit tillfredsställande 

löst. Den sorgliga olyckshändelsen med '' \'ictoria? har j n st be

tonat det faktum, att elylika dörrar kunna blifva glömda och 

deras stänga!lde uraktlåtet, eller att de ej kunna tjeustgöra i det 

kritiska ögonblicket. I England och Amerika dryftas clenn 'l 

fråga för närYarande ganska mycket, och framhålles bland an-

11at det enkla medlet att ej hah-a några dörrar alls i de Yat-
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tentäta skotten. På passagerare- och lastångare kunde väl detta 

realiseras, och de olika afdelningarna endast hafva kommuni

kation med h Vetrand ra öfver däck, men på ett örlogsfartyg, med 

dess helt annorlunda gjorda inredning och ändamål, måste dör

rar finnas; emellertid lärer forsök göras på ett af de nyare 

amerikanska örlogsfartygen att med tillhjelp af antingen kom

primerad luft eller elektricitet kunna från bryggan eller styr

tornet stänga aila Yattentäta dörrar med ett enk~~ l t grcl1P 1 ett 

handtag eller genom tryckning på en b1app, på samma gång 

en la rmklocka eller ånghvissla gifver signal ti ll alla under däck 

att vattentäta dörrarna stängas. Resultaten af dessa försök af

vaktas med stort intresse. 

Till sist Yill jag göra några meddeLmden ur en rapport 

afgifven af "Aluminium Industrie Aktier, Ge;;ellschaft" i Neu

hausen, som kommit mig till del. Rapporten åberopar ett ti 

digare omnämnande af en torpedbåt, E>om af firman Yarrow & 

C:o i Poplar, London, byggts af aluminium för franska mari

nen; h vilken torpedbåt äfven omnämndes af föredraganden 

förra året. I denna båt använde Yarrow aluminium af 50 °io 
större tjocklek än hvad som skulle användts för stål, och redu· 

cerade likväl vigten härigenom till hälftc.n. De funno det slutligen 

bäst att använda en blandning af aluminium med 6 °/o koppar. 

Detta, valsad t till en medium hårdhetsgrad, gaf en hållfasthet af 14 

till 16 tons eller 38,000 (f. pr qv.~, förenad med stor seghet. /l w~ 
I följd af dc resultat, som med denna båt crhöllos, hafva bcriiknin-

gar gjorts, att en torpedbåtsjagare af Hornets eller Havoclcs stor-

lek skulle göra 30 il 32 knop, om den byggdes af aluminium. 

Ann u 6 st. torpedbåtar af aluminium iiro för niista år beställ

da af franska marinen, och äro vid Chanticr dc la Loire 8 st. 

mindre båtar af samma metall under byggnad. Ytterligare har man 

projekterat byggandet af en mindre ayiso, bemannad med 25 man 

och förande 2 snabbcldskanoncr, h,·ilkcn är afseeld som polisbåt 

vid kusten af Siam och Tonkin. 

Nederliindska marinen liit förra året bygga af aluminium två 

kanonbarkasser, hvilka am·iindas i kolonierna. 
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Afven Tyskland kommer att för sina kolonier erhålla en 
liten aluminiumbåt ' i det att antislafvcrikomitcn Yid sitt upplösande 
ställt medel till furstens af '\Yicd förfogande, ll\·illm han tiinkcr 
anyiinda till b~·ggandet af ·en ångbåt af almi1inium, som skall . an-
Yiindas på Viktoria;jön. . 

Vid den misslyckade '\Vellman -N ordpolsexpeditionen andn
des såväl båtar som slädar af aluminium, och vif!adc dc sig vara 
af utomordentligt yiirde. En 'af \r cllmanbåtarnc blcf på nppch·ag 
af Förenta Statcmas regering underkastad ett ganska striiugt prof; 
båten var 5,49 meter lång, 1,22 m. bred och 0,61 m. djupgående. 
Vigten var 158,s kg. Det Yisadc sig vid försöken att den hade 
mycket större stabilitet iin mfln viintat. En person, som satte sig 
på relingen med föttcma hiiugandc i vattnet, förmådde ej, då bå
ten var tom, att ka11tra den. Derefter lastades båten med sand 
i silekar inalles 15U kg. och dessutom 7 man, h\·illm tillsammans 
viigdc 511,c kg., och likviii hade båten 14 cm. fribord öfvcr vatt
net på miclten af båten. Sedan båten blif,·it tömd kantrade man 
den rundt för att pröfva .de lufttiita afdelningamc och blcf då 
båten endast half med vatten. Derefter fylldes elen helt med 
vatten, och placerades en man förut och en akterut på dc lnfthita 
afdelningame, men kunde man ej ens med detta få båten att sjunka. 

Dessa försök uppmuntrade det amerikansim marindcp:t att 
försöka med riiddningsbåtar af aluminium, och man har för afsigt 
att låta förse alla mindre båtar med lufttäta aluminiumlådor för 
att hålla dem flytande Yicl kanki.ng. Vidare göras der försök, att 
utbyta elen föga handterliga ståltrossen mot sådan af aluminium. 

Den mwändning af trii, som redan i konstruktivt hiinseende 
börjat att alltmera upphöra, blifvcr efter den erfarenhet man Yun
nit efter striden \·id Yaluflodcn ytterligare inshiinkt och kom
mer nog att alldeles upphöra. Ögonyittncn ombord å de kinesi
ska skeppen beriitta, att alla hade eld ombord, orsakad genom 
japanernas exploderande granater, samt att 2 fartyg fullständigt 
förstördes af eld. 

Den tyska marinföryaltniugen har i följd hiiraf bestfimt, 
att intet trii skall vidare anviindas Yicl dess nybyggnader, och 
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har detta redan haft till följd att andm mariner följt exemplet. 
::\avy and Army Gazcttc framkastar då den frågan, lwilken mate
riel biist skulle liimpa sig att ersiitta triiet, och kommer till det 
resultat, att hvacl båtar, skott, hyttinredningar och klädslar m. m. 
betriiffar, skulle aluminium vara niistan det enda materiel, som 
kunde ifrågakomma. Metallen vore visserligen oangeniim i hytter 
och dylikt, men kunde detta unchikas genom att öh·erkliida den 
med korkbckliidnad. Hufvudsaken YOre, att liksom dc gamla trä
skeppen försvunnit från skådeplatsen, r;å borde ock trli ombord å 
de nyare stridsfartygen försvinna. Om man iifvcn måste mcdgifva 
att detta skulle verka till nackdel för beboeligheten ombord, så tvin
gas man hiirtill m teknisk och militärisk synpunkt. Vid ett besök 
å Yarfyct vid Vilhclmshafen berrcldcs t:·ska kejsaren tillfiillc att 
bese en hyttinredning ombord å ett af pansarfartygen, hvilkcn 
utan undantag var gjord af aluminium. 

Den framgång, som yachten Vendenesse rönt, har föranledt 
tyska sportvänner att bygga yachter af aluminium, och skepps
vadvet Neptun i Rostock fullbordade sommaren 1896 två yachter 
vid hvilka aluminium nitstan uteslutande a1wiinclts. Den ena af 
dessa, yachten Susanne, erhöll vid den nyligen hållna kejsarre
gattan ett 1:a pris. 

På den amerikanska yachten D efender, hvilkcn den 9 sistl. 
Aug. slog :yachten Jnbilee, iir större delen af skrofvct öfvcr vat
tenytan af aluminium. Den vigtbcsparing, som hiirigenom uppstått, 
liir uppgå till 7 tons. 

Olika åsigter förefinnas emellertid rörande aluminiums större 
eller mindre lämplighet såsom skeppsbyggnadsmateriel, men 
af gjorda försök synes det framgå att aluminiumplåt, som väl 
skyddas af oljefärger, står emot hafsvatten fullt ut lika bra som 
stål eller jcrn, hvilka iiro nutidens vigtigastc byggnadsmaterieL 

En erfarenhet anföres rörande en aluminiumbåt, som under 
11/2 år användts i Medclhafvet, ncmligen att, i följd af galva
nisk åverkan, andra metaller blih·a farliga för aluminium i hafs
vatten. Öfverallt der en mcssings- eller kopparbult ,·ar fästad 
till aluminiumplåten var denna, hufvudsakligast öfver ,·attnct, myc-
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ket anfrätt, hvilket visar, att den fuktiga saltmängda luften har 

en kraftigare verkan än sjelfya hafsvat.tnet. Galvaniseradt jern der

emot har ingen inverkan. 
De medel man har att öfvervinna dessa olägenheter iiro: först 

skall man göra allting af aluminium, hvar detta iir möjligt; der 

detta af praktiska skäl ej låter sig göra, måste man använda gal

vaniseraclt stål eller jern - kan man ej undvara metall ell er kop

par måste man genom något iimne isolera metallerna. 
Af de här oh·an beskrifna båtar i ll\"ilka aluminium icke 

varit utsatt för den menliga inYerkan af andra metaller, hah·a alla 

visat sig goda, såväl under som öfwr vattnet. 

--------

-- !);, -

Uppgifter rörande organisationen af 

flottans manskap, 
samt lirad i samband denned varit nudi.r;t att niimna 

om hiirens or.r;anisution, fdm iildsta tider 

intill ·t· ä m du .r; a r. 

Från ol ika källor*) ~ammanförda af 

s. Natt; och ])ag·. 

Kapton virl Kong!. Flottan. 

J. 

B ehandlande lwfvwlsakli.r;en tiden {din 1.:llr 11ist01·ias bu1jan 

till det stiindi.r;a btdsmanshtdlets {u1·sta infömnde, på 16.'30-talet . . 

.Af alla folks historia framgår, att deras iilclsta kril!:sförfatt

ning - så fort man kan tala om en ~:ådan - grundat sig på all-

*) 1lmn. Såsom källskdfter hafva, förntom handskrifter nti härvaran
·clo station~ (C arlskrona) arkiv och Kong!. Örlogsmannasällskapets bibliotek . 
. använclts : 

Gyllengranats, BäckströmR och Zottorstens svenska sjökrigshistorior, 
G ynthors Författningssand in g, 
Svensk Författn ingssam ling, 
statsverkspropositioner oeh Riksdagsprotokoll. 
Norcli"k Familjebok, 
Genoralstabens verk om 1808-0 års krig, m. m., samt 
'riclskri ft i Sjöväsonclot, Kong !. Kr. V. Akarl:s Hand!. o. Tidsk., Histo

ri sk ti<hkrift m. fl. periodiska skrifter , 
Föredrag hållna dels i Kong!. Krig,högskolan, del s uti m1 upplösta 

föreningen "Vii rnpligton s viinnor", äfvonsom 
Gene m l- och stations- onlorböekor, äl<lro och nya ro Reglementen m. m. 
ur~pru n gligon företog~ hopfömndet af alla dos"a '· uppgifter " (hvarvi<l 

början för~t gjordes med bcväringsin,titutionens införand e) angåondo flot
tans manslmp UJulot' gångna t!rlor blott för egot brhof föt' ~jolf~tudinm . 

men oniir do kunna in tressera on ~tor del af tidskriften~ l ä~m·e, anhö lb 
om plat" för dem i tirl skriften, llYilkon anhållan bcniigot beviljades. 
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miin viirnpligt. Så ock i Scerige der under hednatiden h\·arje 
("ri man hade ej blott skyldighet ntan iifycn riittighct att vara 
konungen följaktig då denne drog ut på hämadståg. Enligt den 
då giingst· uppfattningen ym· ncmligcn lwarjc fri man född till 
krigare . Dc fredliga :;;y;,:schiiittningarna Yoro öfYcrlemnadc till de 
o("rie eller triilanw. Endast i yttcrc;ta nödfall, då det giilldc för
swr af eget land, fingo iih·cn trälame gripa till yapcn, och man 
gick då »man m huse ». Vid alla andra tillfällen, framför allt \'id 
an{all mot främmande liinder eller lu'irnad, togs blott den frie 
manllC'ns Yiimpligt i anspråk. 

För fullgörandet af denna den frie mannens krigstjen;;tskyl
dighet infördes snart ordnade former. Flottan \'m· elen n a tid det 
vapen, hYanned hiimadstågen merendels förctogos. För att dana, 
bemanna och underhillla densamma Yoro alla landsdelar, Rom lågo 
vid kusten eller längs floclcr och audra in-yatten »så långt upp 
laxen kunde gå », indelade i .skeppslag (fomsY. slcipla.r; eller sniiclcia
lag) och dessa åter uti lwmnw· eller, som dc ock kallades, ar. 

lharje skeppslag, h\·aruti ej blott dc ogentliga kustlandska
pen, utan iifycn landskapen uti ~Iiilar-dalcn t. o. m. Ncrikc Yoro 
indelade, skulle till konungens tjcnst anskaffa samt på hans bucl 

Lilm nödvändig ::;om kun~kap om gångna tider::; hi~toria är för den 
nutida statsmannen, lika nödvändigt äl' nilmligen att elen eller dc af flottans 
män, llvilka hafva att uppdraga grnndformema för organi ,.;ati onen af vår 
flotta,.; sjömanskår, ega noggmnn ldnncdom om rtottan s bemanningsförhål 
landen i fordna tider. 

T hopp att, hYacl utbl'cdandc af kännerlom om gångna tider~ beman
ning,.;förhållandC'n beträffar, hafl'a dragit ,.;itt "strå till ,.;taci,;en ", har <'am
lal'en af de~sa "uppgifter '· ej tvekat att otl'cntliggöra dem, 11/!fdct i af~ tj;t 
alt fd dem kiinda, rällade ot it l.mnz!le/lemdc al mcrn kol!lpetenln p ersoner. 
Dc källskrifter, hvilka (här i Carl ,.; Juona) ,.;tätt till buds, hafva nemli gcn ej 
alltid innehållit bchöftiga uppJy,.;ningar. Detta gäller i ~ynnel'hot . lrmens 
(lotta. Uti flottans arkiv i Stockholm, i krig,.;arkivct, m. fl. stiUi c n torde 
ril'a skatter i detta hän sccn<le ,.;tå att finna. 

Denna första afdelning af "uppgifterna'·, jemte <len närma:; t följande 
(lGH0-1800), torde vara af minclt·c intresse för tid,.;lniften s lilsarc än dc 
tvenne derefter kommande (1H10- 1884 och 188[>-1896), tlet' sjöbcvärings
institntionen samt dc stam-orgltnisatiorwr, ltvilka efter 180(! ~ett dagen , 
skola afltanrllas. 
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utrusta och bemanna ett fartyg. H \'arjc hamna (ar) skulle lcmna 
en man till besättning dcrå. V an l igen ntgingo derYid hamnelags
miinncn i tur, men stundom fick lotten afgöra, hvcm som skulle 
utgå. Hamndagsmännen anskaffade gemensamt kost m. m. för 
den som utgick. 

Uppbudningen skedde genom kringsiindamlc af budkafle eller 
hti1TÖI'. För att i tid varna för en fiendes annalkande höllos äf
Ycnlcdcs, så länge oroligheter yoro att fön·änta, d. v. s. niistau 
»så länge Yattnet gick rent», yissa Yaktpostcr stfindigt besatta; 
dc s. k bystranda- och böta-vcl rderna. Hiiraf Yoro böta-drdcrna 
dc Yigtigastc. · Dessa höJlos \·id vårdkasar, llYilka Yoro anlagda 
på höga punkter hela skiirgårdcn igenom, så att elden från den 
ena kunde synas till den andra, samt långt in i landet. Till böta
och iifnn oftast till stranda-vMder togos endast bcsutnc miin, 
odalbönder. Ingen qyinua eller träl, ci heller någon »lösk », d. Y. s. 
icke bcsnten man, om iin fri, fick dertill am·iindas. Detta allt 
Yisar, hm·nsom Yärnandrt af hem och hiird då ansågs som en af 
medborgarens, och detta just niir denne tillhörde Jcn sjclfcgande 
klassen, första pligter, hYilkcn personligen måste fullgöras. 

Sådan Yar Yår sjömagtsorganisation under senare delen af 
forntiden och nnJcr medeltidens första skcJc. 

Eniir efter kristendomens införande bmkct att draga i hiir
nad allt mer aftog och slutligen alldeles upphörde, samt cniir Yåra 
krig under elen niinnast följande perioden af yår historia till stör
sta delen YOt'O land-krig, förföll derunder sycnska Hjömagtcn mer 
och mer. Hamnclagsinriittningcn försyann iih·cnledcs, och uti 
1347 års landslag niimndcs den ej alls. Deremot stadgades i denna 
lag uttryckligen, att alla som i riket bygga och bo skulle Yara 
konungen till tjenst, särdeles \·id »landamiiret», men ej ytterligare 
fara i härnad utan egen god vi lja. 

I-Iii r se vi således, att allmänna viirnpligtens princip, så fram t det 
giilldc fä1"svcl?'et at eget land, fortfarande \·ar gällande. Efter Kal
marunionens uppkomst utstriicktcs skyldigheten att göra krigstjenst 
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till inom alla dc tre nordiska rikena. Uti landf:llagcn af år 1-142 

inskriinktcs den åtPr till inom cgPt land. 

Den fonn, lwarunder den allmiinna Yiirnpligtcn efter hamnc

higsinriittningens försvinnande togs uti anspråk, var utskrifning. 

Denna skedde till en början alltid efter hu(rudtal, eller riittare 

mantal. Bcstämmclscma derför Yoro striinga. Stundom fick hvar 

7:<' plJcr 8:c man utgå, hYarvid bonden icke fick siinda sin driing 

eller triil, oaktadt r:;åviil dcssc, tsom t. o. m. barn af en ,·iss ålder, 

räkuadcs i mantalet. Detta utgör ett nytt bevis på, hnrusom tids

andan alltjemt fordrade, att rikets förs\·arat·c hcbt sknllc bestå af 

de utaf dess innebyggare, som hade mest att förs\·ara , och ln·ilka. 

Pj stodo på samhiillets och upply:mingens liigsta trapp::;teg, utan 

tviirtom på dc högre. 

Donna rätt att. till rikets försvae anvilmla on \war af dess inn ebygga

re, som dertill var lämplig, oeh att uttaga modborgare till keigst,j onst för

medelst uts!.·rifitinq, qvar,.,to!l sedermora allt fortfarande såväl i lagen som 

i allmänna modvo:andot. Somliga folk-1,\a~"CL' - låt Yal'a a.tt llo utgjorde 

flortalet af rikets innovän a r·o - blofvo vbserligon ticl oftoe annan, omot 

Maganclot af särskilda bördor för för~varot (~å~om ,-id rlot ständiga båts

man s- oc.h knoktchå\lcts införande) fritagna ft•å n att vara underkastade ut

skrifning utom under liö.'}stn nödfall, men oj fön- än i oc.\1 med inrtlttanclet 

af boväring~ in 8titution cn 1812 upphörde a ll Kronans rtitt derti\1. Uti dc 

provi\ogior som ~tiLdorna och allmogen*) Yicl det ~tämli ga b [t tsman ~- oeh 

knektohållets införanclo Cl'itöllo (= frihet fl'ån ut~krifnin g), undantogs ~Ct

Junda '· tr~inganrlo fam ", i hvi lkct fail alla WJ!Cizfura llliin i Tikct kunde 

uppbåda!' till fosterlandet" flir8wr. (:'liera h lirom längro fram). 

Rättighoten att \Ma wrl-:Aälla ntskrifningar tillkom i lilrlt·o tider Ko

nungen ensam. Längre fram måstr do ck denn e härvieHag först inhemta 

Eädct~, ollor Stllnclcma~ , ollor bådaderas, o;amtycko tiliut~\uifningcn , innan 

en s;\ dan ti cic förrä t tas. A t t bestämma tiden n ii r den åtagna utskr'i fningen 

~ kulle verkställas nL m., t illlzom likYisst allticl Konungen. 

Pädernos landots hil'toria omtalar angåondo denna sak blanrl annat föl

jande : konung 8igi8nnmd klagade en gång öfvet' att herti g Carl låtit för

rätta utskrifning, hvareftcr hertigen för clonna s in åtgU rd nrskuldades uti 

*)Lln111. Ado ln hado långt förut i oc.h mccl rustt,jenston~ införande blif

vit lJVitt s in personliga nt~krifning"slzylrligiiOt, ollor rättare sagt utbytt den 

mot en annan form för krig~tjenste n~ fullgörande. För sina tjonare erhöll 

adoln tid cft<'r annan allt ~töJTc och stön e fri !1etel' vis-iL-vis den för dessa 

gällande utsluifningsskyldighoten. 

\ 

l 
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riksdagsbeslutet af den '"j, 1508. - Gustaf Il Adolph förk larade i sin ko

nu ngaförsäkran, att han, till rikets värn och förs var, ic.ko ville påbjuda 

några utskrifningar utan Riksens Räds vetskap och räd samt vcderböran

!les (S tändornasJ samtycke. Liknande bestämmelser angående rätton tillut

,;kl'ifning synas seelan hafva varit gällande ända t ills Carl XT införde en

väldet, då det (lGSH) lcmnadcs til l konungens eget behag att, när någon 

afgång sker! dc, mindre eller s törre, låta t ill regementenas*) fyllnad verkställa. 

utskrifn ing utan att clorför bohöfva sammankalla Ständerna. Efter enväldets 

afskaft'ando ä torinfördes dot föeea stadgandet uti Ulrika Ele11 oras försäl,ran, del' 

det hette, att ingon utslzrifning fick ske utan l~iksens Råds råd o och Ständor

nas samtycke. Regeringsformen af år 171D föreskrof, att umlorsätamo ickn 

finge påläggas utskrifningar utan Ständomas vobkap, fria vilje och sam

tyc.ko: ej heller desamma utsträckas längre än efter bevillningans innehåll _ 

Fr edri!.- I's konungaföesäluan oc.h ,·rgerinysformen af år 1720 inilchållastacl

gandcn i samma anda. l.' ti Adolf' Fredriks konungaförsäkran åberopades. 

sistnflmndo regeringsfo rm. Gustaf Jff lofvaclo i sin konungaförsäkran att 

dw utan Rik"cns Råds rådo och Stlindornas samtycke göra ntskrifningar, 

men clotta jomkadcs i re_r;erill.'Jsfanuen af år 1772 derhän , att konungen ej 

Hck göm sädana utan Rikets Ständers vetskap, fria vilje och samtycke, 

dock undantagandos ifall rikot blefvo anyripel, i hvilket fa ll konungen harlc 

rätt att "Yidtaga dc mått och steg:, ~om med rikets säkerh ot och nnd orså

tamc~ fromma öfvcronsstämmanclc äro": ~å snart kriget upphöl'clo s kulle 

rlock Ständorna sammankomma oc.h dc nya gäedor, som i och för kriget

hade blifvit plilagdo, skulle Mt gena~t npphöm. (Det var denna förstnämcla. 

bestämmelse, hvilkon lade stor magt i Konun gens hand, törutsatt att riket 

blcfvo anqripet, som kom Gustaf lfl så väl till pa~s. nllr clanskal'ne för

klarade oss keig mirlt nndce rlct vi voeo inbegripn e uti en brinnande fejd 

med H.v~sland. Häraf donno konungs anna1·~ oförklal'liga oed, då han fi c.k 

on ng ti onde på halsen: "Jag är rlldclarl!") 

*) Amn. På riksdagen i Linköping l GOO hade bo~ tämts, att !JVarjo lards

iimlo ~kulle nndcrhå\\a ett visst anta l truppot· - j omför i 1l ot här följande 

om b ~tt~man s hållet! - ocit för att hålla rlo~"a kompletta hade man efter 

donna tirl må"t tillgripa ntRkriJning äfvon uneler fr-crl. Dessa utskr- ifningar 

VOI'O ('JUOtlorticl allt,jemt beroende på Ständcmas bifall. ( rrdrfixvlt krigsfolk 

fann~ de~sutom alltirl vid s irlan af clot ut~ krifna: ofta nog voro bcggo sla

gen krigsfoll< sammanföecla inom ett och ~amma tl'nppförband). 

Så t. ex. medgåfvo Stänclcma ål' lGO-! on ål'lig ut,;krifning nndot' c3 års 

ticl af !J,OOO man. 
Ut i lWc~ar·kivot finnos on uppgift (~om clock oj an~es (itllt tillförlitlig) 

p;i, rlc ntsluifnes antal åeon LG2l - Hi HO, hv i\lwn lemnar följande antal för 

nodanstående åt' : 
Å l' 1G2l. . . 5,:35! 

,. -Ll. . . o:~o 

År 1G:2 3. . . 5,2::.s 
., -~2! ... 2,G-l0 

Ae IG2G ... 1,5G-! 
" ~--n. . . 6,,~07 
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Uti elen sedcrmct·a tili.l{omna förenin.'}s- och s'ikcrll?l.saktcn (af å r 1189) 

noter det, sedan allmogens m. fl. previlegier bekräftats, samt förbudet mot 
s. k. vålcl~amma Yiirfningar omtalats: "Dock må i c l;: e någon i n uLlfall eller 
i krigstirler undanclraga ,; ig rikets för~var, då det fordra:; eller omtränger.'· 
Enär det vidare tillkom konungen ensam att afgöra när "nödfall" inträdde, 
kunde denn e alltså r ecbn j'öre ett bcfara clt kl'ig uppMcla ett lancltvill'n eller 
en lanrbtorm och äfven låta d.enna vapenöfvas, dock alltid under förutsättning 
att des:; underhåll ej kl'Mclo påläggandct af nya skatter ellet' krigsgärder, 
hvilka konungen (se 117::! åt's regeringsform) ju ej egclc rätt att (utan att 
först höra Stänclcrna) påliigga, un elantagandes i "then olyckliga händel~e. 
at riket med här~magt angripit blefve". Det Yar i enlighet mccl de:;sa be
stämmelser som Gustaf IV Adolf från hela riket ntskref Landli'iirnet af ur 

1808 (h varom mera i afd. Il). Y id clenna tid kunde deremot mnlig utsl;:rif
nin g, liksom det före imlelningsverkets införande egdc rum, endast ske uti 
Skåne och Herj eådalon, hvilka voro de enda pro vin~er , som då iinnu ej 
hade blifvit rotemdo. Nämnde p!'ovinscr hade vi;;serligen erhållit frihet 
frän ntskrifning mot erliiggande af v iss ersättning i penningar, men kro
nan kunde afsäga sig clcssa senare och i stället forclt·a det förra. 

Re.r;eringsformen af år 1809 stadgat', att inga ut~luifningar af manskap 
må påbjncl11s, utan Rikets Stänclct';:; (Riksdagens) fri11 v ilj a och samtycke. 
Jnriittandet i enlighot clcrmccl af det. s. k. lörstiirknin:;smanskapct å r 1810 
(h varom mera i afcl. IH) var ett momentalt åternpplifvanrlr af den mgamla 
n tsk r i fning~sky l di g h eten. 

För:=:t 1 8 1~ när bcdirin.rJs-iustitutionen infördes, upphörde, som iihen 
förut iir här anmärkt, all rätt för Regeringen att påfordra eller wrkstäl\11 
utslzrifningar. 

Härnadstågens ofyan omtalade upphörande hade iih-en en 

annan följd med sig iin hamnclagsinrättningens för :;Yinnandc. Re

dan äldre tider hade det ncmligcn yarit yanligt, rttt dc :'\r, då 

Ål' 1G28 ... 1,:323 Å e 1G4S . .. 3,1:11 År 1G71. .. 2,000 

-20 .. . 5,4~(3 
" 

-50 ... 3,571 ., -- -7:L .. '2,87:) 
-clO . .. 6,4;)5 ( ~) -5± ... 2,732 , - 14 ... 2,4ij'; 

-31. .. 6,GS9 - 5:3 ... 2.59:~ , - i ii .. . 1,0:"" 
, -33 ... 2,:303 -.Jil ... 2 ,83~ , - 7G ... ,, ,Q I)3 

- 35 .. o 2,.:503 -G7 . . . .J.,82± , - 11 ... 'i",;~ G .J 
-37 ... .J.,:-109 -68 .. . .J.,.J..)O ,, -7K .. . 0,9 :2:2 
-3S ... 4,430 -59 ... ~ . G.J.S - 70 ... l .G lll 

" 
-39 .. . 5,421 - GO ... 3,591 , -80 .. . 3,10 1 

" 
-40 ... 5,331 - Gl. .. 2,0GH 
- 41. .. 4,870 --G:l . .. 1,9GI 
-.J.2 ... 6,1:2:3 , -G:3 ... 2 ,0G9 
-43 ... 4,S31 - G5 ... 2,221 
-44 ... 4,612 -GI ... :274 
- .J.6 ... .J-,3 18 - G9 ... 1,98± 
- .J.I ... 4,415 - 70 .. . L l l .J. 
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hiimad eller, som den ock kallades, laga ledun.r; icke ifrågakom, 

utgick från hYarjc hamna (ar) en skatt, drn s. k. ledungslama. 

Denn~., till en början tillfiillig, blir sedan, allt efter som hiimads

tågcn mer och mer siillan förckommo, så småningom fast. Ham

nelagsinriittningcn iihcrgick allts:'\, från att urspnutgligen yara en 

form för k rigstjcnstskyldighctuns fullgörande, till att slutligen blifva 

en gmnd för ntgiirandct af väm iildsta pä jonlen lirilande onli
narie skatte?'. 

Fick således medeltidens fö rsta skede skåda Yår äldsta krigs

organisations fall, blcf det dock denna tid förbehå llet att Ht Yara 

Yittne t ill införandet af en helt n.'" form fiir krig,;tjcnstskyklighe

tcn:; fullgörande. Sedan gammalt hade landets :förniinu;tc miin, 

konungens f1·iindcr, hans tjcn:;tcmiin och fcirliiningstagarr m. fl. 

Yid bchof tjcnat konungen i krig så,·iil med sina egna pcrRoncr 

BOm m.ccl sina fö ljen. Des~a trupper blcf,·o, allt efte r som krigs

konsten nh'ccklaclc sig och genteHo man -- mest af ekonomiska 

l'kiil - icke fönn:'\dde följa med tiden:; f ord ringa r med afseende 

ptt Yapcn och öfrig utru:;tning, snart dc :·ppcrsta i hiircn. Det 

harnc:;lddiidcla r_)·tterict hade JH'Itlligrn blih-it hiiramcs kiirna och 

det Yapcnslag hvarcftcr dess i'ityrka hufn1cbakligen miittes. En

dast landets :förmögnaste miin fönn ådde dock att så rustade 

fullgiira sin yiirnpligt. Bchohd af ett cl.dikt rytteri Yar emellertid 

oahi:;ligt, och det blcf d<'rfiir uöd,·ändigt att fiinnå så många 

som möjligt att möta på ddt:1 siit t Yiipuaclc·. Allt detta föranled

dc konung Jlla.r;nus Ladulås att Yid tuii tet å Adclsiin l:Z öO för
kl nra, att dc, som hittill ,- sjclh·u och m P<l ,.;itt folk tjent konnngcn 

tifl hiist eller som framcld<•c; Yillc göra detta, skulle crhålln skatte

frihet eller {1·iilse fö r si n a gfmlar. 
Hiirigcnom uppkom den s. k friil serusttjenslen. D en p e? ·

sonli.r;a tjcnstcpligtcn <JYar,;tod dock iih·en fö r dem, som åtogo sig 

denna rusttjcnst. Vid YHJWns~·n skulle alla friilscmiin inf inna sig 

och sj el fve rida sina hiistar. Det Yar dessutom Jwarj c dittidens 

riddcr::Hnans stolthet att möta med så stort och Yiilrustaclt följe 

som möjligt. Under Karl Enutssons t åg till Skånc 1452 uppgick 

s:Hnncla den s. k. adelshären till omkring -±,000 riddare och SYcnner. 

'fi,lskr. i ,)_;ör. 189G. 7 
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Vid sidan af denna här uppbådades dock alltjemt den stora 

allmiimm folkhiiren, lwilken, till skilnad från den nyssniimnda, 

vanligen bcniinmdcs uondehä?·en. Denna \'al' oftast Yida talrikare 

iin adch;hiit·cn och uppnådde stundom en styrka, som i förhållande 

till folkmiingdcn yar synncrli~rcn aktningsbjudande, och ll\·ilJ.::cn 

styrka endast kunde uppnås dcrigcnom, att hvarj c medborgare 

ansåg det 1Jerso1~liga deltagandet i land('ts försYar so1n rn k:"ir 

pligt. J)('][ bondchiir, som åtföljde Karl Knutsson på det 

nfvan omnii.mnda infallet i Skånc 1-!6:2, riilmadc <'nligt en uppgift 

JO,OOO och enligt en annan ej mindre iin 60,000 man. Såsom dt 

bC\·is på, hul'll allting går i en evig kretsgång, k a n omtalaR, a t t 

Karl Knutsson vid detta tillfiHlc lllåstc utwrka ;-;iir~kildt tillRtånd 

~~f rådet för att bmna få föra bondehiiren utom landets griin:;:er, 

-- jemfi)r ll\·ad hiir ofnm "iigs om lanelslagen af år 1-1-.J:Z -

hvarvicl han anförde, att det CO'I'C uiitfre (ö1·a kl'i,rjd i fri.immanrfe 

tand iin i e,qet, ord som ii.ro vill viinla att af nutidens svenskar 

liiggas på hjcrtat. 

Eniit· lancZ-krigstjcnsten f'ålnncla iifHrgått till att blif\-a ll\·ad 

man kan kalla den förniimstu, var dc't <'J underligt om fWcn:;:ka 

f'jömagten 1mcler nwcklticlen ailt mer g-ick tillbaka och detta ej 

blott uti personal utan ii.hen i makriel. rnimwn med Danmark

Xor~c, och dc dcrif(Cnom uppkomna förhållandena, torde iihcH 

haf\·a bidragit hiirtill. 

Krigsföretagen till sjöti å dt· ~ida undl'l' unioustiden voro 

t:emligen fåtaliga. Ofta klagades det iifHn öher att dc danska 

tmionskommgame drogo iifYell srenskrt flottan till Danlllark. Dock 

fanns iinnu under union stidens fi\r:-;ta skede nlltjemt en S\'C'n~k 

sjömagt och ntskrifningar cgd<' rnm fiir att erhålla folk till clc~s 

bemannande. Rålnnda bconlradn konung I(al'l Knutsson l-l-:)2 

höfvitsmamwn å H.ingstaclaholms slott (niim. Xonköping) att låta 

ntskriha manskap till besiittning:H' tt skcpp<'n till försym· mot 

clanskarnc. Dcn·icl borde iakttagfl ~, att sju biinder Rkulle utmsta 

den åttonde. Karl Knutsson synes allt fortfarande haf\'a beflitat 

"ig om flottan och liit han bygga flere skepp för sina egna medel. 

Till följd af det allmiinna osiikerhctstillstånd som n'\dde mot slu

tet af unionen, före;\·agaclcs deremot flott~m allt mer och nwr. 

r• 
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Yi;;~el'ligen omtalas i historien enstaka svenska krigsskepp iifw'n 

från denna tid, men dessa synas haf\·a Yarit tillhöriga enskilde 

,.;tormiin och ej K rona n. Uneler medeltiden s sista år fanns alltså 

ingen ,,·cnsk sjiimagt vii.rd detta nmnn. 

'C id tiden för GuBtaf' Wnsas f ii r,; ta n pptriidandc fann;:; ~:'\le

de,; ingen krigsflotta. Vi se iif\'('11, hnrnsom denne store monark, 

klart inseende sjö,·apnets oundgiingliglwt för v;l rt lands för>'var, 

,;b·ndade att förskaffa tiig ett si'\ dant. Han viindc sig llcrför fiit·,;t 

ui sin clå,·arandc l>nnd~fÖl'\'Hnclt, staelen Lybeck, men Rkapade 

~edan, :;å fort ske kunde, en inhemsk ,;jömagt. 

Det \'Hl' cHwllcrtid m.vekct s\·årt att Yid denna tid anskaffa 

den för flottan erforderliga pe?'sonalen. Inom landet Yal' eld ondt 

om ,·crkligt sjöfolk. Ftskrifningamc gåfnJ derför till 011 böt·j~m 

ett d[tligt rC'snltat både lwacl skeppsfolkets antal och bcfar('lihct 

;Jf'triiffar. Gustaf' var i följd hiiraf nödsakad att delris viim1a sig till 

11 tlandet för att erhålla dngliga besiittningar till den nyskapade 

flottan, och detta c<:hii.l lwad befii.l :;om manskap angick En stor 

eld af manskapet å Gustaf I's flottm var llerför, åtminstone un

der clc första åren a f hans regering, äilfwdt folk; mestadel;; nt

liindingar. Resten anskaffades enligt gammal sed gcJIOlll utskrif

ningar, hvarvicl ofta nog icke sjömnrll folk iih'cn må,;te tagas. 

Uneler Oustaf' l' s senare rcgcriugstid erhiills dock ti llriiekligt antal sjö

m ii n inom landet. f:l:'\ var ock fall et under Erilc .:-\'Il"s n'gerings

tid, clå vii.dning, åtminstone i stö?TC sh tlrt, eller i utlaJJdet, ej s)·ncs 

ha h· a mwiindts n tom vid tiden för det stora noreli ska kriget 166:i-70. 

Under Gustaf' I hade emellertid ej fördunnits någon bestiin1cl 

ordning för utskri-Fning:una fiit' flottans riikning, men under 

Erik XIV utfärdades »fullmagtcr» för dem, som sknllc iUJtaga 

skcpp:;folk (1567). Enligt dessa skulle ntskrifningsförriittarcn (en 

skeppshöfviclsman eller »skeppskaptcn », som fartygscheferna nu 

började beniimnas) vid förriittningcns \'Crkstiillandc bi triidas af hii

radsfogdcn oeh en niimd bestående af 12 oviildige miin. Ungt 
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och raskt folk skulle utskrifyas. Innan sjclfya den egentliga ut
skrifuingen, som Yar efter mantal, började, skulle dock ntskrif
ning::;fördittarcn »ransakn efter och nnamma » allt skeppsfolk, som 
fömt tjcnt på flottan; för;;t derefter tog (den nyn) lltskrifnings
förriittningcn siu början. Bcstiimmelscr om lwilka, som icke fingo 
utt~1gas, fnnnos iifvcn. Så skulle från utskrifning befria;.; elen som 
var öher -±0- å r, den som icke hade någou eller cudn;.;t en clriing 
eller ock ej mer iin tyennc söner. Det Yar llock från den sjel/
egande kla::;scn de utskrifl1c då iin nu togos och 1j bland den li"):-;a 
befolkningen. Det personligu fullgörandet af Yiirnpligtcn Yar iinnu 
lag; riket:; fön;yarare togos till stöne delen från dc mera burgna 
klasserna, om ock den allra högsta, adeln, ej liingre satte sin stör
sta iira, uti att S}l mycket som möjligt bidraga till fön;yaret"'). 
Svenska flottan yar uneler Erik XIV"s tid alltså till en stor del 
bclllannacl med vämph,r;tige mcdborgm·e af ej alltför låg stiillning. 

Sak samma Ym' förMUlandet under Jolwn III, h\'ilkcn dock 
ej Yi::>ade flottan det stora intresse, som kommit detta yapen till 
del under hans förctriidare. Från denna tid gjorde sig iifwnlcdt·s 
gällande en Yis::; af,·oghet mot det personliga fullgörandet af Yiim
pligten, och i en utskrifning;.;förorclning från år ] 6 77 tillåte~ för 
fiir:::ta gången att iihen tjenstlöst och kringstrykande, d. "· "· liJ,t 

folk, finge inskrifyas, någonting som förut ej yarit fallet. G-nm
den hiirtill kan deJyic; ~ökas uti det an\'iimhmdl• af utliindskt 
Yiirh·adt l;Tigsfolk, som egde rum allt sedan Gustaf' Ts tid, myc
ket »på det (att) th·erigc,; infödda allmoge måtte fiitta hemma till 
sitt, sköta :ikl'l' och iing·, föda sina, }lll::;trnr oeh bam, oeh icke 
liingre gå ut och låta, "lå ;; ig ihjiib (yttrande af Gustaf' l). Detta 
u~liindska kl'i)!.·,Jolk bld dock i hingelen för dyrt, och klagmn[tlen 
ö t ,·e r dess Yilda framfil rt i landet blef,·o ii h· en s u art för högljudda. 
St.nb.tt \'at' ock otillriiuklig. D crfiir tillgreps snart inflems7n ·iirf
ning. . Bidragande till denna förkiirlek, om man f'å fi'tr siiga, hos 
Gu,faf I för Yiirh-adt folk och till lmns beniigenhct för att luta 
allmogen erlii.gga utskl'ifningspennin,r;ct?' mot att få åtnj uta frihet 

*) Anm. Adeln nppöatte nnclE>r · Gustcq l och lmns söner föl.!.'fl mer 
iin lOLlll t•yttarc mot clc 41)1) ,), l11·armcrl den mötte nnrlct· JCar/ J\.nn/s.:o 11 . 
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från ubkrifning, yar dels deb den oro sumena bland allmogen, 
r:om under hans regering förekom i än den ena iin den andra 
landsändan, dels den bcniigenhct som alltid fanns hos den gamla, 
bondehärens manskap att, när deras egna intressen Rå fordrade 
(s~Rom t. ex. ,-id så nings- eller skördetid), i stora hopar lemna, 
krigshiiren, hvilkcn s:'l lcdes starkt wxlade i Rtn-ka . Denna olä
genhet hade Gustaf' sjeH haft kiinning af under. befrielr:;<'kriget. 

Ett så vidsträckt ml\'änclancle å statens sida af viiJ'fmdt man
skap ledde, som natmligt ,·ar, snart den enskildes tankar på att 
lf!,r;a annan person att fnllgöm dPn krigstjen::;t, ln·ilken i annat 
fall skulle hafva tillkommit honom sjelf (den leganclc) att förrätta. 

DPdan denna tanke yiil fått insteg dröjde det ej liingc förr 
iin kiinslan af, att det pe?'Sonliga deltagand<'t nti landets försvar 
\'Hl' iifvcn elen förniim~tc medborgares första pligt, började att 
slappas. fhad verkan detta hade på adelns siitt att fullgiim sin 
rusttjenst är här redan omtaladt, men dess yerkningar i öfrigt 
r:;kulle snart sträcka sig iinnu liingrc. Sålunda förcskrefs för en 
kapten, som 1606 siindes till V Pstergötland för att tillsammans 
med ståthållaren å Elfsborg uttaga en karl för hvarje 10-tal bond
gårdar, att från den ntaf dessa, der nw::;ta manhjelpcn fanns, skulle 
uttagas elen karl, som var biist liimpad till båtsman, dock ej bon
den sjel( J\Ian hade sftlcdes frftno·ått det gamla, siittct för ut
,;hifning, ncmligcn efter mantal, oeh ~fvergått ' till utskrifning efter 
,r;ånletal, på samma gång man fritog »bonden sjelf» från att blifva 
tttskrifven, d. Y. -s. j t 1st elen man som fön var sjdfRkrifwn dertilL 
Det antal gårdar (liksom fötT det antal man), h varifrån en karl 
,;kulle uttagas, kallades en rote. 

'Gt!=:krifning efter gårdetal ledde dock snart tilllPr;nin,r;, i det 
de ofrige »l'OtekamraternH,» h\·ilka hade Rk,Yldighct att >> Utstoffera» 
d. ' '· s. bevii.pna och utreda elen ntskrifne, Rammansköto medel 
iih·en till att betala någon vi:;s man inom roten, för ntt han >> fri
,·illigt» skulle amniila sig till att uto·ft. Hän·id sökte man natur
ligtYis att erhålla en ka:·l för så bilhgt pris som möjligt. Derför 
erhölls ock siinu·e folk vid ntskrifnino· dt<'r o·årdetal mot Yicl den b b 

efter mantal. Det uthirdad0s just härför seelermera flcr0 förord-
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mug-ar mot detta oskick utan att det kunJe utrotai:i. Snart he-tte• 

det iifycn att till följd af lcgningcns öh-erhandtagandc »C'll hi"•g odug

ligt folk, som ingen Yiim kuudc göra, utan tjcnte biittrc gå Yall ii n 

biira Yiirjor , instiillclc sig till krig~tjcnst. 1\Ian åtc•rgick derför 

(för en kort tid) till ttt:;krifning efter mantal och Carl XI anbdall

dc till am·iindning »det utniimn ingssiitt ( utskrifn[ugssiitt), som förliingn' 

tid tiJlbaka yarit nyttjadt, bestående dcrnti, att ,-id ut:ob·ifningar

na nttaga till lanelsknektar clngdigt oeh ,-araktigt folk, nnting('II 

det Yar bonde, bondes son eller driino·, o·iftc eller oo·iftc· ln·ilka 
t"'' t'"l ;:, ' 

dmtill befunnas tjculiga.» HmuYicla denna bcstiimmclse iif\"CII 

af~;\g utskrifning för flottan kan mt ej afgöras, nwn troligt iir ati 

s~t Yar förlt[tllandct. Denna bättring Yaradc dock ej liingc, utan 

man återgick snart till det nyss fömt utdölllda ~iittct för utskrif

ningame~ ,-crkstiillandc. 

Uti de föreskrifter, Rom 1609 utHrda.cles att giilla Yid ut

skrifn i ng (för flottans rii kning) i städerna, sta.dgadcs det, att förut 

skulle af dc kaptener, som förriitta.de ntskrifningen, uttagas och 

anamma;-, alla båbmiin som -förut tjcnt på flotta.n o e h \·a rit hem

ma öf,·cr Yintcn1; sedan skulle dc med borg-miistmes och nids 

tillhjclp nttaga a.lla dem, hYilka yoro tjenliga till båtsmän och icke 

Yoro fullsutna borgare, som clrogo stadem; tunga och utlagor, ttbm 

antingen skylde Big under andras frihet, \"Oro lösa karlar, clh•r 

ock eijeBt c;ntto i staden och iekc hade ,;ådan {i)rmiigenhct, som 

en borgare tillkomme att cga, utan \"OI'O dc,.;sa i dcra:o handel t ill 

himlcr och förJ:Ing. liiir l-iC Yi för~ta teeknct till lösdrif,·areR 

))fogeJfrihet» niir det giilldc anskaffande af krig~-;folk, hYaroni 

nwra lä11grc• fram. Ihenlede~ framtriidor hiir elen önskan rco'<'-,.., 

ringen hacle att i för:-;tn hand erhålla folk med redan fön·iirf,·ad 

Yana Yid tjenstcn ombord; någonting som iih·en framlystr• i Erik 

XII"s före~krifter angiienclc nbkrifning af mam;kap. Detta, jcmte 

den hiir förut omtalade lcgningcn inom roten, utgjonle steg mot 

det siiincliga båtsman::;hållets införande. 

"\1mu \"at' dock tiden iekc mogen hiirför. Utskrifningama 

hade hitintills skett eld,; med <le b ntan Stiinclernas hörande; på, 

Benare tid dock alltid mccl dessas höra.nclc. Kom111 gen \"ar alltjcmt den 
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som hade det niirmare anordua ndet om hand. Tudelningen i trupp

förband hade, :ltminstunc för det utskrifna. folket, på förstone ej 

ym·it stiindig iihcn lineler fredstid. På riksdagen i Linköping 

1600 beslöt:; emellertid, att ll\·arje lanclsiindc skulle unelerhålla ett 

Yi~st anta l stående trupper, och från denna tid finner man att, 

iiwla tills dc:-;~ ll)' gmnd för hiirmdningcn antogs, shiil 

YiirfyacJt som ut:-;krifyet manskap ing;ingo i samma. truppafdclning 

af hiit'CJI . För flottan Yicltogos ock liknande anordningar, om iin 

Yiirf,·adt och litskrihet manskap ej der sammanfördes uti den 

ekono1niska imlclningen i trnppcnhetcr, som infiirclcs vid 1600-

talcts början. Yid sjiiticnst sammanfördes natmligtvis de bcggc 

t r n ppslagen. Indelningen i fasta tl'!lpp-cnhctcr iih-en und n frccls

ticl ,-a.r ett ytter l igarc steg mot det ständiga båtsillans hå ilets in

fömmlc. 

Ehut·m·iil utskrifni.ug- af ett Yisst antal af den manliga be

folkningrn, och iinnu mer utskrifning efter g!h-clC'tal, bidrog ntt 

slappa den gemensmnhetsldinsla Yicl biirandct af ansYarct för fo

stl'rjonlcns sk_nldanclc emot alla fiendtliga anfall, som utgör den 

fasta gmnch-al h nunppå en, p:l a.llmiin Yiimpligt fotad krigsorga

ni~ation oYillkorligen måste nn·a b,Yggd, om elen i liingclen ska.ll 

bibehålla. det hiiga Yiirdc den framför alla andra sådaua eger, så 

togs dock hos oss den allmiinna \"iirnpligten iihen i anspråk på 

ett rmn-tf siitt, :-;om mot,·crkadc niimmla Rkadliga inflytande 

på folkkaraktiircn. Den urgamla sl;:rklighctcn att mangrant 

gripa till Yap<•JJ, om den egna hiirden hotades, fortlcfdc nem! igen 

shiil i 11tgifna författningar som i YCrkligheteu, i det att clcmJa 

skyldighet tid efter annan iihen togs uti ansprrd;:. I <'JI författ

ning a.f ilr 1577 finne:,; stadgadt, att ;; 0111 högsta nöden nftgon 

gitng kriifdc CII allmiin uppfordring till rikl'ts fiirsvar, antingen af 

h,·ar B:c, ln·ar iJ:e man, dlcr ock 1nan m· huse, så skuJlc allC' 

rikets innebyo·u·are nua IJliotio·e och redo att afdr"1a dc~s skada.. >, 
• DO O b · 

Under Carl IX skrcfs jem\"iil allmogen i rotar och fiinnikor, 

ll\·ilka. då fingo egna höh-idsmän. Denna landstorms, ty endast 

så;.:om :-<ådan kan man an::;c de ana organisation, yiirdc för förs,·arct Yar 

kanske ej så stort, men dess tillnu·o bidrog att rotfilsta den all-
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mlinna viimpligtcns princip uti folkets sinnen, samt till att klar

göra för nationen i det:s helhet att fliclemcslanclcts försyar iir en 

skyldighet som :'! ligger hrwje de:::s son. Detta gjorde ock att, 

trots elen 1/äJfnin.!J som skedde från statens sida och trots den 

leqning som skedde inom roten, alla landets miin kiindc sig skyl

<liga, att vid behof personligen deltnga i landets försvar. Betrek

nandc iir, att flottan iifven vid clrnna tid ej hade bruk för lands

f'tormrn, samt att flottan tidio-arc lin h liren fri<r]· m·dc si o· frl.n elen 
b ( c. b c 

direkta beröringen med folket Råsom nation bctraktadt, - d. 

v. s. stiilldc Rig som en stat i staten - i det att dc direkta ut;:;krif

mngarna för flottans rlikning snart nog upphörde för att lemna 

mm för det stiindiga b:'ltsmansMllct med dess legdc krigsmiin, 

samtidigt med att Yiirfni11g af sjötrupper åt('r började allt mera 

anlitas, medan det linnu dröjde riitt liingc innan det stiindign kn ek
tebå1let alJmiint infördes. 

Såsom fömt lir omniimndt förefanns vid denna tid en allt

jemt stegrad benägenhet att frigöra ;;;ig från den, som det då an

":'lgs, besviirliga sk.vldighetcn att göra personli,q krigstjcnst. Dmna 

känsla Yar naturligt\·is starkast uti städerna. Bidragande hiirtill 

var dels lättheten för dc mera feirmögne borgame att lega annan 

man i sitt ställe, dels det intråno· uti den enskildes IJri,·;ta hwna 
~ b 

lif en kallelse att göra krigstjenst alltid är, dels slutligen den om-

ständigheten, att för flottan manskapsbehoh·et ,·nr så att siiga 

mera »konstant» iin för hären, Jwarigenom utskrifningssk.ddighc

ten kiindes mera betungande för dc landsdelar der utskrifning 

skedde för flottans, iin der sådan ,;keddc för hiirens behof. Ho

geringen Yar äfven icke obrniigen till att 11thyta utskrifniugama, 

särdeles dc efter mantal, mot någon annan fonn för krig:;folkets 

anskaffande. ]~n ntsluifning efter mautal gaf nrmlio·en aldrio- nå-
· ~ b o 

got riktigt bestämdt, på förhand UPTiikneli.qt, resultat. Hiirtill 

kom, att niir dc mera bunma klasscma deh·is fritao·its från utskrif-
C"' t'-

ning, samt denna skrdclc mest nta.f elen lösa befolkningen, snmt 

ntskrifning (l600-ti1lets början) egclc rum alla !lr, så erhöll s ett 

:::iimrc resultat år eftl'r il r. En dertill bidragande orsak var iifnn, 

att all11, som så kunde, sk:mdaclc att förskaffa "i g sådant »laga 
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försval'» som skyddade emot utsluifning. Anledningen till att det 

laga försvaret emot ntskrifning mer och mer utsträcktes låg dcri, 

att slutligen äfYen den norm, lwarefter utskrifningarne skulle ske, 

bestiimdes af riksdagen, lwarYid de olika st!lnden än ytterligare 

ökade dc fri- och rlittighctcr konungarnc tillförs:'ikradc dem gång 

efter a11nan. 
Utskrifningarna hade alltså Y id l tiOO-talets början blifYit rena 

riksdagsfrågor. Enligt ett riksdagsbrr:;lut af år 1610 fttogo sig så

luncla stfidemag borgerskap att af h\·arje tiotal borgare hålla en 

båtsman. Denne skulle »Under resa» underhftllas af konungen, 

men om Yintern skullr han på borgrrskapets bekostnad »ligga i 

borgliigen *). Stiidcma åtogo sig Yid dctt11 tillfiillc iifnn att om 

o; en dör undan... skaffa en annan i ställ et igen ». För år 1611 
~ . 

bm·iljades blott en båtsman för lwarje 20-tal borgat·e, men året 

derpft blt>f det åter en på 10, hYilkrt förhållande blef giillandc en 

tid bortåt. Detta nr alltså ut;;:krifning efter luth·udtal och gaf 

anledning till missbruk å båda ;;:idor. Sålunda klagade borgerska

pet 1615 öfYer missbruk å honans (riittare bdiilets) sida, förebli

rande att skeppskaptenerna undanstucko en del folk för att nt

skrifva på nytt. Hiittelse utlohadcs då. 
Likartade utskrifningar, som de här of,·an niimnde, beviljades 

sedan vid flere följande riksdagar. 1r 162'2 föreskrefs, att de 

nvuttao·ne båtsmiinncn skulle föra hustrn, barn och bohag med . " 
sio· till Stockholm ll\'arcst dc för framticlen hade fltt vara bosatte. 

b ' 

Samma föreskrift npprepacles uti 16'27,- '28,- 29 och- 33 års utsluif-

ningsförorclningar, ehuru det dock mcclgafs i den sista af dessa 

att en del båtsmän fingo hcmförlof\·as öher Yintem. Denna an

ordning gaf en hittills obind stadga åt båtsmanshållet. Afnn 

Yicl hiit·en infördes vid denna tid en viss tjcnstPtid för det ut

skrifna manskapet. 

*) Anm. Härmecl förstås inqvartering. Borg·Higors-institutionon leeler 
sitt npphof från Gztslal I. Hvacl skeppsfoll<et angitr synes clet som om till 
"'n bör·jan prosterskapet mest fått sig donna skyiil ighet åiagil: först so

nare fingo ~Uiderna ~amma s:ryldighet. 
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Dessa årligen upprepade utskrifningar med clcraf följande 
kostnaclt>r Yoro emellertid mycket betungande. Af denna anled
ning åtog sig borgerskapet 1624 att uneler t\·å år hålla >>ett kom
pani>> viirf'vadt s1;iifolk, samt beYilJ. a dc för dess aflöuino· underhåll 

' t:)) 

m. m. rn Yiss summa, hvilken i sin ordning fördelades på dc 
olika städerna. Dessa sk:ulle uneler ticlen Yara frie shiil från er

läggande af bätsmanspenningar (utskrifningspenningar), som från 
utskrifning. netta åtagande förn.vacles 1627 och 1628, för ln·ilket 
sistnämnda år borgerslmpet clemtö{ce1· åtog sig en utskrifning af 
hvar lO:e man. 

ih 1629 förbundo sig städerna att, emot frihet från utskrif
ning, ärligen hålla ett bestämclt antal goclt och dugligt sjöfolk. 
Den första uppsiittningen af detta manskap yar emellertid dålig. 

Xiista år Hpprcpadc städcma sitt beslut från föregående år, men 
iifvcn clelllla gång erhölls cl:'\ligt folk; detta enelast en följd af 

legningcu inom stiiclcrna och dc mera burgna klassernas obr!nii
gcnhet för krigstjcnst. För 3tt gocltgöra sin försummelse i att c·j 
lemna fuilgodt folk åtogo sig stiillcrna å 1632 års riksdag att för 
nästkommande år underkasta sig rn extra utskrifning af en båts
man på hvar: lO:e borgare. 

Hcclan lG:-31 hade 0mellcrtid städemas borgerskap förbundit 
sig; att allt f1·wngent fullgöm sitt Magande att hålla ett visst antal 
båtsmiin. Hiksdagsbcslutct af den 7 :c Juni sistniimmla år iir elen m

bmd, hYarigenom båtsmaush:'\llet blcf en för stiiclcma sLndig skyl

dighet, som iinnn fortfar, ehuru nnclc'r form af vakanRafgift; dock 
med uppsiittning:-;skyldighct om så forclt·aR och beslutes. 

Beslutet om båtsmiinncns hållande upprepades ämm en tid 
bortåt \·id ll\·arjc riksmöte, och erhöll stundom tillägg; såsom ckt 
af år 163±, h vari borgcrska1)et förband si <Y att, niir ni'won karl dör ._ n ;:, 

eller rymmer, ::;ätta annan man i hans ställe, så att det faststiilda 

antalet alltid var komrJlett,· ett åtacrande som sedan visade sio· 
b M 

vara mycket s\·årt att fullgöra, enär afgångcn alltid yar mycket 

stark. Det \·igtigastc tillägget skedde dock 16±4, då stiiclerna 
åtogo ;.;ig att för lwarjc ordinarie h:'Hla en »fördubblingsbåtsmall» . 

Fö1:clnbbling,;båtsmiinnen fingo dock ej uppfonhas fön iin \·id 
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redan intt·iiffaclt krig eller fara för dylikt. Från den allmiiuna regeln 
att hålla cu fördubblingsbåtsman för hYarje ordinarie fritogs cn

ch.;t Kungsbacka, som skulle hålla 3 ordinarie och 2 fönlubblin 

gar, smnt \\'isby, der motsyaranclc antal var 27 och 13. 
På landsbyr;r.len synes mspmngligen utskrifning af skepps

folk (bå.t,.;miin) i allmiinhet hafva skett efter enahamla grunder 
och Yanlig('n iifwn samtidigt med utshifning för hiirens bclwf. 

Hmn den·icl tillgick är redan omtaladt. 
Ovisst torde \·am, om uågon bcstiimd grund, enligt hvilken 

hemman skulle lem n a båtsman cJlcr knekt, hnns; om man hiir
Yid följde den gamla skcppslags-inclclningcn, eller om utskrif

ningsförrLittarcn utskrd den nttagnc mannen till knekt eller till 
biltsman, allt efter lmus lämpligbet till det ena eller det andra, 
eller om någon annan norm hiin·idlag följdes. Det Yissa iir, att 
det slntligcn ofta stannade vid, att somliga hemman i en sockcu 
skulle lcmna knekt och somliga biltsman. Då hän·id »kudde
hemman >> iifyen fannos i skiirgå.rdcn, och flottan hade bchof af 

en ökad manskapstillgång, bestämdes 1634, att alla utmed sjösi
clan beliigna socknar, så\·iil i Sverige som i Finland, skulle beläg

gas med en stiindi,r; 1·otering af båtsmän. Hiirvid skulle 4 skattc
eller kronobönclcr hålla en båtsman, medan af friilscbönclcrna inom 

den s. k. frihetsmilen 12 och utom elensamma 8 fingo förena sig 
om CJI. D('tta \·ar grundstenen för det ständiga båtsmanshållet å 
landsbygden. 

Hcdan ;0tr 1623 hade det dock utfärdats befallning om orga
niserandct af en del båtsmans- >>kompanicr» i skärgården. Dess~ 

skulle nppsiittas och unelerhållas på så sätt, att hvarje socken 

skulle hålla visst antal båtsmän, och enär dmTid den bonde, som 
sjclf utgick såsom båtsman eller åtog sig atthålla sådan, till ersättning 

härför erhöll skattefrihet för ett hemman, somräntade 18 daler s. m., så 

yoro dessa kompanier af inclelnin.r;s-natur. På detta sätt uppsat
tes 2 kompanier i :Finland, l på Åland och l i Roslagen, h Yar
dera om cirka 400 man. Vid elen allmänna roteringen 1634 in
drogos dc llyssnämnda riintorna till amiralitetet och kompanierna 

fingo roterings-natur. 



- 112 -

Rörande den vidare utvecklingen af såviil stiidernas som 

hmdsbygdcns båtsmanshåll se under rubrik »Det ständiga båts

manshållct» (i afd. II). 

Det torde redan här vara nödvändigt att i korthet redogöra för skit
naden mellan roten:n,q och indelning (rusthåll). Vid rotering af en viss 
landsdel ålades denna ej att hålla flere man än dc jordcgandc (rotehållar
ne) derstädes ansågos kunna underhålla utan att derför behöfva åtnjuta 
lindring i sin skattebörda, men vid indelninqs-kompanicrnas nppsättan<le 
skulle den landsdel, som dermed bcladc8, utgöra flere man än den vid van
lig rote!"ing hade bort göra. Såsom godtgörclse för dc ökade kostnaderna 
crhöllo då dc jordegaJHlc (rusthållarn c) frihet från att betala krono-skatten 
(jordräntan) för s in a hemman. Tydligt är, att enelast krono- eller skatte-, 
men ej frälse-jord, kunde på detta sätt beläggas. \ 'ar härvidlag skatten så 
liten, att befrielsen från dess utgörande ej mots>aradc dc ökade kostna
derna erhöll detta hemman extra rrodtcrörclse utaf s. k. öfverskotts- eller 
reser~- riintor (skattet') från andra, ~tör;c hemman; d. v. s. dc större hem
manen fingo blott befrielse från så stor del af räntan (~katten), som an
sägs motsvara de ökade kostnaderna för rustningens (indelningens) fullgö
ra~de i stället föl' rotci'ingcn, resten af räntan skull e botalas och tillföll, 
som ~agt, fwagaro hemman. 

Den i det föregående lcmnadc redogördsen öfver upp

komsten af det ständiga båtsmanshftllct utgör tillika, hYad flottan 

beträffar, sista delen af Yår uråldriga värnpligts historia för så 

vidt den berör tiden före indelningsYerkets skapande. Stiidcmas 

borgerskap funno sig 1624 kunna begiim och regeringen alldeles 

fritaga hela borgerskapet, der lihsisst både bildning och rikedom 

fanns och der man derför kunnat vänta, att finna både känslan, 

benägenheten och förmågan till att personligen fullgöra en stats

borgares första heliga pligt, den att värna om sitt eget fädcrncs

Jancl, från att fullgöra just den personliga krigstjcnstskylclighcicn. 

Uti do efter 1Iiimndc år beviljade extra utskrifningarna se vi de 

sista flämtande andetagen af den kiinsla, som förr Yar hvarjc fri 

svensk mans. l.Tngcfiir l)å samma siitt som med borgerskapet för

höll det sig med dc öfriga högre stånden, adeln och prestcrskapct, 

fastiin det förra af dessa alltjemt villigt tjenadc Konungen och 

Riket såväl till lanels som till sjös; detta dock numera mot lön. 

P å landet bland allmogen, af h vilken man knappast torde hah·ariitt 

att fordra fullt samma varma kiinsla förfosterlan det, som hos de mera 
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bildade stånden, men der man 1 allmänhet iir mera bcniigcn att 

följa gammal sed, fortlcfcle det sedan iildre tider yanliga siittet 

för yilrnpligtcns fullgörande (utskrifning) iinnu någon tid, fastän 

äfvcn hiir under Härmast föregående tid det egentligen endastyarit 

det liigrc folket, som drabbats af utskrifningarna. Man Yar lib·isst 

äfyen å landsbygden icke obeniigcn för att utbyta dc ovissa be

svär utskrifningama medförde mot en bestiimd sk.ddighct. Då derför 

regeringen föreslog ('tt sådant utbyte, var det ej underligt, om 

allmogen gick in dCI·pii, fastän detta på en del håll skedde något 

bettinksamt och delvis motvilligt. Föri.indrin,r;en innebar neml-i

gen {örsvarstnngans bindande vid jorden. Visserligen erhölls 

dervid frihet från utskrifning för allmogen sjclf, dess barn och 

husfolk, medan skyldigheten att vara unelerkastad utskrifning allt

jemt qva,rstocl för hela den lösa befolkningen, men detta blcf snart 

blott en skenbar fördel. Rust- och rotehållarnc knnde nog be

gagna :-ng hära.f och få en s. k. lösdrifvare med lagens tillhjelp 

insatt för en rote, men denna lösdrifvarnes sjclfskrifvenhct till 

krigstjenst togs sedermera till största delen i anspråk af kronan 

för att hålla dc viirh·aclc trupperna fulltaliga. 

Af den fordna sjelf'skrifvenhcten och pligten för hva1je 

svensk man, att på dess flotta personligen deltaga i lan

dets yiirnande, qyarstod efter det ständiga. båtsmanshållets införande 

så godt som intet. För det å sjömanshusen inskrifna kofferdi

sjöfolket tillkom sedan en slags allmiin krigstjenst-skyldighct, i 

det att kronan hade 1·iitt att {ä?"hyra detta sjöfolk i hiindelsc af 

krig; men detta iit· ej liktydigt med värnpligt. En Yiirnpligtig 

har att SJ. clfmant infinna si o· till t"jcnsto·öring· ni i r hans tjcnst be-
b . b '-' 

höfvcs, och förltyn~ ej dertilL För hären q varstod emellertid, 

äfven efter indelningsverkets införande uti hela landet (med {å un

dantao· niir) den ln·ar man ålio·o·andc sk)·ldi<rhcten att, um nöden det 
b ' Ob • b 

kräfde, i n gå uti landsstormen. 
Detta Yisar, att Yiirnpligtstnnkcn ej var utdöd i drt land 

Den slumrade blott för att åter en dag nkna till nytt lif. 

!<'ör att förstå hnt'll härvirl tillgicl;:, iir <let nödviincligt att först i kort
het redogöra för gången af vår indelta arme,:. ~kapande och dcm1a här~-
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magts förmåga att fylla fordringarna på ett betryggande försvar~vcrk till 
l<tlHls. Det är redan förut omtal<tdt, hurusom man vid böt·jan af lflOO
ta lct för några år använde utskl'ifning efter gånlctal, men att detta sätt åter 
öfvergafs. Det hade ej heller vunnit allmogens ~ympat icr . Uncle!' Gw;tn( 
Tf Adolf's tid, då det upprepade gånger klagades öfvcr att utskrifningarnc 
(efter mantal) gåfvo ett allt ~linu·c ocl1 sämt·c resultat, detta såvlil hvad lJV<t

litct som !]Wnhlct beträffade, försökte regeringen, fastlin förgäfvos, att äfvcn 
flir hären införa utskrifning efter gårdetal, h vilket sätt åtmin~tone gaf ett på 
rörhand beräkneligt antal man. · (Btt mollanting mollan utskrifning efter man
tal ocl1 efter gårdotal var det stumlom använda ~ättet efter "rölwtal·' oJJer 
ill1shåll.) Dock fortgick man (delvis dcl'för att skattorna sknllo fullgöras 
ot·dontligt) allt fortfarande på den fön1t in~lagna vägen, i det att dEm lösa 
befolkningen, d. v. s. alla do, som ej hade år6tjcnst eller som eJ onlontligen 
voro antagna tii.l ~ocken- eller hlirads-handtvel'lmre (skräddare, ~komakaro 
m. fL), för~t uttogs vid ut~luifninga.rna, på det att niiringa.rna,, för~t ocl1 
främst jordbmket, sä litet som möjligt skulle botungas tleraf. Dessa be
stämmelser verkaclc emellorticl clerhän, att sämre element införtles i hären. 
!!~tstaj' II Adolf' framhöll derför uti sin kriycjulkonlnin!J vigten af att goclt 
folk blofvc nt~kriivot. Sät·~kildt påpekade han '·unge boncl~önoi' mednågon 
flirmögonhct .. så~om Jlimpliga, ty ~åsom han sade: "ju yngre do komma till 
krigsman~ombet.ot, j n bättre låta do sig lära uti de stycken, som on krigs
man tillhöra:" hvarjcmtc de, som "utan nöcl och tarflighet uppföcla~, mesta
rlob större mocl hafva, än clc, ~om nti nöd och förtryck af ungclomcn vän.
jas !war och en att frukta." l<'öl'fattn inga r utfärdades tlfve.n, ~om a f:< c att 
för hären bevara dc goda olemcmt, hvilka dit inkommit: så t. ex. påbjötls, 
att dc utskrifnc sjclfvo skulle utgå och ej fingo sUilla annan man i sitt 
ställe: on föreskrift Jwars kran tlock gick om intet, när ubkrifni11g efter 
gänlotal blef regel, då le!;niuycn inom roten ~vårligen knnc1o hintlm~ och 
mm-t iifven blef allmän. Afvonlcdcs föro~kre.fs, att "uppenbara ogomings
män", samt do h vilka oj voro vittnesbarc," icke tinga utt<tga~ tillkrigstjenst. 
l..'ndor Uustaj' II Adoll vot·o äfvon dc olika stånden temligcn lil;: ~tälda metl 
arsoondo pä ntskrifningarna. 

Hi.lrpå blef clot cmo lj orticl undor !JanR efterträdare ~nart ~lnt, oeh arlol 
samt proster tillvällade sig ftero föroträdosrätt,ighotcr, slir~k iltlt genom clo 
s. k. "för~varskarlarne", hvili;:a gåfvo anledning till ~{l mycket missnöje. 
E'mru adel och prostar, när nöden lcräfde, visst ej försummade att J.::raftigt 
biclraga till stärkantlct af landet~ för~var, lyclzatlcs do alltför väl uti att 
mer och mor öfvcrflytta don ordinarie utslzrifningsbörclan från sitt husfolk 
till Janelots öfl'iga inncvånar·e, dervicl s lappmule känslan af den /ur alla h/ca 
pligtcn att värna om hem och hiird. Pöljclen häraf hlof, att rlo öfriga stån
tlon , spooielt allmo.r;en, sågo s in mula räddning uti att H1 utbyta don ovissa 
ooh ojomna bördan mot en viss bestämd sådan. Detta skedde ock snart 
nog hvacl anskaf'fanclo af manskap flir flottans rälmin g rtngår. Näe rlet dor
föt• slutligen blef fråga om att införa r1et (s. k. "yngre·') indelningsverket 
för armeon, mötte detta icke f!'ån allmogens s ida något allvarsammare 
motstånd. 

-- ll.'i-

Hiirvitl tillgiclz s;l!unch: när enli gt ril<sdagsbes lutot af år 1li00 lerigs
folk ~kull e förläggas i h varje provins, utgjordes detta manskap af ntskrifne 
lslcatto-) bönder (det värfvadc luigsfolkot låg då mest uti gi·änsprovinscrna 
på andra s iclan Östersjön, samt i grtrn ison i hemlandet), hvilka tjentc mot 
ofilrag å sknttcn. Derefter anbefalldes, att hvm·jo man fritt sku lle tilldelas 
1
/ 8-dels kronaltemman (jemför bettsmansindelningen af år 162:3.) Dessa he
~tämmclser afsågo att s lzapa on inhemsk krigsstyrka af buf'nste män. Svag
Ileten uti detta systom läg uti bristen på öfning under frecl. All öfning, 
som då gafs, bostocl uti litet exercis å kyrkvallarnc på Söndagar. Donna. 
~vaghet motvägdes dock doraf, att utskrifningarno slceclde för en lång tjen
stoticl , ofta nog 20 år, samt ännu mera clcraf, att krig~folkot nndor dc då 
för ticlen mi\nga och långa krigsåren vann nödi g skicklighet i sitt yrke. 

Donna fördelning af kronohemman bl c f dock ~vår att i sin hel bet york
~täLla, ty ofta nog nppstod brist på sådana. Dessutom uppkom, sänlole~ 
under de långvariga krigen, genom tlonna anordning mångahanda svårig
heter. Sålunda hände det att åldr-iga knektar eller knekte-enkor ci ville 
äterlomna sina hemmansdelar. Ofta nog hän el e det att två eller tre· knolz
tar gjorde anspråk på ett och samma hemman: siirclelos var cletta fallet, 
då en knekt I'åkat i fångenskap och blifvit ersatt morl en ny, h varvid efter 
krigets slut det fans tcci knektar för ett nummer. Stiincliga klagomål öfvcr 
cletta det s. k. äldre indelningsverket blef hiiraf en gifwn följd orh myn
clighotcmas misshag me<l hela donna institution växtC' allt mor. 

Ifven från allmogens sida klagatles öfvC'r <le många ntsluifningarna, 
hvilka just drabbarlc dC'tta stånd hånlast. Allt talade sålocle~ för en för
ändring, men regeringen var ännu ej böjd för införandet af det stäniliga 
kncktchållet i dess hcllwt. Derigenom skulle vissorl igen erhållas ett på för
hand beräkneligt antal man, men en ptl detta ~ätt uppsatt krigsl1är sak:narle 
Eirmåga att vill bohof stiilla ut, och detta var on svål' nackdel, som mot
l'ägc1o förclolrtme. FGr flottan, der man allticl hade behof af nngot'lir ett 
och samma antal man, betydde denna olägcmlwt ej så mycket, men för ar
mcon, som stundom måste uppträda samtidigt på viclt skiljda krigsteatmr, 
och der man alltid. hade bchof af att vara så stark som möjligt på hvar
rlera rtf cl ossa, var don af långt ~törre botydcn het. Enelast uti Dalarne, 
~amt derefter uti Mskiliga norrläncbka provim;or, införtlos clorför till en 
början ett ständigt Imcktehttll efter ungefär samma grnllllcr, ~om <tnvänclos 
Yid clon ständiga båtsmans-roteringen. I öfrigt nöjclo man sig med att IG-±2 
f0r härens räkning Met·gå till utskrifning efter gårdetaL Oa.rl X beordrade 
krigskollegium att göra on utrorl.ning af frågan, men saken föi'föll vid Jconnn
gens död. Pörst 1680 väekte den store organisationsmannen Carl XI ånyo 
fråga om det ständiga lcnektehållets införande (ör lzelcb r il;el. Förslaget föll 
likviii denna gång till följd af motstånd från rårlets och adelns sida. Det 
upptogs dock åter, och antogs slutli gen af rUmlagen 168:3. Särskilda kon
tmkt ingingos sedan mollan kronan och do olika landskapen, hvarvid vii
koren i a llmänhet voro dosamma öfvora ll t. 

"Bhuru allmogen, rloss barn oeh husfolk, genom åtaganclet att ständigt 
hålla knekt (eller båtsman) fritogs från de vanliga utskrifnin garna, fanns 
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dock äfven för dem qvar elen förut omtalade ~kyldighotcn att i nödfall all
mänt deltaga i Janelots försvar. Det af Carl 1.\. gjorcla försöket att organi
sera denna lancbstorm är förut omtalaclt. l:ti 16:3-! år;; regeringsform om
talas äfvcn ett slags organisation af lands~tormcn, mon, om man unelan
tager en del :;täclers bor_garbcäipningar (Stockholms borgarbeväpning upplö
stes ej förrän långt fram uti innev. århnnclraclc), virltogos inga aiiYar;;amma 
åtgärder för dess uppsättande. De trupper, hvarmccl Jlag11ns !ilenbock slog 
clan~lzarne vicl Helsingborg 1710, voro såltmtla till större clelen onlinarie 
regementen, nyuppsatlct efter alla dem, som n\kadc i rysk fängenskap cfte t' 
slaget vid Pultava, och ej alls några friskaror eller något lanclstormsnppbåcl. 

Den arme Cnrl X! sl;:apadc genom ~itt (s. k. '·yngre"') inclelning·svork och 
hvaröf\·cr komm_gen haclc (oeh alltjemt har) fullkomlig cnvalcbmagt att bmka 
hur han behagaclo, haclc ncmligcn den egenskapen, att densamma, neder
gjord eller rangen, ständ igt återuppsattes, så länge en karl och ett öre 
fanns qYar hos r nst- eller rotchållarne. Sak samma uu· för/idliandet med det 
sliindiya halömmts!uillcl. Häeen var vissorligen liten, alltfö t' liten, för ~itt 
änilamål, hvarföro den ock p;\ allt siitt flirstärktcs (genom s. le. tre- eller 
fem-männing~bataljoner, vargoringslmrlar, prestodragonor m. m., samt ät\·en 
mod vtid'vaclo trn p per), mon dem Ya r ~om filgel Fenix, den sto el all tid ater 
upp ur noclcrlagcns och motgångarnos asJ;:a, den förnyatles så att ~liga af 
~ i g sj el f. Det påpel;:as och å af ficrc mi litära författare, huruso m Carl X Il 
härigenom boreclllus 71löjliyl1el att forbiitta luigcn så länge som han (och 
efter honom dc unrler åren 1118 -21 styrancle) vi::;aclc sig knnna göra. 

Genom dc täta rekryteringar rus t- oc~1 rotehäl larne må~ te göra, bl e f 
emollerticl lanclct ~å blottaclt på manfolk, att på någon anviimlning af den 
ännn i Jagen qvarståondc allmänna Juigstjcnstskyldighctcn ej on::; Yar att 
tän l;:a. )lågon sMan atwänclning, vare sig utskrifning eller allmänt uppbåd, 
biet c,j holler aL Sveriges folk vande sig· härigenom alltmora vid tanken att 
låta dC' leg de kal'larnc, kn cktarnc och l.Jåbmänncn , utgöra /w 'a vår t förs Y ar; 
dc af krowu1 viirfrade trupperna undantagne. Om rnst- eller rotehållaren 
blott ordentligt uppsatte sin knekt, ryttare eller båtsman, sa ansåg han sig 
hafva uppfyllt allan rättfärdighet vis-il-vi~ försvaret. Det vidare ans\·arct 
0111 landets värnamlc ansag han hvila holt uch hållet pä regeringen. Donna 
hacle ju Mvcn i och metl elen förra allmänna ln·igstjents~ kylclighcten s (nt
skrifningen~) nibytantie mot det ~tän:liga knckto- ocll bätsmanshållct, i 
sjc lfva Ycrl;:ct ]J<ttagit sig detta an::;Yar. om ock tvekande sä:;om de gjorcla 
undltntagcn (allmän tjensbkyldigl1et i hiinclobe af ''hug~ta nöclt'all" ) nog
samt utvisa. 

lnclclningsYcrket, både det för !lottan och det föt· hären, hat' allt~å hos 
svrnska fol Jzct abtrat elen fördo111, att nwduoryarem; j'iJr~>lrt, hcliyaste pligt, 
den alt sjelf riirna Ollt det lanrl, som ~>cll lwnom (udw> oclt ciixa upp. det 
land, under hmrs lagars sl:ydd han har sin utkomst, bör öfurlemnas (l/ 
legile armar. 

Det sätt, hYarpå rekryteringen både för cle indelta och 
trupperna snart ~keilcle, har iifvcn biclragit ej sel litet härtill. 

dc Yärhade 
(B' orts.) 
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(Insiindt). 

Vinkar för sjömän. 
(utdrag ur "Amma l Report af the l'. S. Lighthouscboarcl 189-!. ") 

Sjömän äro så Yidt skilda med afseende på duglighet, att 
regler, som kunde Yara mycket nyttiga för den ene, kunna yara 
missledande för den andre. Inga bestämda instruktioner kunna 
derför gifvas, som skydda mot olyckshiindelscr. Till och med de 
biistc sjömän äro oroade af omsorger och pligter, som afleda upp
märksamheten för ögonblicket, och ,-id fall af olyckshändelser 
hafva de mest stridiga uppgifter lenmats angående afYikelserna 
mistsignalers hörbarhet. 

Bullret ombord på fartyget, dånet af Yind och sjö samt ner
vernas tillstånd UlYerka hvart och ett i sin mån på hörbarheten 
af mistsignaler till en grad, som bäst kan bedömas o-enom stoo 
derandet af de afgifna sjöförklaringarna. Det iir omöjligt att na-
vigera i dåligt Yiicler utan större eller mindre fara. 

Sjömän böra stuelera dc grundorsaker, som inverka på mist
signalers hörbarhet, alldeles som de stndcr·a navigation, och de 
böra gifva akt på Yind- och temperaturförhållanclcna, niir helst de 
höra en mistsignal. De böra lita på mistsignaler endast då dc 
höras på kort afståncl, för så Yiclt icke viider och Yind gynna 
ljudet. 

Man bör komma ihåg, att det icke erfordras en synnerligt 
stark vind för att clrifva ljudet tillbaka; att en sydlig Yind drif
-.;er ljudet tillbaka mer iln en nordlig eller ostlig; att ljudet Yid 
tiden för en vindförändring i allmänhet icke höres lika långt som 
Yanligt; att man ej kan lita på en signal, då dc öfre och liigre 
luftströmmarue gå i olika riktning, eller då dc öfre seglen fylla 
.och de lägre slå emot masterna rller tYiirtom; att en mycket stark 
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vind har benägenhet att hiimma h varje ljud; att, om ett fartyg 
länsar, en signal sannolikt höres bättre, än om det arbetar mot 
vinden; att man bakom en kulle eller holme hör en signal bättre 
på afstånd än närmare hindret; man bör komma ihåg, att det är 
svårt att förlägga ett svagt ljud till sin rätta utgångspunkt, och 
att äfven ett starkare ljud kan tyckas komma från orätt håll, 
om det hindras af närstående föremål, till och med af sådana, 
som ej befinna sig direkt i rak linie mellan iakttagaren och sig
nalen; att klippor och fartyg, som befinna sig i närheten, stun
dom återkasta ljudet; att ljudet kan afklippas helt och hållet af 
förbiseglande fartyg; att man för att uppfatta ljudriktningen måste 
hastigt vända hufvudet från den ena sidan till den andra, så att 
ljudet må vexelvis träffa båda öronen. 
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(Insiindt). 

Flottans stridsfartygs bestyckning. 
Innan jag öfvergår till att med några ord behandla ofvan

stående fråga, beder jag att få förutskicka den anmärkning, att, 
som jag ej är artillerist, frågan om det ena eller det andra syste
mets (Engelskt eller Franskt) företräde lenmas af mig helt och 
hållet å sido och giiller för mig endast att söka angifva: 

l:o) de skäl, som tala för att artillerikalibrarnes antal i flot
tan bör minskas; 

2:o) de kalibrar, af hvilka vårt artilleri bör bestå, samt 
3:o) med h vilka artilleripjeser det ena och andra >> stridsfarty

get» bör vara bestyckadt. 
Vid granskning af våra nyare stridsfartygs*) bestyckning be

finnes, att densamma utgöres af 7 olika kalibrar, och att af dessa 
7 kalibrar ej mindre iin 3 förekomma å ett fartyg, nemligen å 
under byggnad varande l:a kl. pansarbåten »Odem, hvilket far
tyg äfven blir försedt med 2 för öfriga l:a kl. pansarbåtar okända 
kalibrar (12 cm. och 4 7 mm.), hvaraf den sistnämnde ej ens före
kommer på något annat af våra fartyg. Vid betraktande af detta 
synes, som om ingen ledande mening vore gällande angående de 
uppgifter, som vårt artilleri bör fylla, något som emellertid är 
vigtigt för att ej onödigt öka kaliberantalen och dermed försvåra 
ej blott ammunitionsersättningen under pågående drabbning utan 
iifven ammunitionsförrådens i land ekonomiska skötsel och fyllan
det af eskadrarnes ammunitionsförråd under krigstid. 

Tydligt är nemligen att, kunde endast en artillerikaliber vara 

*)Anm. Jag frånser alldeles det äldre artilleri, som finnes å 3 st. 2 
klass och samtliga 3:e klass pansarb<itar samt en del l:a kl. kanonbåtar· 
Sknlle emellertid dessa fartygs bestyckning en gång ändras, böra de er
hålla artilleri af de kalibrar, som i denna uppsats angifvas. 



- 120-

tillfyllcs, skulle detta högst betydligt underlätta artilleriförrådens eko
nomiska förvaltning, och torde af ingen förnekas, att i så fall am
munitionscrs~ittningen sådl ombord under pågående drabbning 
som för eskadrarna derigenom skulle i ofantlig grad förenklas. 
Är detta sannt, så följer deraf också, att fördel bör förefinnas vid 
att inskränka kalibrarnas antal till det minsta möjliga, men för 
att best~imma detta minimiantal, måste man göra klart för sig, 
hvilka uppgifter man vill att artilleriet ombord å stridsfmt.Ygen 
skall uppfylla. 

Dessa uppgifter anser jag kunna sammanfattas m1der följande 
4 hufvudgrupper, nemligcn: 

1:o) att genomtränga svårt pansar; 
2:o) att genomtränga medelsvårt pansar; 
3:o) att rasera opansrade eller :·ttcrst lätt pansrade delar, samt 
4:o) att s~itta manskap ur stridbart skick. 
Ar detta, i stort sedt, riktigt, förefaller mig, som om artilleri

kalibrames antal kunde och borde inskriinkas till 4 *). Dessa ka
librar skulle då blifva 25 cm., 15 cm., 57 mm. och 26 mm. Af 
dessa skulle 25 cm. kanonema hafva till hnfyuduppgift att beskjuta 
fiendens svårare pansrade delar och 15 cm. kanonerna de lättare 
bepansrade delarna, under det att 57 mm. kanonernas uppgift 
skulle var att rasera öfvcrbyggnaden (h~iri inbegripet allt opans
radt), master, stridsmärsar samt ytterst lätt pansrade delar m. m., 
under det att 26 mm. kulsprutorna skulle hafva ;;om hufn1dmål 
fart)'O'SbesättninO'arnc. Antao·as dessa grundprinciper synes 1mg .b ~ o 
att artillerieldledningen äfven skulle blifva lättare. 

Af ofyanämnda kalibrar böra: 
1:a klassens pansarbåtar hafva af alla 4 slagen, en ii r dessa far

tyg skola Yara beredda att upptaga striden med elen starkaste lika 
viil som med den s\·ao·aste fiende, samt i sistnämnda fall ej hafya b 

att utösa mera kraft ii n nödigt ii r; 

*) Anm. Här nedan upptagna kalibrar äro valda clcrföre, att dc red an 
förekomma å våra stri<l~fartyg samt fullt motsvara de uppgifter, som vi 
med artilleriOld(m önska uppn å. 
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2:a och 3:e klassens pansarbåtar samt 1:a klassens kanonbå-
tar hafva 15 cm. och 6 7 mm. kanoner samt 25 mm. kulsprutor; 

torpedkryssarn e hafva 57 mm. kanoner och :25 mm. kulsprutor 
samt 
torpedbåtarne 25 mm. kulsprutor. 
På skälen, hvarföre 1:a och 2:a kl. pansarbåtarne böra hafva 

ofvannämda bestyckning, synes mig, att jag ej behöfvcr ingå, då 
detta redan är en i princip erkänd sak och detta förslag endast 
utrangerat en del kalibrar, som sakna skäl för sin existens, och 
hvilkas tjenst ofyan upptagna kalibrar biittrc f.dla. Liknande skäl 
förefinnas iifven för att gifva 3:c kl. pansarbåtame bestyckning af 
samma slag som den ändrade 2:a kl. pansarbåten, för den hän
delse det skulle finnas lämpligt att ändra den nuvarande. Jag öf
verhoppar derföre härmed pansarfartygcn. 

Torpedkryssarne erhålla enligt mitt förslag endast 67 mm. 
kanoner och 25 mm. kulsprutor. Sc hiir skälen dcrför. Våra 
torpedkryssares röle blir egentligen rekognosörens. Deras hufvud
sakliga styrka bör således onekligen ligga i öfverlägscn fart. Ge
nom elensamma skola dc vara i stånd att draga sig undan för 
pansrade motståndare, och de enda, med lwilka de i denna sin 
befattning tillfälligtvis böra npptaga striden, i.it· med sina opansra
de likar, på h vilka förvisso fyra a sex 57 mm. kanoner göra större 
verkan än tYå st. 12 cm. Dessa 57 mm. kanoner äro också bland 
de bästa pjeser, som de kunna hafva mot torpedbåtamc, hvilka 

det anger deras namn - just äro de fiender, mot hYilka de 
böra vara rustade, och för hvilka de genom denna bestyckning (8 
a 10 st. 6 7 mm. kanoner) skulle blif\·a fruktansvärda motståndare. 
Hvad 12 cm. kanonerna hafva för uppgift på ett opansradt far
tyg af >> Örns» typ inser jag ej. Kulsprutoma synas m~g siirskildt 
å denna typ nödväneliga för att sätta ur stridbart stack torped
båtames besättningar. 

~t 1:a klassens kanonbåtarne upptager mitt förslag, utom dc 
2 för torpedkryssame föreslagna kalibrarne, äfven 15 c~. ka~ibe~:~; 
detta på grund af dessa fartygs ringa fart, hvilken C.J allttd fo~· 
dem möjliO'gör att undvika en fiende, med hvilk:cn de helst OJ 

b b. o skulle inlåta sig i strid på grund af sin absoluta n st pa pansar-
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skydd. Af detta skäl böra de vara försedda 1ncd pjeser af en 
kaliber, som åtminstone är i stånd att genomtränga ej alltför svårt 
pansar, hvarvid de, då vi blifva försedda med molinit-projektiler 
eller projektiler laddade med annat hiiftigt sprängämne, knnna 
hoppas att tillfoga sin fiende kännbara förluster, under det att dc, 
i brist på detta artilleri, äro fullkomligt i fiendens yåJd, om denna 
är pansrad till någon afseviird grad. - 12 cm. kanonen bör 
utbytas mot 2 st. 57 mm. kanoner. 

»Svensksunds» bestyckning borde likasom nu utgöras af 57 
mm. kanoner och kulsprutor. 

Om vi betrakta, hvilka ändringar nuvarande (äfycnsom för 
»Oden» bestämda) bestyckningar borde undergå för att uppfylla 
ofvanstående fordringar på homogenitet, skola vi finna, att dessa 
äro ganska få och mest träffa ofvannämnda under byggnad va
rande pansarbåt, der artilleriet ännu ej är installeradt och iindrin
gen alltså så till vida lätt gjord. Ar dess artilleri redan bestäldt 
och påbörjadt, torde detta kunna användas för annat iindamål, 
men synes det mig ej böra apteras å »Oden» för det fall, att lwad 
ofvan sagts anses rigtigt. 

Andringarne äro*) utrangering af: 
1:o) 4 st. 12 cm. kanoner (afsedda för »Oden»). Dessa skulle 

ersättas med lika antal 1!1 cm. kanoner, ty kan det väl vara rimligt, att 
den nyaste och största pam;arbåten har svagare bestyckning af 
medelkaliber än någon af sina föregångare'? - Kej! -

2:o) 6 st. 47 mm. kanoner (afsedda för »Oden>>). Dessa skulle 
ersättas med lika antal 57 mm. kanoner. :Förg:äfves söker man en o-iltio-

~· o o 
anledning, hvarföre helt enkelt en ny, å våra stridsfartyg hittills 
okänd kaliber, blifvit införd, aldrahelst då dennas uppgiftiin biittre 
skulle fyllas af 57 :or, h vilket slag kanoner dessutom finnes upp
taget i fartygets artilleribestyckning; samt slutligen 

*) An m 1 "utrangeringen" upptagas ej 12 cm. kanonerna å "Dis a", 
"Urd" "Yerclande", "Skuld", "Rota" och "Skagul", då dessa fartygs arti.lleri 
nyligen undergått förändring, och denna nya förändring skulle medföra an
senliga kostnader; men i annat fall skulle förvisso livarelera af dessa 12 
cm. kanoner med fördel utbytas mot 2 st. 57 mm. kanoner, så mycket 
hcldre som flera af dem alldeles sakna snabbskjutande lätt artilleri. 

... 
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3:o) 2 st. 38 mm. kanoner (å »Svea»), hvilka, om man undan
tager de 2 å »Edda» befintliga, iiro de enda i sitt slag, som finnas 
å stridsfartygen och dessutom numera af underliigset värde. Dessa 
2 kanoner, såväl som »Eddas» 2, borde ersättas med lika antal 
57 mm. kanoner. 

Genom de under punkterna 2 och 3 upptagna kalibrames 
utrangering bortfalla för stridsfartygen helt och hållet 2 kalibrar 
och detta är en ofantlig fördel; h,·artill dessutom kommer, att 
härigenom dessa fartygs lätta artilleri i afsevärd och önskvärd 
mån stärkes. 

G. K. 
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(Insändt). 

Homogenitet i Flottan. 
J_~ »Association te~ique maritime»-s 5:e sammankomst, som 

nyss hållits i Paris under M:r de Bussy's presidium, har erbjudit 
ett alldeles särt:kildt intresse. Antalet af inlemnade arbeten var 
större än vanligt, och ibland de behandlade ämnena är det sådana, 
som beröra de vigtigaste maritima frågor. De upplästa och di
skuterade arbetenas författares erkända skickliahct och den aukto-o 
ritet, som måste tilläggas deras åsigter, har än ytterligare ökat 
intresset af detta sammanträde, och denna korta men på vigtiga 
frågor rika sammankomst af män, som intressera sig för maritima 
frågor, bör gifva en hel del att tänka på för dem, som hafva vår
den om vår flotta sig anförtrodd. 

I ett studium öfver sjöstriden vid Yalu har mariningeniören 
M:r Ferraud framlagt problemet till ett stridsfartyg, sådant detta 
logiskt framgår af det, som under nämnda strid inträffat, äfwn
som af de senaste framstegen på de ballistiska, metallurgiska och 
mekaniska områdena. 

Han bevisar att pansardäckskryssaren ej har motsvarat de för
väntningar, som man om den gjort sig, - ty om pansardäcket 
och de vattentäta cellerna, som sk)rdda dess viatiaaste oraan hin-

o o o ' 
dra den från att sjw1ka eller kantra, så bevara de den ej från att 
blifva förvandlad till ett rykande vrak, som måhända kan uppnå 
en nära belägen tillflyktsort, men är ur stånd att strida. Pansar
däckskryssaren kan således, efter hans åsigt, hädanefter ej blih·a 
annat än en bärare af depescher, en öfverbringare af order eller 
en recognosör. 

Pansarkryssaren anser han ej böra ingå i eskadrarnes sam
mansättning. »Sådana fartyg », säger han, »kunna icke, utan att upp
offra farten eller uppnå onaturliga deplacement, blifva hvarken 
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tillräckligt armerade CJ heller tillräckligt pansrade för att upptaga· 
striden med de kraftigaste moderna fartyg. I den kompromiss,. 
som de representera, är det fa1·ten, som bör hafva helt och hållet 
öfverhanden. Endast i det fallet skola de vara fruktansvärda, . 
men under det vilkor, att de vägra att upptaga striden med för 
starka motståndare». 

Det enda fartyg, som kan trotsa kampen emot hvilket fartyg 
som helst, bör enligt M:r Ferraud's åsigt hafva helt andra egen
skaper, - egenskaper hvilka han dessutom uppräknar och noga· 
bestämmer. Han anser, att införandet af snabbskjutande artilleri 
och af projektiler laddade med häftiga sprängämnen nödvändiggör 
a t t sk y d da under pansar alla de vigtiga organen. Flytbarheten och 
möjligheten att manövrera skola således åstadkommas medelst ett gör
delpansar från stiif till stäf och af en sådan tjocklek att läcka i 
närheten af vattenlinien skulle höra till undantagen. Fartygets 
ömtåligare delar borde skyddas af pansardäck, men, som dessa ej 
kunna hafva en tillräcklig tjocklek, måste man hindra tilltriide till 
det inre af fartyget för projektiler laddade med häftiga spräng
ämnen genom pansar, som skyddar fartygets ofvan vattnet beliig
na delar. 

Det, som framför allt bör inskriinkas, är öfverbyggnadcrna. 
Idealet skulle vara att helt och hållet afskaffa dem, ty deras be
fintlighet skall alltid vara en fara, emedan de »utgöra ett mål 
mot hvilket de fiendtliga projektilema skola springa och hafva 
den mest olycksdigra inverkan på de militära apparater, som äro 
belägna i närheten.» 

Sålunda anser M:r Ferraud, att det enda verkligt lämpliga 
fartyg för en sjödrabbning - det fartyg, som kan gå hvart det 
Yill och upptaga striden med hvilkcn motståndare som helst -
numera ej kan vara annat än ett slags monitor, som är helt och 
hållet pansrad och låg på vattnet, i stånd att förakta det snabb
skjutande artilleriet, men sjelf försedd med ett mäktigt sådant af 
grof kaliber. 

»Korteligen, säger han, - pansardäckskryssaren är icke an
nat än en order-bärare och pansark'ryssaren ett fartyg att förstöra 
den fiendtliga handeln, - stridsfartyget det är monitoren.» 
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Om, med M:r Ferrauds åsigter, vi äro långt ifrån den homo
gena flotta, som några officerare begära, sedan en nyligen utgifven 
bok*) gjort denna modern, återkomma vi dertill, om vi följa en 
annan mariningeniör M:r Croneau, som har behandlat »La com
plication des navires de guerre.» Låtom oss då först säga, att 
hans arbete är rikt på nya åsigter, och det är ej utan en verklig 
tillfredsställelse, som vi hafva sett honom klandra den olyckliga 
vnrmen att hopa på våra fartyg massor af belamrande och i mi
litäriskt afseonde onödiga apparater. M:r Croneau iir dessutom 
en ifrig anhängare af elektriciteten, och han har påvisat, llYilka 
fördelar man med afseende på fartygens förenkling skulle vinna, 
genom att i stor utsträckning använda elektriska apparater i stället 
för hydrauliska eller andra nu i bruk varande. 

Efter att hafva kritiserat våra fartyg, som på ett oroväckan
·de sätt äro invecklade, och angifvit, huru detta kunde afhjelpas, 
har M:r Croneau i sin tur lagt om bord med problemet »Ett 
stridsfartyg». 

»Ett snabbgående fartyg försed t med 15 cm. pansar till hela 
sin höjd och med ett pansardäck af lämplig tjocklek kan, » säger 
han, »Svara emot alla ett krigs fordringar.» Det iir just den lös
ning, som är predikad af anhängarne till den homogena flottan. 
Men M:r Croneau stannar oj länge dm-vid, ty knappt har han ut
talat denna åsigt förr än han gör sina förbehåll. Han döljer oj, 
att man af allvarliga skäl - pris per fartygsenhet, omåttligt de
placement, för stort djupgående - kan blifva tvingad att afstå 
från denna ide, hur förledande den än kan vara, och han medgif
ver, att det kan bohöfvas vid sidan af »bateau-typ», monitorer 
och avisofartyg, armerade med mörsare.» 

Sålunda, börjande från olika utgångspunkter, komma M. M. 
Ferraud och Cronean till nitstan samma slutledning; stridsfartyg 
af enelast en modell, lämpligt till allt, synes dem ej möjligt att 
åstadkomma. I en åsigt åro dessa två ingeniörer fullständigt ense, 
nomligen minskandet af typernas antal. 

*) An m. "La flotte n6ccssaire", af konter-amiral Fonrnicr, numera chef 
för Franska sjökrigshögskolan. · 
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Do uttala sig båda emot det bcgiir, som ,-i hafva, att i sam
ma klass pansarfartyg eller kryssare hafva flera olika modeller. 
»Då ett program för flottan är gifvet, s~iger M:r Croneau, kan 
man troligen utföra det med ett begränsadt antal fartygstyper. 
Hvart och ett af dessa fartyg, som sättes på stapeln Yid on gif
ven tidpunkt, bör ej skilja sig från sina föregångare annat än ge
nom dc framsteg, som under tiden gjorts. I typer och i deplace
ment liksom i artillerikalibrar skulle det vara lämpligt att indraga 
en hel del »intermcdiaires». Dessa anmärkningar iiro mycket 

vigtiga 

(Ur "le l\Ionitcnr dc la Flotte"). 
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Den Engelska flottans utveckling under de 

senaste 10 åren, 1886-1895. 
(Efter "the standard"). 

Den tioårsperiod, som tilländagick med sistlidne års slut, har 
varit af särskild t intresse och stor vigt m maritim synpunkt. Från 
slutet af dc Napoleonska krigen intill 1884-, ehuru alla syntes 
vara öh·erens om bchofyct af en stark flotta, försummade man 
dock att sätta denna teori i praktik. Upp\·aknandct synes hafva 
egt rum det år, då den engelska flottan befann sig i det mest 
underhaltiga svaghetstillstånd. .Med korta mellanrum följde dcrpå 
tre s~ora flottprogram - Lord ~orthbrook's 1885, Lord Georg 
Hamilton's 1889 (NaYal Defencc Act) och Lord tlpenccr's 189±. 
Denna period har sålunda varit Yittnc till en högst betydlig verk
samhet, enär utförandet af det X orthbrookska programmet hnf
vudsakligast faller inom densamma. Xågon förtjenst af elen åtcr
nppYäd::ta cnergicn tillkommer allm~inhctcn och pressen, som har 
upptriidt i saken såsom en dugtig gfmlvar. Understundom under 
de tre panikerna, som föregingo dc tre programmen, torde flottans 
svaghet hafva blihit öhcrskattad och dess Rtyrka underskattad, 
men lib·iil har det generella resultatet yarit gagneligt. Det är 
liln·äl mycket att önska, att utgifterna för flottan hade yarit jem
na i stället för spasmodiska. Den bästa mätaren på flottans för
kohan är att jemföra, hYad som gjordes åren 187 4- 1885 med 
det som uträttats under dekaden, 1886- 1895, på samma gång man 
jcmför flottans ställning y åren 1885 med elensamma i niirvarandc stund. 

.. t·ct 1885 är yigtigt dedör, att England då höll på att råka 
i krig med Ryssland, och 189() har England ansett sig tnmgcn 
att stiirka sitt försntr på grund af en annan stormakts påYcrkan. 

Betraktar man slagfartygcn, h \·arpå en flottas stridbarhet huf-
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yudsaldigcn beror, skall man finna ett ocrhörclt framsteg öfnr 
1885. Då hade England endast tYå slagfartyg (battleships) bc
v~ipnaclc med baldadclningskanoncr. Deras pansarfart)·g YOro nii
stan utan undantag utrustade med Yapen, w1dcrliigsna dem, som 
fördes i andra europeiska mariner. En amerikansk kritiker t\·e
kade icke att s~iga, att engelsmännen yoro år efter hYarjc annan 
marin. Dessutom hyste man alh·arsamma tvif\·cl beträffande ,·iir
dct af elen antagna fartygstypcn. »Inflexiblc», »Aja:o> och »Aga
mcmnon» yoro deras nyaste slagfart:·g och kritiserades dessa, både 
af sjöofficerare och fartygskonstrnktörer, som dåliga fartyg. Dc 
''Oro dlllicrt sknldade i Yattcnlinicn, låno·samma och just icke liitt-' ~ . ö 

manövrerade; alla tre yoro bestyckade med mynningsladdningska-
noncr. Nu deremot finner man i flotta11 en fart:·gstyp, som är 
en heder för elensamma och som ej Hingrc iir utsatt för klander, 
utan beundras. »l\lajcstic» för kanoner, som icke iiro öfvcrtriif
fade någonstådes; hon iir snabbgående, sjöduglig, och om ej idea
let af ett krigsfartyg, dock ej långt derifrån. Sir \Yilliam \Yhitc's 
modeller kopieras af japanesema och någon större kompliment 
kunde ej göras dem, då Japan haft erfarenhet i nutidens sjökrig 
och ingalunda är konRClYativt af sig. l\Ian kan då taga för gif
Yct, att dc moderna fartygen icke haf\·a några alh·arsamma fel 
och icke heller så snart torde blih·a föråldrade. 

l\Icn ingenting Yisar förbiittringen i h·alitct bättre, iin en 
jemförclsc mellan »l\lajcstic » och »lnflexib]c ,> . 

Tontal ........................ .. . 
Fart .................... . ..... . 
Projcktih·igt nf bredsida 

från grofya kanoner, af
skjuten på 10 minuter ... 

Gcnomtriingning af tyngste 
projektil genom jcrn ..... . 

Kolförr~1d för ................. . 
Besättning .................... . 
Tjockaste pansar ........... . 

Jnfle:riule . 
11,880 

18,s knop 

10,52 ;~ kg. 

G1,7 cm. 
4,000 Eng. mil. 

470 
61 cm. jern. 

J.linjestic. 
15,000 

17,s lmop 

17,4-18 kg. 

97,s cm. 
5,500 Eng. mil. 

800 
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Sålnnt1a är »Majcstic» öfverlägscn det iildrc fartyget G5 °/o 

Yigt af bredsida, 58 °/o i gl'nomträngningsfötmåga och :37 °/o i 

kolförråd. Utom dessa och talrika andra fördelar, har hon ett 

betydligt större förråd ammunition, och hennes pan!'ar, ehuru myc

ket tunnare än »Inflexiblcs», skull e lika viil mot!3tå skott, till 

följd af dess biittrc CJYalitet. Emellan 1874 och 1885 ökades en

gelska flottan med 1G bepansrade fart~·g, deraf 3 yoro krys"arc 

och 13 slagfartyg, af ln·ilka dc sistniimnda hade i medeltal 8,100 

tons deplacement. :Men 11nclcr perioden 1886- 95, som är ett år 

mindre, kompletterades icke mindre än 9 bepansrade hyssare och 

25 slagfart.'·g, af hYilka ett, »Victoria», förlorades o·cnom en oh·ck-,.., . 
lig katastrof i Meddhafnt. Om man undantar detta fartrg, har 

flottan ökats med 285,000 tons slagfartyg, som i medeltal per 

fartyg ger 11,900 tons. Såhmda har engelska flottan uneler sist

nämnda period byggt långt flera, större och kraftigare pansarfar
tyg iin förut. 

Afyen i annat afseende har ett betydligt framsteg blih·it 

gjordt. Fmtygen från 1814-85 Yoro af tolf olika typer och bil

dade cle1·för icke någon homogen eskader. Emellan 1886 och 1895 

fnuter man enelast eH,·a olika typer, ehuru antalet fartyg är be

tydligt större. Af Hoyal Soycreigns-t.Ypen finnas åtta, niistan all

dcles lika fart~·g, som ensanuna kunde motsyara lwilkcn i tj enst 

Yaranclc utländsk eskader som helst. När dc sju l\Iajcstic's under 

byggnad blifYa fiirdiga, har England en andra eskader af absolut 

lika fart.'·g, der h,·arjc del kan passa å hvilkct fartyg som helst. 

Detta iir en fördel, som icke kan nog uppskattas. Mm1 torde 

ihågkomma, att England 1886 samlade en flotta i krigisk afsigt. 

»Vid en noggrann undersökning af dessa fartyg, hvart för sig >> , 

siiger Lord Brasscr, »skall man finna, att dc framstiildc den 

största mångfald af t)·r)cr och skilde sio· bctydliO't i SJ.öduO'llO'het 
"' . o o o ' 

manöverförmåga, fart, bcst~·clming och aptering, hnu·igcnom det 

knappast skulle varit praktiskt att utföra en kombinerad opera

tion med en sådan stFka. >> Detsamma kan ej siigas i dag om 

kanaleskadern och »the Flying squadron», lwilka iiro lika talrika 

och betydligt kraftigare. 

- 131-

Om framstegen i slagfartrg hafva varit stora, så hafva de· 

bl'iriiffande kryssare Yarit än stötT('. 

..,\r 1885 fanus i hela engelska flottan af denna klass blott 

fitta fartyg sjöklara, som hade mer än 16 knops fart. Snabbgåen

de kryssare funnos knappast, ll\'arförc handeln ej heller kunde 

,;k.nldas, som sig borde. Den \'igtigastc faktom Yar bristande 

fart. Endast fyra pansardiickskryssarc (protccted eruisers) funnos. 

Snart blcf dock genom kraftigt arbete en förbiittring hiiri. På 

10 år blcf flottan ökad med 75 abcpansrade kryssare, af hvilka 

nästan alla äro skyddade af ett ståldiick, och af dessa haha stör

sta delen öfycrskridit Hl knop vid fartprofyeu. Främst ibland 

dessa äro de stora occattkr.yssarnc >> Blake >> och >> Blenhcim >> samt 

nio snabbgående och tungt bestyckade fartyg af Edgarklasscn. 

Dessa med sina kraftiga batterier af snabbskjutande kanoner 

kunna, om det påfordras, fylla slagfartygets plats och deras stor

lek siittcr dem i stånd att äfycn bibehålla sin fart i hårclt Yiidcr. 

:\Iindrc i storlek iir en stor grnpp af s. k. 2:a och 3:c klassens 

kl.'·ssare till ett m1tal af ej mindre iin 47 fartyg. l'\iistan alla iiro 

bcst.\·ckade med 15 och 12 cm:::; snabbskjutande kanoner och 

kunna hålla sjön i hvad Yiidcr som helst. Ingenting, liknande 

dem, fanns 1885. 
Ej heller hafya torpedofartyg blifvit försummade. En ny typ, 

torpedokanonbåten, har ~;ett dagen sedan 1885, och af denna sort 

finnas 33. Dc hafva icke varit fullt tillfrcdssttillanclc, men utan 

tvihel äro dc likviii sjödugliga och nyttiga fartyg. Betriiffancle 

torpedobåtar, så fanns 1884 icke någon, som kunde kallas en sjö

gående båt, och det fanns endast 2± båtar af 1:a klassen. Inom 

dc sista tre åren har torpedojagarcn realiserat förhoppnn1garna på 

en båt, som kan hålla sjön, ehuru äfven sådana i hårclt väder 

stundom måst söka skydd; af dem finnas 29 färdiga och lika 

många iiro under byggnad eller komplettering. De 24 1:a klass 

båtarne hafva ökats till 73, så att, hvad detta vapen betriiffar, 

kan man säga, att tillståndet ii r tillfredsställande. H vad fartyg 

beträffar, har åtminstone dc senare årens stora utgifter frambragt 

ett ganska vackert resultat. 
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Man cger en snabbgående, modern, homogen och väl beYäp

nad flotta, OC'h såsom förhållandet är med fart:·g, är det ock med 

kanoner. Dc nyare fartygen föra icke Hingro ~8 tons eller 81 

tons m_nmingsladdaren, utan den Hittskötta och kraftiga 46 tons 

st:'Htrådsbakladdningskanonen, ett vapen som icke iir öfvertriiffadt 

någonstiidcs. England är nu ej liiugre i queuen utan i teten. Det 

är att önska, att den föråldrade bcst;·ckningen snarast möjligt 

bortta2:es från äldre fart\"g och ersättes med ny. MYJmin"'sladda-
~ ' oJ - • .J o 

ren år ett svagt vapen, emedan det är gammalt, och dess närvaro 

i flottan förlänger utbildningen af artillerimatroserna, ln·illm må

ste inliiras att skjuta med dem. I många fall iiro dessa gamla 

kanoner m:·cket slitna, h\·arför man icke kan lita på dem för nå

gon god skjutning. På långt håll skulle de vara niistan utan 

gagn, och så Yiclt man nu kan se, liirer framtidens sjöstrid komma 

att utkiimpas på långt håll. Utan tvifvel finnes det gamla och 

svaga kanoner iifycn i andra mariner än den engelska, men in

genstädes iir antalet så stort. Detta sakernas tillstånd måste för

iindms. Ett annat icke mindre angeiiiget behof ~ir föriinclrandet 

af elen gamla 16 cm. kanonen till en snabbskjutande kanon. En 

Råelan är ncmlig·en Yiircl åtminstone t\·å, om C]. tre mYnniiwslacld-
<_.,· • ' • b 

ningskauoncr. Denna föriindriug skulle betydligt öka effekten hos 

flottans moderna, men icke alldeles n)•a fart'""'· Eno·lancl too· led-. .o ~ b 

ningcn vid införandet af den snabbskjutande kanonen och bör 

icke hän,idlag komma efter. Alla auktoriter samstiimma i . den 

åsigten, att detta ,.a]Wn kommer att spela en stor rtJlc i niista 

sjökrig. Intill niirvarande stund haf,·a kanonerna blifvit förändrade 

på 12 fart)·g. J bcgagnandct af kraftiga spriingiimnen är England 

efter. 1\Ielinitgranater, som nyttjas af dc flesta fartyg i franska 

flottan och som iifven begagnades af Japancserna, finnas icke. I 

ett annat afsecnde, som berör krntfrågan, iir England i spetsen. 

Oaktadt allt klander mot »corditcll», synes detta krut likviil vara 

ett pålitligt och viirdcfullt, rökfritt krut och det talas om, att 

iifven andra europeiska makter iimna antaga det. 

. Temföras dc rustade cskadrarne 1886 och 1896 finner man 

en F>tor förbiittring. Att England hade brist på snabbgående 
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kryssare förstnämnda år, har redan anmiirkts. Kanaleskadern be

stod då af fem pansarfartyg, »Agincourt», »Iron Duke», »Thiino

toun, »J\Ionarcl1» och »Sultan » samt en kn·ssare. Xu riiknar 

den sex ganska stora, snabbg:ående och homo"'~na slaO'fartvo· f,m 
'-' o b olb' '-

kryssare och sex torpedojagara och detta utan att imii1:na »the 

Flying Squadr011», som har två slagfmt:·g, fyra Rtora kryssare och 

f' ex torpeclojagarc. 

I Medel hafvct hade engelska flottan 1886 sj n pansarfartyg 

:tf sex olika typer med 13 mindre fart y o· af h vilka ett mÖ]. l irrcn . :-,' . ;:--. 

,-kulle kunna anses för ett ln·igsdugligt fart:·g. 189() åter lmr 

man tio Rlagfartyg, flOX stot·a by;.;sarc och clh'a andra cffckti,·a 

fart:·g. På afliigsna stationer Yar Chinaeskadern 1886 relatiyt 

kraftig till följd af fransk-chinesiska kriget, då den riiknadc h·å 

pansarfartyg, fem kryssare med liten fart och tolf andra fart.yg. 

K u deremot har elen ett nytt slagfart:·g, tio snabbgående och 

kraftiga kryssare, tre mindre dylika samt tio korvetter och kanon

båtar. På samma siitt är det på andra stationer. På hvarjc 

,.;tälle finnes åtminstone en stor och modrrn krn;sarc. Af\·cn nu 

är det likvii l alltför många svaga fart:'g i tjenst, fa~-tyg som äro endast 

dugliga för frcdstjcnstgöring och Yid krig måste nppliiggas. Till denna 

kategori höra icke minch-c iin 61 kryssare medliten fart, kon·ettcr och 

kanonbfttar, hyi]ka skulle erfordra minst 6,000 viil cxcrccradt bc

fiil och manskap, som i händelse af krig skulle bchöhas för be

manning af fartygen på hcmstatio11ema. Och detta ehum i reserv 

i örlogshamnarna finnas ej mindre iin 23 tidsenliga kryssare. 

Flottans persanal har icke försummat,; under dc sista få 

åren, ehuru den olyckligtYis icke har rönt lika m:·cken uppmiirk

c;amhet som fart.\·gen. Till följd af underl?ttenhctcn att antaga 

kaeletter och skeppsgossar på samma gång som de fartyg, som 

dc skulle hcmanna, började byggas, har nu det förhå llande inträf

b1t, att man icke kan bemanna ett större antal fartyg. En »Ma

jestic» kan byggas på td år, men det fordras fyra för att utbilda 

cu löjtnant. Af löjtnanter iir det, enligt Lord. Brasscy's beriik-

11ing, en brist af 800, och man kan ej improvisera dessa officerare . 

De knnna näppeligen fås från »Kaval Rcscn·e >, , då det största 

'J'i,ls/;r. i ,<.;jur. J '![)G. D 
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antalet officE'rare i denna värderika styrka tjenstgör ombord å 

stora postångar<·, som i hiindelse af krig ,;kulle bchöh,as såsom 

kryssare eller för andra iindamål. ]i:tt visst antal underofficerare 

simile möjligen kunna befordras till officerare, men antalet af 

<lem ii r icke för stort, ln-arför bristen: 1:o på officerare och man

f<kap och 2:o på en utbildad l'CSClY iir Engelska flottans allvar

f<mmnastc fråga för nii1Tarande. 

Följande siffror \'isa tilh·iixtL•n af Flottan,; per,;onal under 

tioårs perioden: 

1HB6............... 61,-JOO 

1887 .............. o 62,600 

188t; .............. o 62,±00 

1889 .. .. .. .. .. .. .. . 66,-JOO 

1891.. ............ o 71,000 

1ö92 ............... 7-J,lOO 

1893 ............... 76,700 

189-J ............... S:l,.JOO 

1890............... 68,800 1896 .............. o 88,860 

Ökningen på 10 år iir 01ukring -n proec·nt och \'i~:-;t iir, att 

samma ökning må~te fortfara, om England ~':'kall bibehålla herra

viiidet till sjö:-;. 100,000 man iir den liigsta fredsst.nka, som iir 

c·rfordcrlig, och ckrtill fmuras en reserv af minst 50,000 man 

rxerceradt folk. Detta iir enuast en penningcfråga, då flottan all

tid har varit och allt framgent Hirer bliha populär. 

Hekrytrr iir aldrig någon brist på. 

::\led iikningcn af fartyg och manskap har naturligtvis om

kostnndcma ökat!:'. För dc 10 åren äro siffrorna, inclusi\·e extra 

ordinarie anslag, följande: 

1886 ......... .t H,33 7,000 

1887.. ....... ;r 12,3.J8,000 

1888 ......... f 1'3,682,000 

1889 o o o o o o o o o g 13,686,000 

1800 ........ f:_ 13,7SG,OOO 

1891. .. ...... f l.J,-!37,000 

1 K92 ......... . t l.J,.J60,000 

1893 ........ .lo~ l.J,306,000 

189± .. ' ...... .L 17,36:3,000 

1896 ........ . f 18,701,000 

] ngcn behöfvt·r lih·iil bcldiiga sig öfwr ökningen som bör 

betraktas såsom en höjd för~iikring~-Jafgift för landets tilh·iixandc 

rikedom. 

Dcs:-.;utom går ju h\'arjc pcnn_,-, som depenseras på flottau, 

till att understödja landets i nclustri: jcrn, stå l, kol samt, arbrtslöncr. 

J det synnerligen \·igtig;a organisation:;arbetet och dess led-

n ini!: hah-a betydliga fram,:;te,f!; gjort:;. 188:) \'ill' man pil det klara 

med, att det \·ar C'n :'lbsolut bri~t p:'\ fiirbercclrlse i Amimlitetet. 

H vad som fanns, var icke organiscradt. Mobiliseringen var ytterst 

hmg~am. Konfidentiella rapporter hC'vi;;ade, att flottnns mobili

;.:cri.ng lenmade m.,·ckct öfrigt att önska. H u m vigtigt det ii n må 

nun för en stor militiir nation att i. nllo vara beredd fi"ir miijliga 

fiit'\'ecklingar, så iir det, om möjligt, iin mera mah:tpilligganclc för 

en sjiimagt. De årliga eskacleröfning-ama hah·a högelig-en förbätt

rat dett:1 sakernas tillstånd, ehum mycket ännu :'\tcrst?!r <~tt iinska. 

Det iir \'Crkligen tYifvel mHlerkn~bHlt, om det 11ågonsin iir klokt 

a F en ö~t<tt, som England, att fiirlita ;.:i,u; obeting-ndt på mobili~c-

ring-ar, då någmt underlåtenhet att hastigt få fartygen sjöklara, 

kan haf\·a landet;; ruin till fiiljd. J-:,.;kaclrama i tjem.;t böra alltid 

v,tra fullt effektiva. Den h<t,.;tiga utrustningen af den af ~ex far

t.vg beståcnue »Flying- Squudron » iir icke något eg-l'ntlig-t prof. 

Niir kriget utbryter, kommer clrt ganskn hastigt, och då bchöfs 

iekC' 6 el ler 8 fart.vg, utan hrla flottan. Tmiittanclct af l'tt clcpar

te11 ,c·nt för in hem tamlc af kii nnC'dum a ngilendc frii mmancle m:ui

ner» (XaYal Intelligenee) ii r .'·tterligare ett framsteg uneler 10 års

period<'n. 
I hvilkcn rigtning vi iin ka~ta v<lra bliekar, haha framstegen 

varit stora. Fart:·g, kanoner, bemanning, dockor, organisation, 

alla iiro vida biittre, iin d<' \'Oro 1(-\86. Och ej minch·c betecknan

dc framsteg haha g-jorts genom allmiimm opinionen. Tack \·are 1-ilt

clana miins anstriingningar, ;;om Amiral Cnlumb, ham; broder och 

C:lptain Olclham, hah·a Eng-cl~miinncn åtrn·iindttill dc ga111la, sunda 

id0cr, ,;om deras fiiclcr omfatbiclc·. Dc haha liirt, att en östat, 

11\'ars handel bctiicker hvarj<• ltaf, iekc kmt skydelas af fort på 

L1nd ell er kui-itför:-;varsfartyg i hamnarna. Dc hah·a i.no:ett, att 

fi'lrR\'a t·ct nf clc Storbritaniska öama cnda~t iir en del af det Rtor

britaniska \'iildct med dess handel. Dc haha iifvcrgifvit tanken 

på lokalför:-;var och börjat ins0, att EnglanclR griins i hiinclrlsc af 

krig måste vara hennes fiendes kust. Dc iiro derföre berC'clda p:'! 

dc ~-Jtom uppoffring-ar, som en flotta, i stånd att brttygg-a det 

obc,;triclda hcrraYiildct på ;;jön, kriifycr. Ty det bör a ldrig glöm-
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mas, att England, för sut egen säkerhets skull, måste vara i st3ncl 

att blockera fiendens kust, och att en sådan blockad påkallar en 

stor numerisk öfyerliigsenhct i fartyg, på samma gång handelns 

skydd, Yid krig, shillcr stora fordringar på klyHsare. Detta kan 

icke förbises, ty frågan giiller föda och arbetslön för Englands 

stora befolkning. l\Iecl blomstrande finanser, skickliga och beslut

samma ledare och med ett förenadt folk, kan EllO'land hwnt se 
b b 

framtiden an, i den Yissheten, att ln·ad som iir g:jorclt, bm giiraR 

biittrc, och ln·ad som är starkt, iimm starkare uneler det nya året. 
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Flottan under sist förflutna året. 
III. 

Flottans öfning·ar och underrisningsverk. 

(Forts.) 

Uneler senaste med :)Q September tilliindalupna undcrYisnings

och iifning,.;år Yicl flottan haf\·a följande öfningsfartyg, afclclningar 

och eskader utgått, nemligcn: 

n) Fr11·tyg tillhörande skolorna. 

KorYetten 8ag11, för öfning med sjökrigsskolans kadetter i 3 

måm1cler 12 dagar, uneler hYilken t id korvcttf'n besöktf' Gibraltar, 

Fnnchn l, Chcrbourg, Torckow och H clsingborg. Tidölstecknet 

hisRad<'R elen 30 April; korvetten inmönstrades den 4 J\laj, inspek

terade" cleu l:a Augusti och afmönstraclcs elen !) Augnsti. 

Kanonbåten Blenda, för öfning med G:tc, 6:tc och ±:c ldas

:;cnc; kaeletter ångbåtsmmtö\·er, sjömätning- och kustnayigcring 

uneler 29 dagar. Bdiilstccknet hissades och kanonbåten inmön

strades den i3:c .Augusti Ramt afmönstraelcs llen 31:c i öamma 

måna(!. Den 30 • \ ngttsti af polletterades kadetterna i Stockholm. 

Torpedbåten K.T 71, för kaelettPrnas öfningar i Carl,.;krona 

under ] l dagar i början af Augusti måuac1. 

8keppsgosscbriggarnc Gladan, Falken, Skirner och SnapJ!Opp, 

för iii\·ande af skeppsgossar i 4 månader 2+ dagar. Bcfiilstcek

nen hi,.;sadcs den 26:e April, och inmönstrades b riggarue den ] :a 

M11j. Öfningarna försiggingo: å brif!;gcn Glarlan under kryssning 

ntanför rih:cts Y<•stkust och i Östersjön, hvanmdcr Göteborg, 

,Kong,.;bneka, Gottskiir, Hclsingborg, Malmö och Bleking<' skiirgån1 

bc,.;öktc,.;; å dc öfriga briggame i Blckingf' skiirghd. 
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Den 23 .Juni fiircnaclcs brig-game till en afclelning, och hissade 

afdclning,;ehefcn sitt b('fiilstcckcn på O/ad an. A fclclningcu kry::;

smlc i Östersjön, hnmmdcr Borgholm, v('StCtYik, Oxelösund, Xorr

köping, Oscarshamn och Kalmar be,;ökte:>. J)cn 29 ,Juli nedhala

dE',; afdclning::;chcfcns bdiilstccken i Carlskrona, hnn·efter briggar

nc åtskildes; Gladan fiir att i Geflc stiillas till högste bcfiilhafYa

rcns förfop;andc. Den 12 Aug-usti, u tanför Hndiks\'<111, detachera

des fart.Ygct <tnyo och seglade s.Ydnu-t, hYnmuLler Dalarö, \\'isby 

och :Malmö anlöptes. nc iifriga briggame uppchöllo sig under 

f'amma tid i Blekinge skiirgård. Briggarne inspekterades af sta

tionsbefiilhaharcn i Carl:-d;:rona den 11 :te och afmönstrndcs den 

li5:c September. 

Slrjutskol wfrlelnin.r;cn, bcståem1c af Jogcmclltsfartygct Stork

holm samt kanonbåtame Ul'll och Uu11ltild under 2 månader och 

4 dagar. Afdclningcn Yar förlagd i C'arbkroua skiirgård (Bollö

snnd), och nr torpedbåten l'l~·o /'.J tilldelad den,.;annna under 17 

dagar. Bcfiilstcckncn hi:;sadcs den :!O:c April, fartygen inmön;-;tra

<'les den :!6 i samma månnd, in:<p(•ktcrades den '20:c och afmön

l'trades d('l1 '22 :a J u ni. 

1liinujdelningen, besbotende af logemcnt;;fartygct Eu.r;enie, <'lng

krallpråmarnc JI.T:o r) och 6', åugslup:trnc Oskar Fredriksborg och 

Pä1·ösnnd m. f l. smil fart1·g_· och b?ttar, fiir mincruwsöfnino·ar i 
• ,~ b ~ . 

Stockholms skiirg?trd under :! månader H dagar. Bcfiilstccknct 

hissaclc:-; dt•n 2:) .hmi, inmön::;tring fiirrilttadcs den ] :a Juli, inspek

tion den 2l:c och '2:2:(• Augu:-;ti samt afmönstring den 3l:e i sam

ma månad. 

Dessutom haha å statioll('l'lln an,·iindts fart.'·g och båtnr fiir 

öfning af Yiimpligtige oeh !'<kc'pp~<gossar, för förberedande minc

ringsöf11ingar och stångtorpcdöfningnr. 

b) Purtug ej tilll1urande sl,·oloma. 

KmTcttcn Balder, på expedition till Korra ueh Södra Atlan

ten uti 7 månader l± dagar, hnn·tntdcr Plymouth, Funchal, Rio 

Janeiro, Nantos, l\Iontl'\·idcn, Flo res, Cape Town, P.:t Helena, Asccn

Rion, Brc!'<t, Göteborg och Toreko,,· besöktes; befiil!'tccknct hissades 

j:)f) --

ilen 2ö Reptcmhcr 189±, inmönstringen skecldc elen 6:c Oktober 

~am m n år; korn·ttcn inspekterades den G:c och afmönstracle;.; den 

~):(• Maj 189ö. 

Kanonbåten 8uensksund, på CXJWdition till rikets nstra kust 

fiir uppriitthållandc. nf mdning Y id fiskeställena å Bohu,.;kustc n 

untlN p:'\gftenck ><illfiskc samt för att bispringa nöclstiilcla fartyg 

ltlld('r 5 Jm1nnder 23 (bgar. Bcfiilstecknct hi,.;sacles elen :2\l Okto

bn 189±; kanonbåten inmönstrades den ;~:c der på följande K o

Y c m ber och afn1iinstradcs den 19 ~\ pril 189.:5. 

Kanonbåten Alfhild, för reko~nosering af farlccln nudn l 

m:lnacl 16 dagnr. Dcfiilstccknct hissades den 0:c Maj; fart.1·get 

inmönstrades elen 16:c i samma månad och afmönstradc,.; den '22 

.T11ni. 

En eskader, bestående af pansarbåtanie Thulo, Outa och 

/:)cea, kanonb:'ltamc Edcla, 8kä.IJgald, Botu, Skuld och l "erdancle 

i'amt korH'ttcn Preja, i och för öfning af shäl det matrosafdcl

ningen tillhörande manskapet af 189± ftrs Yiirhade st:1m, som af 

d('n till allmiin tjenst 1·id Carbkrona station inskrifna beyiiriugcn 

samt till särskild tjcn,;t Yid båda stationerna inskrifne eldare. 

Bcfiilsteckncn hissades dm ] i:l:c MHj, fart.Ygcn inmönstratirs den 

23 i flamma månad och afmönstrades (med undantag af Sr e a, som 

afmönstradcs den 22:a) den 2:1 Augusti, ut~lirande således expedi

tionens liingcl för samtliga fart.1·g (mrcl nnclantng af Sv.~ a) ;) må

llildcr H dagar. 

Den 12 Juni hissades kanonbfttcn 8ccnsl.:sunrls bcfiilstcckcn; 

inmönstring skrclcle den 1-J- i sammn månad; derefter fiirenadcs 

fartyget med ofvanniimnda eskader och afmönstradcs :<nmticligt 

med denna. KanonbMen Urrl förenacl('S den '28 .Juni med eska

dern och afmönstrades iihenledes samtidigt med denna. 

Torpedbåtarna Xris 5, ?', .9, och 11. Bcfiilsteeknen hi;;sa

d(',.; den 14:c och inmönstring skedde den 16:c Juni. Farty

g(•n förenade,; med eskadern och afmönstradcs samtidigt med 

denna, dock med undantag af _:-.,:o .9, som afmönstrades den 3:e 

Augusti. I des:-: stiillc insattes torpedbåten N:o 1, ;'\ l11·ilkcn be

fiilstccknct his!'nclcs den ±:c ~l._ ugu"ti och afmiin~tringm ;;kcddc 

sa mma dag som öfrign eskadern tillhör:mdc fartyg. 
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Torpedbåtarne 1Y.Tis 6B, U5, 67 och 71. Befälstecknen his

sades den l±:e Juni, inmönstring skedde den 15:c i samma må

nad. Fartygen utförde förberedande torpedbåtsöfningar i Stock

holms skärgård, hnnTid logementsfa rtyget 3 L anyändes såsom 

modcrfart_,·g. Den 1 :a Juli förenades torpedbåtame med cskaclem 

och detacherades fiir att den 26 Augusti fören a~-; med nedan om

förmäl da af deJ n in g. 

. K on·ettcn Balder, för öfning af värnpligtigc. Bcfiilstccknct 

h_1ssadcs elen 2G:c' Juni, inmönstring skedde den 2:a Juli, inspek-
tion den 17 A · ·t· l f ·· t · d 2 · ugns t oc 1 a mons nng en 4:e 1 samma m~'l nacl. 

Koryettcn förlades å Carlskrona redd och utgick på kartan' ex

p editioner i Blekinge skärgård. 

. P anf'a rbåtarne af 2:a klass Jolm El'icsson och af tredje klass 

HtlduJ' och Bjäl'n samt kanonbåten Diset för att unde1· befiil af 

en afclclningschcf am ·iinda s för öfning af de till allmäu t]. C' n st vid 
~ . 
otockholms station i nskrifne bcl'iiringsmiin, som icke fördelat::; till 

utbildning under mineringsöfningar. Befiilstecknen hissades på 

Jolm Ericsson den 21 Juni, på Hildur, Björn, ochDisaden27 :e 

samma månacl. Inmönstringen skedde på det förstnämnda farty

get den 2G:e ,Juni sa mt å de tre sistniimnda den 3:e J nli. l\I~d 
ofyan niimuda afdelning förenades den 26:e Angusti pansarbåtarne 

B e1·serk och Böl ce samt de från eskadern detacherade 2:a Jda~::; 
~orpcdb.å tame. ~ \.fdclningen u Hörde till den 28:e t:ieptcmbcr, då 

m spekt1on förriittmlcs, öfningar i Stockholm s skiirgå rcl oeh afmön

st rades clnn 3:c oktober med uncl<liltag af Jolm EricssDn, som af

mönstrades dt'n 7:c, och Disa, ~om afmönstrades ckn 5:c Oktobc'J'. 

Chcf~-;fa rtyget Drott, uti l månad ~8 dagar, till H. :i\1. Konnn

gcns förfn~ande. 

Dc för 189± års sjömiituingar anYiinda miitningsfart_,·ge 11 8 1;a

lan, Falken och Teman afmi.instrades den 12:e Oktober niinmcla 

år efter 6 månader och l da j!;S expedition. l.Jnder 189:5 haha sam

ma fartyg anYiinclts för s jömiitningar från och med den 20 l\Iaj, 

då bdiilstcckn cn his,.,aclei:i. Fartygen afmönstrades den 30 Sep
tember. 

KmYetten fi'l'eja började el en 23 September rustas för l' X pe
dition till afliigs na farYattcn. 

- 1-H-

U nder öfningsårct har följande antal office m re tj cnstgjort till sjös. 

.Å.Jniraler ... ......... .. .... .... .... ...... . ..... ... . 2 

Kommendörer ........ .. ............ .... .. .... . ') 

K ommendörkaptener.. . ... . .. ... ... ..... ... .... l J 

Kaptener . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ±8 

Löjtnanter ..... . . .. .. .... ....... ........ .. . .... . . 52 

U nderliijtnanter. .............................. .. 21 

c) Bkolo1· i land. 

Kongl. Bjöh~r;sskolan riiknack den l:a Oktober 189-1 76 ka

detter, hnuaf 10 den 30:cle i samma månad utniimndcs till under

löjtnanter \-id K ong!. flflttan och 3 till unelerl öjtnanter i J~ongl. 

flotta ns reserv. t:ikola n räknade den 30:c t:ieptcmber 1805 sextio 

kaclettC'l'. 

S keppsgosseskolan har meddelat undervisning åt 39G go:-;sa r, 

h\·araf 66 utexamin erat::; och 30 af annan orsak afgått från Rkolan. 

Vid wulerbr fMsslwlan i Cal'lskrona har unden·isnino- medele

lat s åt 9 resc rvmtdc· rlöj t nanter, 10 rescryofficersa:>pirante~ och 90 

man, af lwilka 1 r cse ryunclerlöjtnant och ;)J Imlll ej approbcratR. 

Vid unrlm·bef'iilsskolan i Stocklwlm haha ±6 man af sjömans

kårrn åtnjutit nnde rvi~-;ning, af ll\' ilka 13 man ej npproberat". 

Vid minsl.:olan i Ccwlshona haha 12 officera re 1·id Kongl. 

Flottan, 9 reservoff icerare, 10 resc rYofficcrsaspimntcr och 87 man 

af sjömanskåren åtnjutit undervisning, af de:-;~a ha f va l re~ervof

ficer och 11 man ej blifvit approberade. 

Vid minslcolrm i StoclJwlm har undervi,:ning meddelats ät 

G~ man af sjömanskåre n, af clcs:-;a har l man c·j blih·it approbc'racl. 

Vid exeTcisskolan i Carlsl.:rona har 1mdcn·i"ning meddelats 

åt :281 man af sjömanskårcn, af l11·i11~a 2±8 man approb<'rats. 

Dc~sutom haf,·a 10 underlöjtnanter genomgått bdiilskurt<, 9 re~cn·

tmdc•rlöjtnanter l:a rep etitionskurs och 10 resen·officer,.:aspirantcr 

meddelats undcrvi~ning i militiirkur". Af dessa si><tniimnde appro

berades och ntniimndc::; till I'C'>Wl'l' lltHlcrlöjtnantcr 9. 

Vid e:rcrcissl.:olan i Stocklwlm har nnclcn ·i,.:ning meddelats åt 

79 man af ~j öman ~kå re n, l11·araf 7;) man approberat ,.;. 
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Antnlvt ,-iirnpligtige, som instiillt sig till Yapcnöfning, utgjord<': 
Yicl \ . id 

Carbk!'ona stat ion. Stockholm~ ~tation. 

till allmiin tjenst ntskrifne .. . . .. ... ... 671.... .. .. . ... :20+ 

, fiistningstjenst........................ ±8:) ........... . 

, annan siirskilcl tjenst iin fiist-
16 ningstjcn:-;t ...... ... ... ... ....... ..... Bl. .... _ . . _._ .. _._. __ 

Dlllllll1CI 1:287 :280 

Dc till allmiin tjen:-;t in,.;krifnc öhaJes på eskadern" oeh af

delningctts fnrt.'·g ~amt pft korw'ttcn Balder; till fii:-;tning,.:tjen:-;L 

inskrifne öfyadcs på sjöbdiistningarne Yicl Carlskronn, till annan 

siirskild tjenst iin fii>:ltningstjenst inskrifnc, med undantag af elclan', 

öhadcR i land. 

Yid Kungl. Carlskrona artillerildws skolor har undetYis-

:ning meddelats: 

I rekrytskolan åt n man, af ln-ill~a G~l approberades, 

I konstapelsskolan åt :23 man, af ln·ilka 19 approberades oeh 

I se1-_r;r:antsskolan åt 12 man, af ln·ilka 11 approberade,;. 

-- l.J.:J -

Fransk sjökrigshögskola. 

Jo u rna t o ffi r i el för den 29 sistlidne December innch?tller ett 

meddelande om nppriittandet af en sjökrigsskola, åtföljdt af ett 

dekret, clateradt den 27 i sannna månad, lwari stadgame för den

sammn inrymmas. Detta senare lyder som följer: 

Art. l·. En krigshögskola har nppriittats l.Hlnndc nnder ma

r indepartctnentct. 

~'ut. II. Denna högskola h nr till ändamål: 

l. _Att möjliggöra studiet af dc problem, som kunna hän

fi ims till det moderna sjökriget. 

2. Att im·iga så många officerare som möjligt i kiiunedomen 

om dc pligtcr och det ans,·ar, som medföljn dc platser, hYilka 

dessa officerare kunna komma ntt bestrida. 

_-\r t. I [J. ]-] ögskolnn "kall förliiggas ombord å fartyg, h vilka 

bilda en s jclf..;tän <-lig diyi,.;ion uneler befäl nf en flnggofficcr, som 

beniinmes direktör för h:rig:-;högskolan. 

P å ministcriel Yiig; förordnas om samrnan,.;ättningen af hög

i-<kolans stab, samt om fartygsbefälet. 

Hcspekti,·c fartygschefer hah·a riitt att sjclh·c Yä~ja sina 

sekonder. 

Ji'arty:<cns iifrign officernrc utviiljas af marin-ministern från 

en lic; ta, som uppriittas af »le commission dc classemcnt du pr de

g:rb . Dc officerare, Jn·ilka s:lsom elever skoln genomgå högskolan, 

erhålla in triide deruti utan ntt underg/t någon examen; under kur

;.;ens gcnomgåcmlc hnh·a d<' att stnuera följande iimnen: 

Sjötaktik; 

Vid fiirbcrcdcbc till drabbning nödiga åtgiirder; 

1-lignalcr för krigsbruk; 

_ \11fall mot och försnw af kul-iter; 

r nden·attens-nnyigcring; 
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Teorien för skeppsbyggnad; fr~gor rörande fart:·gets indel

ning i ntttentirta skott och stabilitet, shiit nndcr gång, som i hiin

dclf'c af liicka. 

~Iaterielen s lllt\·arandt' beskaffenhet ;;;:h·iil i franska som i ut

liinclska mariner; 

Allmiinna grunderna för experimentella balli,.;tiken, torpcellii

rall och maskinbygguachkonstcn; 

Gcnmnskj 1ttning af pansnr; 

Rl'i_r;shistorisk ·t tilldmgelser lu· .t1 ·i('rän kumw he111tas j'ö1· 

de f moderna .~jiJkriget nyttiga hi}'(lomar: ·:·) 

Chunddragcn af den intematinneHa sjöriittcn; 

Gl'll ncldrngcn af ma ri n-aclmini,.,t rationcn; 

Hcl,.;oyårclsreglt'l' till sjös; 

Art. IV. Ticlm för högskolans genomgående iir ett år, ,-id 

slutet af ll\·ilkct de officerare, som iiro dc,·c·r, haha att undergå 

examen i ck iimncn, hvaruti undcn·isning meddelats, infiir en kom

mission, sammansatt på följande ,.;iitt: 

En af dc ,-ice-<lmiral er som ii m eskader-chefer; 

Direktören för högskolan; 

Ch dem a ?t dc fmt_,·g, ll\·ilka ingå uti högskolcdiYi:-;ionen ; 

Fl::1ggkaptencn i dcnua eskader. 

Art. V. D eww kommission lem nar, i marin-minist c• ru :-: namn, 

bct_,-g till dc officc•ra rc, so tn blif,·it godkiincla uti examen. Dc of

ficerare, h,·ilka innchafn1 d_dikt bct,,·g, skula i första hand kom

mendera:; till fi\rriittanclc af stabstjcnf't, n1l'C' sig ombord eller till 

lfwds (:;,., , uti flottans ~ta b i P ar is; uti marin-prcfektcmn;;; och 

högste b cfiilhaf,·m·ncs staber; uti be fiilhah-arcns öfwr sjöst.nb n 

i Algeriets etab; hos bdiilhahamc öfwr ku,.;t-distrikten). 

För deril s riikuing skall iifnn rcscn·c·ras en tredj edel af de 

pliit,.;er, Jt,·ilka böra bcsiittm; med officerare af deras innehah·ancle 

grad (li cutcnant dc Yilissca n, capitaine dc fregate, eapitaine de 

vais,.;can). 

*) K n r~ i veradt [!,f Hed. 

1-±5-

• \.rt. Y J. Direktören för högskolan ii r sjclfskrifvcn medlem 

u ta f »la commission de clnsscmcnt du l er degrc des offieicrs dc 

ll!al'i llC » . 

.-'u·t. VII. HögskolcdiYisioncn skall deltaga nti dc ~ dig-a stom 

:- JOJllllllÖn crna; eYcntuclt kan denna eskader, på marin-mini sterns 

befallning, uneler siirskilda förhållanden förrnaR med n~gon af dc 

(ifl'iga permanenta cskadramc. 

~'l.l't. YIII. Information ::;-uffiecrarnc ubcs af marin-ministern 

<'fter förslag af dircktiircn för högskolan; de ii ro bcriittigadc att 

ittnj uta clc m·,·odcn, som för dem upptagas i hög;.; kolans stat. 

.\.rt. IX. Angående samman;;iittningen ::1f högskolan s stab och 

,.;kol-fart:·gens bdiil spen;onal, iih·cnsom angående siittet för hiig

,;kulans Ye1·ksnmhct, kommer att utfiirdas prm·i soriska förordningar 

p<t m inistcr[el d g. 

Hög,.;kolc-eskndcrn skall bestå af följande fa rt:·g, iilla. af n_nl

:-;tc typ, nem l igen: kry::;samc Amiral-Cham e1·. Latouche-Trhille 

nch 8uchet. (Le Y::1cht.) 

:?. Ryska torpedbåtsjagaren "Sokol" : Detta fart_,-g, b."g-dt 

h(),; YmTow, sattes i sjön den 22 Augusti siRil idne ~'lr och hade 

n•dan :!-± timmar efter aflöpningcn slagit \·crlclsrekorclct i fart. l\Iecl 

<'ll ln st af 30 tons erhölls ncmligen en medelfart af ej mindre iin 

:l0,2s5 knop. ':' ) Vid Je sedermera företagna officiella proh·cn blef mc

delfartcn 29,m knop; medelslagantalet Yar -±05 ; medellufttryck i 

<·lcl l'llmmct :?8 mm. (högsta 3-± mm.). ."\ ngtrycket ym· ll,s kg. pr 

<' m.2
; i medeltal utycekladcs il,700 incl. hkr., men iiuda till 4,600 

ku nna ut\'ccklas. ::\Icd natnrligt clr::1g erhölls en fart af 20,5 

knop. MeJ eirca 17 mm. trycl.;: erhölls 2ö,7 knop. 

"i'l'olwl's .. hingel uppgår till 190 cng. fot, dess bredd till 18,r.. 

i-lk ,·ofyct iir af nickdstål, omkring 30 °/o starkmc· iin nnligt stål, 

*) ...lnm. \'åt· nndcr byggnad varanile motsv[l,J'andc båt '·Örn" är af

~ctltl [l,tt göra 10 knop. Genom använrlin g; af tubpannor - "Öm·' ~];:[!,]] 

<'.i få d;ylika - sknllc denna fart kunna öka~ mod ett par knop. 
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1warjemte alluminium am·iindts der så låtit s1g- giira; nssa ma

skindelar iiro af brons. J. ngpan noma iiro tubjJCl1111o1· af Yanow:::; 

konstruktion. J)es;;a pa1111or, R till antalet, \'iiga tilJ,.:nnlmlnS -

inclusi,·e Yatteu ne h annatut· -ej mera iin-±ö ton;;, el. Y.~'· de kw ,nrr 

utre('kla iinda till JOO inrf. hk1·. JieJ· ton pa11111·i,r;t. Genom an

vii ndandct af 8 p:mnm· hoppas man kunna rcduecra farti'iirlusteu 

vid 1-'kacla på någon af cl<'lll till ett minimnm; hiir riren l knop 

pr panna. 

Best:·ekning-<'n består af <'n 1 :?-pnnch snabbskj. k:111011 pil 

friillli'C' styrtornet, !'amt tre ö-pttm!l-' (ö7 mm.). Det finne::: tYå 

utr-;J.::jutningstubcr ; b<•g-ge på diick och rörlig-a, en fiir- oeh (' Il ak

tcl'llt. Bcsiittningen Htgör<•s af inalles J3 ma 11. 

Cl. Föreslagen kanal mellan Östersjön och Svarta Hafvet. 
D<·nna plan går nt på att, bq..>.·agmlllcle fluclcma Jliillil, Bercsina 

och Dniepcr, förena Hig<l med ;;taclen Cherson ,-id f-\yartn Hafyct. 

Dc·n egentliga kamden ;;kulle filthimla Diina med Beresi 11 :1. HC'la 

liingden af denna Yattem·iig uppg:l r till bortåt 1,000 cng. mil. 

K~mal<·ns bredel i Yatl<' ll_dan skulle Yara minst li7 m.; bottenbreel

den 36 m, djupet ti,s m. Genom elektrisk bcJ_y~nin).!: iimn<lr m:ll! 

möjliggöra kanalen:; anyiinclnndc• iif\'('Jl nattetid, och med en me

clcHmt af 6 knop f;kulle ett f~u·t,,·).!: bchiifY:l (i :'t 7 cbgar att pas

sera fr:ln det e1m hahet tiJI det amlra. 

Så\'iil tcniingens höjclförhå llanclc som beskaHenhet i öfrigt 

f;iig<'s i hög grad komma att undcrliitta arbetet, hxi]J,et bniiknm; 

knnna utfiiral' på 5 år fiir <'Il totalkol'tnad af :360 mil l. b·onm. 

(l\lith . ans dem Geb. des 1-i<'cw.) 

-t-. Tubpannor och tre st. propellrar. Flera ntliinclska ma

riner hah·a börjat att am·iinda t?·e propellrar på fart.Yg med hög 

fart; detta har skett s?! ,·iil i Tyskland :-;om i Förenta f:5tnt<'rna. 

... \hen i Frankrike skall nu b_Yggm; t\·ennc 23-knop"i kr_,·si'an• nl('d 

tre propelln1r och tubpan110r. Dessa !'enare fart."g sko la hah·a 

en liingd <tf .J.-1:2 feet och en brreld af :);3 feet 8 in.; deplacement 

8,800 tons. 
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.> . Ropet "fart mera fart" på retur? ..Allting hiir i \'C rldcn 

kan !!;å till öhenlrift. l-lannin).!:Cll hiiraf har Yi>:at ;.;ig på många 

oli ka områclcn och fnlga iir, om man ej snart bland clcs~a måste 

riik11a iirlogsfartygc•ns fart, ?ttmin'ltone hYacl dc ::;tÖn'<' och krafti

gare bland dem betriiffar. Man har nemligen från ett eller annat 

håll biirjat framhålla, hurw;om striih·andct att uppbringa farten 

hos nutidens 1:a klaf;,.; :-;lagRkepp med en knop eller !'å omkring 

fi'lra nledt en hög::;t betydande sh-grin)-!: i deras ma;;kinkntft nwcl 

th.1· åtföljande ökning af deplacement, nyb:·gg:nacls- oeh nndcr

lulll;;ko,;tnacl. Hade nu denna ökning af maskinkrai't, <If deplace

ment neh af utgifter, åtföljts af nwt;,;yanmde stc•gri ng af r<t~-rkan 

ho" fart_,·gcns anfall,;- och för,.;yar:-;yapcn, så hade hiit'\'icl ju allt 

nu·it godt och viil. tiå iir cme llc,rtid ej förhållandet. Om ock 

dc allra nyaste fart:·gl'n af denna kla,,., ega ett nä.r;ot biittrc pan

,:<J r,.;k_nld ii n deras niinna;;:tc föregångare, så. har iikningen af deras 

anfa] ];.;ya lwn, »pecielt artilleriet, e j ens dermed hållit jcmna ,.;teg. 

Uc•1wm den höga fart man, r:;amticligt med att man något ökat 

bestyek ning<'nR b·aft och dermed dc,.;s yig-t , har fordrat af dc 

nyaste fnrt_Ygeu, har h nu·jc to n af denna ökning i bestyckningens 

,-igt konunit att kosta nuln,r;dubbelt mot ln·ad en ton af b<·r:;t_yck

ningen på ett annat r-; lagskepp af något mindre ha,.;tigllC't kostar. 

Frågan ii r derför, om man ej rc<lan har uppnått den grii n,:, 17 il 

lH knop., lmn·öhcr det ej iir med klokhctm fiirenligt att ,;öka 

up pclriha dc stöne l'f!;C'lltliga. ,;triclsfm-t.Ygcus fart, fi'mttsatt att 

dr•tta framdel es liks01 n hitintills åtminc;tone dch· i,.; m:?t,;tc l' k e p:ot 

bestyek ningens beko;;tnad. 

Ett <'xcmpel på ll\·ad e11 obetyd lig iikoiug i fart kostm·, utan 

att på sa mma gång nwclfiira nwtsnml!lclc ökning i kraft hos bc

,:tyckningc n, lemoa dc engelska slagskeppen Hon·l' och Roual 
,<.,'on::rci.r;n. Det förra har l 0,:)00 tons deplacement oeh giir 163

14 

knop~' fart; mots\·arandc• siffror för det scnal'l' iiro 1-l-,000 tom; och 

l 11 2 knop. Howe's bestyckning utgöres af fyra 67-tons, srx 6-

inch. och 19 snabbskjutande btllOtWr; Royal Sorm·ei.r;n's af fyra 

(i l -tnns, tio 6-incb. och 28 snabbr-;kjutancle kanoner, allt,;å en ök

ning af f.vra ()-inch. kanon<'!' oeh srx i'nabbskjutanc1r pjeser. Denna 



- 1-±8 -

ökning, utgörande nngefiir l 0/o a{ bcst,,·ckningcns hela :,;amman
lagda Yigt, står ej alls i proportion till ökningen i deplacement 
och denned i kostnad, som upp_qä1' till bortät 40 °/o l U nder an
tagande, att h,-arje ton af ett modernt f'lagfmt.\·gs deplaccmmt 
kostar 830 kr., hYilkct pris snarare iir för Hlgt iin för högt, sil 
ntgör kostnaden för dc 3,700 tons, lwanncd Royal Soverci.!Jn's 
deplacement öhcrstigcr Ho we' s, en summa af ej mindre iin 3,143,000 
kronor, -- ett brlopp h\·arför Yi hiir i Snrigc sknllc kunna b.'·gga 
en 16-knops Sna-båt och dertill ett par l:a klass torpedbåtar. 

Ett annat exempel på, hYacl det kostar att :;;öka uppdrifya 
ett modernt !"lagskepps fmt, lcmmn· Camperdown, ln·ars maRkin
kraft man, för att öka dess fart med 4j 1o knop, måste öka med 
3,140 nominella enheter för en kostnad af bortåt 860,000 kTonor. 
En half knops ökning af rictm·ia's fart Yanns med en ökning i 

kraft af 4,200 enheter till ett pris af c. 1,200,000 kronor; 7/10 
knop af 1\'ile kostade 3,-±00 enheter och c•u knop af Sanspm·eil 
ej mindre iin 5,5-±0 enheter samt bortåt t,-å millioner kronor. 

För Cll ökning af italienska slagskeppet San{inia' s fart med 
P /2 knop måste man anYiinda en ökning i kraft af 7,600 enheter 
och ett belopp af circa '2 millioner kronot·. Ji'ör t;·å knop af 
tyska slagskeppet Brandenl:f..::_l'(J ,-oro motsvamnde siffror 6,000 
och l 1;'2 million, och samma stegring i fart af franska slagskeppet 
J}[agenta vanns g-enom en ökning i kraft af 6,300 enheter och 
för en kostnad af en och tre qyarts million kronm. 

De siffror, som hiir oh·an anförts, angifva \'isserligcn de ocr
hörda summor, som utgihits fi\r att ernå en jemförclseYis ringa 
tillökning i fart, men dc säga ingenting om den ökning i vi.l)t, 
som lwarjc af dessa fartyg m,;ste biira för ändamålets vinnamle. 
För att iifnn gifnt ett exempel härpå må anföras, att för att 
öka farten hos slagskeppet "Fiowe om 10,:300 tons deplaC€mcnt, 
måste man öka dess maskinkraft med 4,166 enheter, hvilket i 
sin onlniug medfordc en ökning i vigten af maskinerna m. m. af 
ej minch·c iin 600 tons, d. v. s. omkring 6 °/o af fartygets hela 
cleplaeemeut. Hade man 1m uppgih·it fordringen på clcnua extra 
kno1) i farten och i stiillet aJJYiiodt den derio·cnom Sj)aradc yiotcn 

"' "' 
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till att öka bestyckningen, skulle denna hafva. vmmit i kraft nära 

70 Oj0! Hcflexioncrna göra sig sjelfva! 
Med hvacl häroh·an är anfördt för ögonen har man allt skäl 

att yara belåten med den mcdelv~ig våra pansarbåtar af l:a klass, 
siirdclcs den nya t~·pcn dcraf, representera af god fart, kraftig 
bcst)·elmino· under ett i praktiken tillräckligt skydd uti ett ringa . "' 
tlPplaccmcnt och deraf föranlcdt billigt pris. 

Delvis efter en artikel uti 
(Jonrn. of the Royal Un. Serv. lust.) 

6. Aluminium och saltvatten. Den torpedbåt med skrof 
m. m. af aluminium. som af Yarrow levererats till franska mari
nen, iir rcdm1 så anfrätt af saltvatten, att man för att liingrc kunna 
anduda elen, måste helt och hållet borttaga aluminiumssluofvct 

och ersätta det med ett vanligt sådant af stål. 
(Le Yacht.) 

7. Kryssare eller kapare. För franska marinens riikning 
iiro för närvarande under byggnad tvenne l:a klassens kryssare, 
särskildt afsedela till uppbringande af handelsfartyg. Dessa fartyg, 
Guiclwn och Cluttem~renault, iiro af 8,200 tons, med maskiner 
om 26,000 ind. hkr. istånd att gifva dem en fart af 23 knop. 
Det egendomliga vid dessa fartyg är, att dc till sitt yttre skola 
Yara lika dc vanliga stora pakctångamc, hvilket man anser skall 
gifva dem möjlighet att nalkas fienden utan att redan p~t mycket 

långt håll igenkännas som krigsfartyg. (Le Yacht.) 

8. Haubitser ombord. Förutom öfrig bestyckning är det af
sigten att förse franska pansarfartyget Henri IV med tvenne 

l b
. (Le Yacht.) 1au 1tser. 

9. Flytande bränsle tyckes vinna allt större insteg, hvilket 
fram(J'år cleraf, att Tyskland, följande Italiens och Rysslands exem
pel, beslutat sig för att anviinda det på sina två nya kustförsvars
~ »Odin» och »1Egit'». Detta beslut år ett resultat af ut-M;skr. i Sjö1'. 189G. 10 
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tömmande försök gjorde på »Cm·ola» och »Siegfried» samt på tor
pedbåtar. Det antagna slaget af detta briinsle kallas Masut. Det 
består af kolhydrater, som bilda en vätska af höo· värmc()'ifvande 

b b 

förmåga, enär dess hufvudsakligastc beståndsdel iir destillerad rysk 
petroleum, uppblandad med några andra oljor. Dess antändniugs
temperatur är mellan 200 och 300 grader Celsius, så att dess för
varing och användning erbjuder ingen fara. Dess ångbildande 
förmåga iir 18 till 19 skålpund vatten per skålpund bränsle, under 
det att kolets är 8 till 9 skålpund. 

I följd af den intensiva värmen har man sett sig nödsakad 
att förstiirka eldstaden och de delar af pannan, som äro utsatta 
för hetta. 

Man bchöfver blott hälften så ,stort antal eldare och, då spc
cifica vigten är mycket mindre, ökas aktionsradien betydligt. 

Visserligen utpekar den officiella rapporten, att faran för 
beskjuti1ing i batalj iir vida större iin förut, men dc öfriga för
delarue uppväga detta. 

(United Service Gazette.) 
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Tankekorn. 

Krig kan icke föras utan risk; det är blott derföre, att mina 
amiraler trott sig finna att detta dock vore möjligt, som alla de
ras företag slagit fel. 

(Napoleon). 
* * * 

Jag tyckte särskildt om SJOmän; jag satte värde på deras 
mod och fosterlandskärlek, men jag var aldrig i stånd att finna 
ens en officer, som förstod att till fullo draga nytta af dessa 
egenskaper eller gifva sjömännen tillfälle att göra sig sjelfva 
rättvisa. 

(lvapoleon, Memorial de Sctinte-Helene). 

* * 
Den, som eger hafvet, eger landet; blott en Nelson kunde 

bryta en N a poleons öfvermagt. 
(" Unsre Kriegsflotte 11 von Wislicenus ). 

* * * 
Hvad byggandet af en kraftig flotta kostar i penningar blir 

alltså i krigstid en besparing på blod med ränta på ränta. 
( Dersamnwstäcles ). 

* * * 
Flottan under Porter gjorde under fälttåget (N ordarnerikan

ska secessionskriget) allt hvad som var den möjligt. Utan dess 
tillhjelp kunde detta icke hafva lyckats äfven med det dubbla 
antalet soldater. Det kunde utan flottans tillhjelp icke hafva ut
förts på samma sätt äfven med hvilket antal som helst. 

(General Grcmt). 

* * 
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Den synliga följden af uppträdandet af vestmaktcrnas för
bundna flottor var icke stor, men då m~m betiinkcr att i det för 
oss så svåra året 1855 skyddandet af Östersjöns kuster undandrog 
vår aktiva arme 207,000 man och med inrälmandct af reservister
na ända till 280,000 man med 384 kanoner, Rå är det viii ej svårt 
att förstå, huru dyrt dess flottn s passiYa rolc kom ntt stå Hyssland. 

(Ur· en af'handlin.r; i "l.io1·skoi Sbornilc"). 

* * * 
Vid sjöfartens öppnande våren 1808 försökte svcnskarnc 

tränga fram till Åbo, m~n funno ett kraftigt motstånd. Det lyc
kades oss försvara dc Aboliinska farvattnen till dess förstiirknin
gar ankommo från Cronstadt och \Viborg; vi behöllo hcrra.viildct 
till sjös i denna skärgård iinda till senhösten och hindrade deri
genom den svenska flottiljen att upptriida i flank och rygg på 
vår landthär, hvilkcn rensade hela Finland från svenskar iinda 
upp till nordligaste hömct af Bottenviken. Det iir i ögonen 
lallande att uti if'n/gavcwancle {'all bet-ingades vär annes hancl
lingsf'rihet och f'mmgr1ng af' n'ir flottas verksamhet. 

( Dc1 ·sarmnastiides.) 

* * 
Sveriges 270 mil långa kust från Tomcå till Carlskrona och 

derifrån till Strömstad, mest öhcrallt bekliidd med skiirgård, for
drar egentligen försvar mot grannames ofredliga besök. Att detta 
biist göres till sjös, är icke svårt att inse. 

( Kongl. Krigs Vetenskaps-Akademiens handlingar 1810 ). 
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