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Behöfva vi en sjökrigshögskola; och hvilka for· 
d ringar böra vi så fall ställa på en sådan? 

Bland de prisfrågor, hvilka af Kongl. Örlogsmannasäll
slutpet för år 1891 uppstäides till besvarande, var en af ofvan
ståencle lydelse. På denna fråga inlemnades till sälbkapet i 
vederbörlig ordning ett svar, som serlan det af utseelda kom
mitterade grauskats, af <lesse aus~1gs ega så många framstående 
förtjenster, att det borde belönas med s~tllskapets 2:a pris -
dess. mellalj i silfver - med vilkor likväl att författaren vore 
vi llig att omarbeta eller ute>'lnta afhancl lingens senare clel, 
lwilkeu innehöll dels saker, som icke egentligen hörde till 
ämnet samt dels uttalade omdömen, som skadade intrycket 
af det hela. Med det förbehåll, som kommitterade sålunda 
angifvit, beslöt sällskapet att 1n·isbelöna svaret. Som författa
ron sedermera icke gaf sig tillkänna, förföll Llenna del af 
fnigai1. 

Svaret gaf emellertid anleLlning till att Kongl. Örlogs
mannasällskapet tillsatte en kommitte för ärendets behand
ling. rrill denna lwmmitte hiinvisacles tä:flingsskriften för att 
om möjligt användas virl dess arbeten me<l uppgöran<le af för
slag till en efter våra förhållanden lämpad högre utbildnings
anstalt för :flott,an. I afvaktan pä det beslut, h vartill denna 
l'ommitte kunde komma, blef täflingsskriftens offentliggörande 
i ticl::;kriften uppskjtttet; men sellan nu ett annat förslag rö
nu;tle samma ämne blifvit i tidskriften melldelaclt och d~t 1let 
t:an vara ovisst, när kommittm:a1les arbeten himut af:.;lnta;:;, så 
torde Llet icke vara skäl att nu dröja li:ngre med eU återgif
val1l1e af tä:flingsskriftens iunehåll. Dl-ltta medtlelas derför bär 
ne1lan, men encla:;t i utclrag, emeclan cle delar af uppsatsen, 
,;om c;ynts pri.~c1omarena vare s ig oni}Lliga el ler olämpliga, an
setts böra utesluta,;. DernLi inLegripc,; iiJ\· eu rlet af författ.a-
ren nppgjonla kostnallsfiirslaget. Red. 
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Beh~foa vi en ~jöhi,qshögslcola; och h vilka fo}'(Z1·ingar blint m z 
så fall sWlla ]Jlt en Sitdan? 

Långt ifrån att ega sa mycken s.ielftillit, att jag tror mig 
om att knnna pa ett tillfyllestgörande sätt leda i beois, atL en 
högskola är för den svenske sjöofficeren af stor vigt, manas 
jag likväl af mitt intresse för denna fraga att draga ett, om 
än obetydligt, "strå till stacken", i förhoppning att ltvarje 
saklig Utrelluing ma i någon m;lll biLlraga till förverkligandet 
af denna af den yngre sjöofficersgenerationen så lifligt ornfat
tade önskan -- upprättandet af en sjökri,qsltögs!.·olrt. In11an 
jag öfvergår till sjelfva ämnets behandling, tillåter jag mig 
emellertid att förutskicka ett par förklaringar. 

Enligt of van skrifna prisfrågas lydelse anser jag svaret 
på densamma böra sönderfalla i tvenne delar, och skall söka 
att, så godt jag kan, strängt begränsa dessa båda. Att tle 
likv~il i någon mån torde komma att skatta åt sm naturligft 
benägenhet att gå hand i hand, kan svårligen förekomma,;. 

Svaret på frågans första del -- behofvet af en sjökrigs
högskola - bereder största svårigheten. emedan clet torde 
vara nästan omöjligt att framlägga några nya, talande skäl 
för upprättandet af en sådan högskola. Att icke använda 
sedan gammalt framhållna argumeut, blott derför att de af 
någon annan förut framlagts, vore å andra sidan oldokt och 
till nackdel för den vigtiga hågan. Derför anser jag det 
vara rigtigast, att, vid besvarandet, genom valda citat af per
soners och myndigheters uttalanden erinra om sådana redan 
förnt framhållna skäl, som äro för frågan bestämmande, samt 
tlertill erinra om ytterligare ett par synpunkter, som enligt 
min uppfattning icke böra förbigå::; vid bedömandet af behof
vet af en högskola för vår flotta. 

Röramle frr1gan,; senare del, hvilken jag uppfattar såsom 
dess egentliga kärna och som fordrar ett bestämclt svar, tror 
jag mig vid dess besvarande stå på fullt sjelfstämlig grnncl. 
Svaret på denmt del af frågan skulle kunna mera Lletaljoras. 
Men llels anser jag, att frågan i sin nuvarande form ioke nöu-
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vändigtvis fordrar detta; dels kau det icke förutsättas att en 
enski!Ll per:->on skall vara så hen 1m a i de olika umlervisiJiugs
grenar, som kunua falla inom en maritim högsiwlas omfatt
ning, att ban ensam kan upprätta exempelvis förslag till un
dervisningskursernas omfång m. m. Genom att upprätta un
gefärligt kostnadsförslag, anser jag mig w'istan öfverskrilla 
gränsen för det åsyftade svaret. 

En rellogörelse för liknawle anstalt,er inom andra mari
uer - många finnas ej - voro icke utan intresse. Det hade 
varit mi u af,;igt att lemna en sådan; och en del materialier står 
mig till buds. Af två, skäl afstår jag emellertid clE>rifrån, det 

ena, "att befintliga marin-akademier h vila på andra förutsätt
ningar, än mitt förslag, och sålunda icke kunna lemna detta 
något af~evärdt stöd, clet andra, att uppsatsen i så fall komme 
att svälla ut alltför mycket. J ag insl;:ränker mig derför till 
att redogöra för de mera anmärkningsvärda törslag i denna 
fråga, som inom vårt land blifvit gjorda. 

I. Beltö/tm oi en 8jökrigshögskola :' 

Knnskap ger ~tyrka, styrl<a. ger mugt. 
Utan intelligent u('h kunskapRrik ledning biir ör· 

logsskeppet af sinn. ,·iinner fmktas mera iin tionden. 

Lika svårt som det vid upprepade tillfällen visat, sig vara, 
att inom svenska flottans officerspersonal vinna enighet rö
rande beskaffenheten af elen flytande försvarsmateriel, som vid 
olika tidpunkter bäst svarat mot det afseelda ändamålet, lika 
l:lvårt synes det vara att samla en tillräckligt mägtig och enig 
opinion till förman för upprättandet af en maritim högskola. 
Sannolikt är ingen faktor lämpligare att bidraga till ett snabbt 
afgörande af dylika frågor än - krig --; men så länge icke 
striden rasar eller ofreden hotamle står för dörren kmma de 
allra klaraste militära frågor under decennier ·1änta på sin 
lösning. Ordstriden och pennfäkteriet taga dem om hand; 
man betraktar dem från olika sidor, vränger dem på tusen 
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säLt och vet slntligen hvarken hvad mttn vill eller icke vill. 
~å skynda de konserverande elementen - och de som ingen
ting vilja göra - att svepa glömskans täckelse öfver frågoma 
ouh bringa dem till ro genom att åvägabringa deras uppskju
tande - "tills vidare", som det heter. 

Beträffande frågan om en högskola finnes naturligtvis icke 
uägot egentligen konserverande element, emedan man icke 
kau bevara det man icke har, men här har konservatismen i 
stället iklädt sig en prohibitiv gestalt. Utan att akta på de 
förändrade förhållanden som int6idt med tillkomsten af den 
moderna sjökrigsmaterielen och kanske till stor del derför, 
aLt det ännn för ett 30-tal år ;,;edan gick för sig att med gout 
hufvud, galla krafter och god . vilja utan egentligt arbete bli f va 
duglig i sitt yrke, förneka stillaståendets förkämpar att fortsatta 
militära studier äro för sjöofficern behöfliga, eller, med andra 
ord uttryckt, att han vid utträdet ur sjökrigsskolan besitter en 
för yrket fullt tillräcklig teoretisk bildning och att någon 
högre sjömilitär undervisningsanstalt ännu ej må anses af be
hofvet påkallad. 

Visserligen var sjöofficersutbildningen vid århundraLlets 
början icke så omfattanue som nu, men matJrielen stäide icke 
heller på långt när så stora fordringar på officeren; likväl 
erkände man 1·edcm dä, att sjöofficeren hade behof af att un
de rhålla och förh:ofra förvärfvacle insigter och att för::;kaffa sig 
nya, och man beredde honom tillfälle dertill genom atL vid 
CarlsJuona station anordna föreläsningar i navigatiou och ar
tilleri - den tidens för honom mest vigtiga ämuen. Pa 1820-
talet tillkomma ·föreläs.c.ingar i sjötaktik, manöver och krig::;
historia. 

Dessa föreläsningskurser voro väl sannolikt af sporadisk 
uatur; men ::;eclau 1826-års sjöförsvarskom mit te tagit frågan 
om hane! och förordat imättandet af en högre tillämpnings
r:;kola i Oarbkrona efter ::;amnut gnmder som artilleriets å 
Marieberg, och behotvet sålnuda blifvit af vapnets målsmän 
erkänd t, erhöll o dessa föreläsningar en regelbunden karaktär. 
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Någon undervisningsanstalt bl e f visserligen icke. upprilttad, 
men från och med 1830 anslogs årligen ett belopp af 1,500 
Hiksdaler till sjömilitära förelflsningar vicl Carlskrona ;,;Lation, 
och fortgingo dessa föreläsningar sedan till in på 1860-talet, 
då anslaget indrogs. 

År 1874 g.iordes en ny ansats för at,t få en högre utbilcl
uingsanstalt för flottans officerare till stånd. Nämnda år in
lenmade nämligen Örlog:>mannasällskapet till Kongl. .Maj:t ett 
förslag till en sådan högskola. Efter att hafva erinrat o m, 
hurnsom maskinkraften nästan öfverallt utträngt handkraften 
för fartygets framrh·ifvande och för hanclterandet af de båda 
vapnen, kanonen och torpeden, framhåller sälbkapet, huru 
detta snart sagdt uteslutande anlitande af maskinlemflen hos 
s,jöofficeren påkallar speciela kunskaper, hvilka icke kunna 
honom i sjökrigsskolan i tillräckligt omfäng meddelas. 

Vidare betonar Ö. 1\I. S., att det tredje anfallsvapnet till 
sjös -- rammen - kräfver sjömanskap och sjömannadugliyhet. 
"Sjömanskap", säger Ö. .M. S., "är således lika vigtigt som 
"fordom, men officeren måste derjemte till en viss gmd vara 
"maskinist·., samt ega större insigter i artilleri och matematik 
" m. n1." 

Vidare heter det om sjöofficeren: "Utgången från ::;j ö
.. krigsskolan finner han snart, att, för att följa med sin tid, 
"mycket återstar honom atL lära, som egentligen icke ligger 
"inom sjömannens yrke, men som d0ck är för sjöofficeren af 
"synnerlig vigt." För att då slippa beträda sjelfstudiets mö
dosa nuna väg borde en "Högskola för sjöofficerare" inrättas, 
ll\'arest Je kunde förskaffa sig sådana kunskaper, som erfor
drades för att göra dem skicklige i sitt yrke. Dessutom borde 
1leuna skola få till uppgift, att gifva äldre officerare tillfälle 
aLt följa sjökrig'>vetenskapens framsteg. 

Ouh slntligen: "då med allt skäl kan antagas, att ett 
"högre mått af kunskaper hos officerskåren, än hvacl nu är 
"fallet , skulle verksamt bidraga till sjöförsvaret::; lyftande ur 
"det för fäderneslandet mindre tillfredsställande skick, h vari 
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"rlet nu befinner stg, synes det \'ara. ett. oefLergifligt vilkor, 
"att vi, i likhet med v{ut systervapen, n.rm•)en, 1uera allmiiJJt 
"söka förvärfva oss sitdana krigsvotenskapl iga kunskaper, n ta n 
''hvilkas tillegnande vi ej knnua hoppas att följa mod ntveck
''lingen af nutidens forLlriugar på en tiLberllig och kraftig 
"marin." 

Enligt Ö. M. S:s plau borde on högskola för sjöofficerare 
dels vara en teoretisk jorlsiittn-ill!JSSkola för do uugo sjöuffice
rarne, dels en tilldntpnill!JS!'kola för 118got äldre sådau<l., som 
iinskacle genom åhörande af föreläsningar i vissa af de till 
skolan hörande ämnen följa sjökrigsvetenskapens och sjökrigs
materielens framsteg. Högskolan borde sälunelit afse.~ för två 
slag af elever, 

l:o) Ordinarie elever, hvilka efter aflägganrle af en inträ
desexamen, skulle fullständigt genomgå hög,.;lzola.n. Deurut ;n
trädesexamen skulle omfatta pröfning i de matematiska odt 
naturvetenskapliga ämnen, hvari kännedom inhemtats vid sjö
krigsskolan och till samma omfat.tning som der. 

2:o) ]<)xtm elever, lwilka utan intr~tdespröfning och ntan 
skyldighet att afgifva knnskapsprof, emlast öuska.tle bevista 
föreläsningar i ett eller flera ämnen. 

Högskolans kurs borde vara tvåårig och utHlervisninge11 per 
år beräknas till 7 månaders läsning (l Sept.- J l Mars) och l 
månads praktiska öfning:u·. Dessutom skulle inträdeskmsor, 
under 3 månader, anorduas på båda stationerna för dem, som 
önskade vinna inträde. 

De ämnen, som föreslogos till studium voro: 
Taktik och Stmte.r;i, 0jökri,r;skistoria; 
Sjöla.r; och Internalionel sjöriifl; 
Höyre Motematik och i\lekrmik; 
}luoiyation ( innefattantle Astronomi och lHeteurolugi ) ve h 

H y drog rc!fi; 
)._Vaturliim (Fysik och Kemi); 
Marin- Artilleri (teoretiskt och praktiskt) ; 
Minvelenska p; 

g ar. 
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_An,r;maskinliim och Slceppsby,q,r;narlsl;oust; 
Befr'is/uiugskonst med särskildt afseende på knstbefästnin-

De praHiska öfningarna skulle omfatta: 
Inskjutuill,(j af kanoner och ltauclvapen; 
ltlinatliiy,r;uiny; m. m. 
Lärarekraftema skulle bestå af: en Styresman, samtirligt 

undervisande i vissa ämnen, Officerare, JHariniugeniiirer och 
civile lärare, der icke militäre knmle an,kaffas. Skola11 borde 
npprättas p{t Stockholms station. Kostnaderna ber~i.lmades till 
lll,(JQO kronor pr annnm. 

Remitteradt till elen då för::;amlade sjöför:-;vars-kommitteen, 
som fijrklarade sig väl inse behotvet af en hög;;lwla. för flot
t.rt.ns officerare, ledde likväl uet.ta förslag till ingen i'ttgiirrl, 
emedan man hoppades att undervisningen vid dåYarande Krigs
j,;·,g-dwlan sknlle kunna 01·duas p~t ett för ~jiiofficerens utl>ilrl
ning ändamålsenligt sätt. 

Emellertid fann man snart nog inom armeen att el. v. 
Krig;;högskolan på Marieberg icke längre förmådde ensam bi
bringa de olika slag af militär fackbilLlning, som tiden kräfde, 
h varför generalstabskursen år 1877 utbröts ur och skilcles från 
:\Iariebergsknrsen - i och med hvilken litgärd flottan storl 
mera aflägsnad än förut från det efterlängtade målei. 

Då inlemnade chefen för flottans militärpersonal år 1878 
t ill chefen för kongl. sjöförsva.r::;-departementet ett förslag till 
"Högre sjökrig,;:-;kola". S,\som motiv för anordnande af en 
•lylik undervi::ming~anstalt anför nämnda myndighet, att ehurn 
>;jöhigsskolau på ett för en dylik anstalt fullt tillfredsstäl
lanrle sätt bibringade de unga sjöofficersämnena en för deras 
l>lifvande yrke god gmnd, så kunde den dock icke anses till
fy llestgörande för att ensamt derpå l>ygga sjöofficerens hela 
y rke;;bildning, på grund hva.raf uämi'icle chef ansåg sig böra 
fOre::;lå inrättandet vid Stockholms station af en lärokurs nn
flnr ben~i.muing "Högre sjökrigsskola". I sammanhang här
ll1 efl framhöll chefen för flottaus' militärpersonal önskvärd-
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heten deraf att en mindre summa - 1,200 kronor årligen -
blefve anslagen för att ut,gå såsom skälig ersättning för ned
lagd tid och arbete åt de officerare, som funnes lämplige och 
villige att å stationerna hålla föredrag i sjökrigsvetenskapliga 
ämnen. 

Enligt chefens för flottans militärpersonal förslag borde 
den föresl_agna "Högre sjökrigsskolan" erhålla till hufvadupp
gift att lemna samtli,r;e unelerlöjtnanter tillfälle till förvärf
vancle af kunskaper i en del militärämnen, som icke kunde 

'".i tillräcklig omfattning studeras vid sjökrigsskolan; dessutom 
skulle den bibringa högre specialkunskap i minväsende åt cle 
oificerare, som ville mera uteslutande egna sig åt denna (1e
tal.i af tjensten, hvarjemte det Lorde förunnas hvarje annan 
officer att, då icke tjensten lade hinder i vägen derför, få 
fiilja unelervisningen i enskilda eller samLliga ämnen. 

Knrsen skulle vara två-årig och fördelas i två afdelnin
gar: _en nedl'e, obligatorisk för hvarje utnämnd officer, och en 
vfl'e, tillgänglig för en lwar, som efter att hafva genomg:~ttt 
den nedre afdelningen, framstäide önskan om att i knrseu 
vi nu a in tr~~de. 

Unelervisningen i nerll'e afclelningen skulle omfatta äm-
nena: Fysik och J(pmi; 

Tem·etisk och praktisk kurs i minv(isendPt; 

nJilillirisl.: kustgeo,r;rrtji och 
Lrfcande spnlk (Franska, Engelska och 'J'y,;lm). I öfrA 

afdel n i n gen sknlle nndervisni n gen om fatta lmfvncbak l igen 
samma ämnen som i den 11edre, men med längre gående for

dringar. 
Kursen i hvardera afdelningen skulle vara ett-årig och 

fiin1elad i 3 terminer. Höst- och vårterminern::t skulle npp
tagas a.f teoretisk och pralitisl' undervisning vid stationen oeh 
sommarterminen uteslntan<1e anYi:iw1as t.ill prakLi:-:ka miniif
ningar. 

Lt~rarepersonalen slmlle utgöras af: 
2 in formationsofficerare i min väsendet, 
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l lärare i fysik och kemi, 

l , i militärisk lmstgeografi, samt 
3 , i lefvancle språk. 

Kong!. :M:aj:t upptog gynsamt personalchefens förslag, 
som hufvudsakligen afsåg upprättandet af en tillämpnings
skola i min väsendets båda grenar, det rörliga och det fasta, 
och proposition derom afgafs till 1879 års riksdag. Beträf
fande behofvet af en sådan mu1ervisningsitnstalt som personal
chefen föreslagit, anför stat3råclet och chefen för kong!. sjö
försvarsdepartementet till statsrådsprotokollet af den 8 J annari 
sistuäm n dn, år följande: "i betraktande af lle i vissa ämnen 
"betydligt likade insigter, hvilka numera fordras af en sjöof
,, ficer, r1erest hn,n skall kunna på biista sätt tillgodogöra all 
"den förstörelsekraft, som nutidens dyrbara sjökrigsredskap, 
"då de rätt handhafvas, i så hög grad besitta, anser jag det 
"vara hiigeligen a f behofvet päkalladt att en särskild liiro
"knrs för sjöofficerare anorrluas i huL·udsaklig öfverensstäm
"melse med hvad chefen för floUans militärpersonal föreslagit." 

Beträffande kostnarlerna fi.ir rtfli1ning af lärare och vaH
rnL~stare samt för anskaffning af biid·er, modeller, m. m., be
rtdmades rlessa af chefen för kougl. sjiHursvars-clepartementet 
till 9,900 kr. pr år. 

Förslaget syntes "riksdagen utan allt för stora olägenhe
"ter kunna anstå till ett annat år." 

En förnyad erinran om behofvet af en sjökrigshögskola 
gafs år 1883 i Tidskrift i S,iöväsendet, hvarest en författare 
unrler signaturen "0. O. A." begagnar tillfiillet att, i samman
hang me<l en redogörelse för r1en tyska sjökrigshögskolan i 
Kiel, fastställa de grunrlsatser, som borde vara bestämmande 
vi el npprättanc1et af ett svenskt sådant läroverk. "F ii r vapnet 
"i si n helhet", säger artikelförfattaren, "och för officerskåren 
''i synnerhet är en dylik högskola af särdeles stor vigt. Det 
"ii.r en naturlig och erkänd sats, att ju flera individer inom 
"en korporation, som hafva r1jnpare iusigter och mångsidigare 
"kunskaper, desto högre anseende fär det yrke de tillhöra. 
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"Genom den dagliga samvaron och genom det dagliga me
"ningsutbytet mellan dem, som nått denna högre bildnings
"grad och de öfriga officerarne, kommer äfven allrnänbildnin
,, gen i nom kåren att höjas, och ett mera lefvande intresse för 
"det taktiska och strategiska i örlog.~mannayrket att väckas 
"och näras." 

Artikelförfattaren anser sålunda en flottans högskola böra 
åsyfta att · meddela officeren kunskaper i allmänhet. Sådaut 
är också ändamålet med den tyska Marine-Akademien, hvars 
bestämmelse enligt senaste för densamma utgifna stadgar är, 
att genom studier gifva sjöofficerare tillfälle att fönärfva 
större lämplighet för att bekläda högre poster inom marinen 
och i allmänhet att bibringa dem en högre och fullständigare 
bilduing,;grad. Kursen vid den ty,;ka Marine-Akademien var 
tre-årig vid den tid den af nyssnämnda artikelförfattare skild
rades; men redan påföljande år undertedmade dåvarande che
fen för Amiralitetet - von Capri vi - en förordning, som 
förändrade den till två-årig, och uteslöt vissa ämnen, såsom 
Logik, Ethik, Philosofi.;;k propedeutik, Ångmaskinlära, Kul
tmhistoria, m. m. h varigenom elen erhöll en mera militttris·k 
pregel än elen förut hade. 

Våren 1887 höll löjtnanten vid flottan A. Lindman inför 
Sjöofficerssällskapet i Stockholm ett föredrag, h varuti han på 
grund af hufvudsakligen samma skäl, som legat till grnnd för 
de förutn~tmnda förslagen, påvisalie behofvet af en hög,;kola 
för flottan och föreslog upprättande at en undervi,;nings
anstalt med det tredubbla ändamålet att först meddela alfu 

-officerare ett högre sjökrigsvetenskapligt kunskapsm:ttt, och 
sedan Jetta kunskapsmått bliJvit inhemtadt, att utbilda spe

. cialister af dem, som dertill visat sig ega vilja och förmåga, 
samt slutligen att gifva äldre officerare tillfälle att genom 
bevistande af föreläsningarna underhålla sina en gång för
värfvarle kunskaper. På grund häraf förordade löjtnant Lind-
man 

en Allnu/u kurs, obligatorisk och två··arig; 
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en Artilleri-knrs och en .Minkw·s, de senare fri villiga och 
ett-åriga. 

Efter ytterligare ett par år - 1889 - finna Yi i Tidskrift 
i Sjövä"endet ånyo en erinran om samma behof, denna gång 
at en iw:;ändare, som tecknar sig "r", och som behandlar denna 
fråga i sammanhang mecl personalutbildningen i allmänhet 
vid ftottan. Det ,;käl, som enligt "r's" åsigt talar för upp
rättaudet af en sjökrig,.;högskola är, att hela den allmänna 
kunskaps ni vån inom officerskåren behötver höjas, om vi skola 
kunna hysa förhoppning om, att uppbringa vårt vapen till 
den plat,; i vårt försvarssystem och uti landet,; förtroende, 
som det förtjenar. 

"r":s motivering är så träffande, att jag tillåter mig ge
nom följande citat ennra derom. "På intet krigsväsendets 
område*) 

aftynande." 

Frågan om upprättandet af en flottans hög,;kola har så
lunda under de tvenne sista decennierna icke saknat vare sig 
varma eller mägtige förespråkare; men resultatet af allt det 
arbete, som offrats åt denna fråga har varit ringa. Vi hafva 
fått en minskolans högre och en lägre kurs - se der allt. 
De af sakkunnige framlagda skäl för vigten af att sjöoffice
ren förvärfvar en högre militär bildningsgrad hafva dock al
drig blifvit vederlagda; man synes i princip hafva gillat dem 
till och med inom riksdagen, fastän frågan der naturligtvis 
ej ansett,; af större betydenhet, än att den i likhet med så 
många andra frågor kunnat till en oviss framtid uppskjuta,;. 

Om man emellertid redan år 1879 ansåg de skäl, som af 
chefen för flottans militärpersonal framhållits i förslaget af 
1878, och som af statst·ådet och chefen tör sjöförsvarsdeparte
mentet vidare utvecklats i anförande till statsrådsprotokolls~, 

*) Se >>Tidskrift i Sjiiräscmlob>, 02 arg., .J;o häft. , sill. 202. 
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Januari 1R79, böra vara för frågan be;;tärnmande; huru myc
ket tyngre väga icke cles;;a :o:amma skäl nu, 12 a 13 år se
nare ( Ty om sjökrigsreaterielen Y id sjutti-talets slut var af 
den invecklade beskaffenhet, att dess stuclinm erfordrade mera 
grundlighet, än den vid sjökrigsskolan till buds stående un
dervisningstiden medgaf, så måste detta behof anses ännu 
mer~ trängande nu, då materielen under mellanliggande tid 
dels undergått betydande förändringar oeh komplikationer, 
dels riktats med nya för::>törelsevapen. 

Materielens förändriugar under denna tid hafva visserli
gen icke alla varit af beskaffenhet att göra :o:jöstriden i ännu 
högre grad än förut invecklad. Tvärtom har mycket arbete 
egnats åt materielens förenkliug . R.iggens successiva förs vin· 
nande, eller förrn inskande är ett steg i denna rigtning; så äro 
äfven vi;;sa af de mångfaldiga förbättringar, som vunnit insteg 
till uuderlättande af vapnens manipulering och till befräm
jande af betjeningens personliga säkerhet. De röksvaga krut
sorterna sträfva likaledes till enkelhet och 1 eda i sjöstriden. 

Sjökrigsmaterieleus förändringar uneler det sista decen
niet hafva företrädesvi~ åsyftat större effektivitet. H vad skep
pet beträffar har man sträfvat efter större fart och manöver
färdighet samt minskad sank- och sårbarhet; beträffande be
sl!Jdotin.IJen har man eftertraktat ökad räckvidd, för::;törelse
kraft och skjuthastighet. I huru hög grad clessa bernödauden 
burit frukt är lätt att påvisa med några enkla siffror, hvilka 
kunna kontrolleras genom en blick uti snart sagdt hvilken 
sjömilitärisk handbok som helst. Uneler de sista 12 a 13 åren 
har slagskeppets fart vuxit från 12 a 14 till lti - 17 knop, 

kryssarens , , , 13--15 , 20- 22 , 
och torpedbåtens , , , 17- Hl , 20 - 27 , 
d. v. s. ökning i fart om c:a 30 procent. 

Ännu mera aumärkning:wärda äro de framsteg, som un
der samma tid vunnits beträffande skjutvapnen. Blott ett 
exempel: 

15-cm.-pro.iektileus lefvande kraft vid mynningen - pr 
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cm. af omkretsen - var 1878 9 å 10 meterton och upp;;kat· 
tas nu till 20- ::!9 mt. Samma projektils genomträngnings
förm åga vid mynningen var 20 cm., men kommer nu upp tili 
c:a 39 cm. Initialhastigheten var 400 a 500 meter, men upp
går nu ända till 600- 800 m. skjuthastigheten var l skott 
hvar 3:e eller 4:e minut, då den nu är ända till 6 skott i mi
nuten. D. v .s. nutidens Hi-cm. kanon kan på samma tid ut
slunga c:a 20 gånger så mycket jern eller stål, som en kanon 
af motsvarande kaliber kunde för 12 år sedan, hvarvid är att 
märka, att detta stål vid an::;laget förrättar ett dnbbelt så stort 
arbete nu, jemfördt med en liknande qvantitet då. 

' Det är visserligen sant, att icke alla nur.idens 15 cm. ka
noner nppnå de resultat, som af dessa siffror betecknas; men 
llet finnes dock sådana vapen, och vi böra icke förvisa den 
tanken, att vi kunna komma att bekämpa, eller i lyckligaste 
fall, att begagna oss af. just sådana. 15-cm. kanonen är ju för 
öfrigt blott ett. exempel bland många, som skulle kunna fram
dragas. H vilka framsteg har icke den sjelfgående torpeden 
gjort uneler rnotsvarancle tid? Dess porte har nära nog för
dubblats, fart och träffsäkerhet betydligt ökats. I mellaurum
met ~11ellan kulsprutan och de smärre kanonkalibrarne har 
nppstått en oöfverskåcllig rad af maskinkanoner, antitorped
kanoner ocL h vad de heta allt. Den sjelfgående torpedeu 
lwr funnit en utveckling i den styrbara torpeden och den 
krutladelade granaten är på väg att gifva rum för Lrisansgra
llaten . . . . Men hvad har allt detta med behofvet af en sjö
krig;;högskola att skaffa ( 

J o, medan anfallsvapnen sålunda dag för dag u~vecklas 

och erhålla alltmera förstörande egenskaper, sil utvecklas för
elvars vapnen enligt ett långsammare tempo. Alla dessa för
ändringar, vare sig de peka mot en förenkling af materielen 
eller ej, komma derför tydligtvis att gemensamt hafva till 
föl jJ, att en sjöstrid i våra dagar måste tänkas ut.kämpad på 
mycket kortare tid, och h varje handling; e h vad dEm företages 
eller underlåtes måste tänkas komma att medföra betydligt 
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vigtigare följder, än hvad fallet skulle hafva varit för ett tio~ 
tal af år tillbaka. FarLygem; närmande kommer att >ike myc
ket hastigare än då; mycken tid till öfverläggning eller sig
nalering mellan samma sidas fartyg skall före striLlen ej gif
vas, h vadan cheferna få handla enligt förut öfverenskom men 
plan. Under striden ::;kall emellertid. fartygschefens uppmärk
samhet sannolikt vara så fjettrad af eget och !le andra far
tygsus mani.iver, att han derunder icke kan gifva nagra de
taljerade order rörande de olika vapnens bruk. Före striden 
bör han visserligen i allmänna drag Ufl]Jgöra en stridsplan 
till de underlydandes ledning; men liksom högste befälhafva
ren måste öfverlemna till farLygscheferna att efter eget initia
tiv utkämpa striden p a nära håll, så måste fartygscheten å 

sm sida anförtro den personliga ledningen af de på olika plat
ser i skeppet installerade vapnen åt dessas närmaste befäl. 

Det är sålunda icke nog att veta, det hvarje fartyg inom 
sina relingar sluter en eller ett par beslutsamma och väl in
struerade officerare. De sjömilitära kunskapernas nivå måste 
vara så hög, att h varje officer eger förmåga, att, på den post 
han blifvit stäld, knllna, under de kanske få ögonblick striden 
varar, uttaga ur materielen all den fön;törelsekraft, hvaraf den 
är ,nägtig. Och icke nog dermed, han måste vara så instru 
erad, att hau kan nöjaktigt ersätta en på en annan post fallen 
kamrat, 0111 hans förflyttning dit visar sig för stridens utkäm
pande erforderlig. 

At' sjöofficeren fordras sålunda en icke obetydlig sjömili
tär bildning, och jag tror mig icke vara orättvis eller uttala 
ett för hårclt omdöme 0111 den svenske sjöofficeren - i all
mänhet - då jag säger, att han icke i tillräckligt hög grad 
besitter sådan. Visserligen medför han vid utträdet ur sjö
krigsskolan en icke obetydlig fond af vetanle ; men en stor 
del af detta har icke fattat djupare rötter. DeBsnt•)m med
gifver tiden i denna skola, h vad många för sjömannen vigtiga 
ämnen vidkommer, endast ett ytligt studium, och han har att 
sedan på egen hand fullkomna sig uti dem, om han skall 
blifva skicklig uti siLt yrke. 

- ;:!(j;J-

Men det är icke nog, att hvar och en vet, att hans be-
. mödanden att på sjelfstudiets väg förskamt sig vidsträcktare 
kunskaper af vederbörande to leras; flrkänner man att studiet 
är behöfiigt, så bi!r det icke blott gillas, det böt· också upp
muntras, vägledas och - kontrolleras. Sjelfstudiet är törtjent 
af det största beröm; men dess väg är svår och krokig, och 
äfven om den stuelerande anser sig på elen vägen hafva nått 
målet, ;;:å saknar man dock alla garantier för det sålunda för
skatfade vetandets verkliga värde. Det bör derför ligga i sta
!;ens intresse, att., ,:åväl för att erhålla en större proclukt af 
elen nnge officerens arbete som för att öfva kontroll öfver hans 
kunskaper, taga detta hans fortsättningsstudium under sin 
vård och af den anledningen för honom anordna lämpliga un
dervisn ingsk urser. 

Ett ytterligare skäl till en sådan åtgärd å statens sida 
ligger deri, att förhållandena inom flottan på senare tid ge
staltat sig s~\, att subaltemofficerens nästan hela tid upptages, 
af undervisningsknrser i och för instruktion af - manskapet. 
Då en kur::; slutar, tager en annan vid; och då gällande system 
kräfver en myckenhet befäl, så får den unge officeren föga 
tid till allvarliga studier, om icke styrelsen tager saken om 
hand och föranstaltar om en ordnad undervisning. 

Jag nämnde nyss, att en del af den nyblifne sjöofficerens 
vetande icke fattat djupare rötter. Orsaken dertill är, att han 
medan ännu i sjökrigsskolan, sett alldeles för litet tjenst för 
att kunna med tillräckligt bedömande och intresse illtränga i 
:s tmliet af den mångfald militärämne;1, som der föreläggas 
honom, och hvilka dessutom icke alla kunna tänkas i lika hög 
grad fängsla hans håg. Han behöfver ett par års aktiv tjenst 
s1/som o.fji:cer för att sätta sig in i sin ställning och af egen 
erfarenhet förnimma, hvilka kraf tjensten ställer på honom. 
Se(lan är han färdig att fullborda sin militära utbildning och 
i de flesta fall kä.nner han (lå också ett f,eJwj derefter. 

A t t behofvet af tunskaper hos oss redan är erkänd t, derom 
vittna tillräcldigt de mellgifvanden, som år efter år gifva:s 
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officerare att vinna anställning vid högre undervisningsanstal

ter såväl inom som utom riket. Inom arme.en har man länge 

varit så lycklig att kunna vid egna läroverk meddela office

rarne den högre utbildning, som för deras yd{e ansetts erfor

derlig. Flottans officerare få ännu söka sina kunskaper på 

skilda håll, oaktadt deras yrke numera ovilkorligen på dem 

ståller vida högr~ fordringar på teknisk och vetenskaplig bild

ning, än hvad något af armeens vapen ställer på dess hand

hafvare. De enda officerskurser vi hittills lyckats erhålla äro 

de, förut omnåmm1a, i minväsende Att vi erhållit dem hafva 

vi san nolik t att tacka den lyckliga omständigheten, att n{tgra 

s:''H1ana knrser irke finnas vid armeen. Dessa lmrser äro lik

vi·il icke fnllstiincligare, än att minvapnets officerare vil1 en 

fråmmande låroanstalt få komplettera erforderliga fackkun

slmper. 
Ännu har ingenting rubbat artilleriets betyrlelse såso m 

skeppets hufvudbco;tyckning. N og }~r det då egendomligt, att-. 

vi icke ega en högre lmrs för ;;jöofficerare uti deLta vårt hnf

vm1 vapen. AtJ. en ell er tv:"L officerare h vart annal; eller h vart. 

(jeJ'(1e år f~ttL genomgå Artilleri- och Ingeniör-Högskolan har 

sannolikt ieke varit utan betydelse fi)r vårt vapen; men hvac1 

fi!rslår det.ta? Betänk blott, att det inom landtartilleriet an

setts behöfligt, att olla officerare genomgå denna skola och 

(1et för hanr1hafvandet af en materiel, som beträffande typernas 

m<1ngfald och de omständ igheter, um1er hvilka den kan bin

lms a11v~ind i str irlen, fi)reter en vir1a minr1re grad af kompli

kation, i:i.n r1on, hvaröfver sjöfficeren förfogar. 
Jag är visst icke af elen i\.s igt , ati; •1et är boldig:1 studier, 

som mest hi(1rrtga till att göra nuti(1ens sjiioffieer sl,icldi g fl'lr 

sitt yrke. Teoretisk kunskap är för sjiiofficern mycket vär

<1Afn ll , men <1ess uppgift lmn enelast vara att me<1ell>art-, un

llerlätta in h emtandet af praktiska fän1igheter; den lwmplet

t.erar, men <len ersfilter icke praktisk erfarenhet. 'I'. ex. inom 

lle mariner, ller s.jiinffieeren t·. illbringar ni:i.st.an hela si n tid ow

~ord, gör sig l.Jehof,·et af t.eoretisk bi ltl n iug m i n d re käuu bart, 

-- :!().'i ·-

och häri torde anleduingen kunna sökas till, att så få mari

ner, som skett, sett sig föranlåtna att upprätta fullständiga 

högskolor. Utbildningskurser för officerare i artilleri- och i 

torpedväsen saknas dock icke inom någon väl ordnad marin. 

K uncle också vi fön;kaffa oss en grundlig, praktisk utbildning 

i tjenstens olika grenar, så skulle icke jag nu anse behofvet 

af en sjökrigshög:>lwla så sänleles stort. De från sjökrigssko

lan medförda kunskaperna skulle i så fall vara en beaktans

vär(l grund att bygga vidare n p på, och vi skulle. sannolikt 

vara belåtna med, att en eller annan officer, liksom nu, med

gåfves att viLl främmande läroverk inhemta detaljkunskaper. 

Men tyvärr äro våra klimatiska - i somligas tro äfven våra 

ekonomiska - förhållanden af den beskaffenhet, att vi aldrig 

knn n a hoppas f a tillfälle att pet sjön förvärfva den erforder

liga praktiska dugligheten och mångsidigheten. Af desto 

stiirre vigt bLir det derför för oss, att genom teoretisk bild

ning och genom arbete i laJtd söka ersätta, h vad vi under 

lyckligare förhållanden, åtminstone till en stor del, skulle ha.fva 

kunnat förvärfva geno m tjenst och öfn ingar ombord. 

Om således den svenske sjöofficeren är i behof af virlgade 

kunskaper, hvar vore rätta stället att förvärfva dessa, om icke 

vid ett vapnets eget läroved; och under ledning af vapnets 

egne män? ~{anske skall man invända: vi hafva nu så eller 

s~L länge fått s.iöoH1cerare utbildade vid Art.- och Ing.-Hög

skolan, vid rrekniska Högskolan, o. "· v., och det sättet har 

visat sig god t, h va dör då söka införa nya metoder { J a, 

det si:\.ttet har såsom nödfallsutväg varit godt. Men för att 

det siwlie varit absolut godt hade fordrats, att vid dessa an

stalter funnits särskilda kurser för sjöofficerare. Sådana har 

man af helt naturliga skäl icke velat upprätta, och följden 

har varit, att sjöofficerarne der fått studera en mängd ämnen , 

so m sedan varit dem en onödig barlast, under det att audra 

fiir rlem vigtiga vetenskapsgrenar lenmats oberörda. Att icke 

ett j/ertal löst sammanhållna undervisningsanstalter vid flottan, 

me<1 P.n specialkur:> här och ann an der, med olika fiireståm1are 
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och lärare, skulle på bättre sätt fylla detta behof auser jag 

vara si't sjelfklart, att det icke behöfver komma under behand

ling. Derför, låtom oss arbeta för npprättaudet af ett flottans 

högre läroverk, med undervisning i alla de ämnen, hvilka på 

en sjöofficer ställa fordringar, som icke kunna fyllas genom 

det elementära studiet vid sjökrigsskolau! Och l!\ tom oss enigt 

nttala denna vår önskan, under framhållande af, hnrn inkon

se<[vent nationen handlar, då den underhåller personal och an

skaffar materiel utau att tillse att dessa båda gnmdvilkor för 

all krigföring tå tillfälle att i tillräckligt hög grad göra sig 

förtrogna med hvarandra. Visst är Sverige ett fattigt land, 

mAn sä fattigt är det dock ej, att kostnaden för en sjökrigs

högskola - ett par tiotusental kronor - bör verka afskräc

kande, om genom upprättandet af en sådan någon ersätt

ning kan beredas, för hvad som försummas genom alltför 

ringa tjenstetid till sjös. Äro vi verkligen så fattiga, si't skulle 

.iag hellre se någon ringa del p_f de medel, som nu nedläggas 

på dyrbara expeditioner af omtvistadt värde, använda till un

derhållet af en flottans högskola. 

IL Hvillm fonb·ingar !Jöm vi ställa })(t en .o.jökrigsltögskola? 

Ändamålet med en högre undervis11iug,;anstalt för sjöoffi

cerare kan vara tvåfaldigt. En sådan kan nämligen hafva 

till hufvndnppgift att antingen bibringa officerare en högre, 

sjömilitär allmänbildning, eller också att utbilda specialister. 

Örlogsmannas~lllslwpets förslag af 1874 afsi\g eu anstalt af det 

förstnämnda slaget; personalchefem af 1R78 åsyftatle båda 

än(lamålen. :b~ör min del anser jag, att en s{tclan anstalt bör 

ega förutsättningar för att kunua tylla båda dessa uppgifter. 

Dessutom bn en sjöhögskola hafva till biändamål att med

Llela en högre vetenskaplig bilduing i allmänhet; men ur den 

synpnn k ten au ser jag en för våra förhållanden lämpad hög

skola icke fijr nän·arande böra ifrågasättas. Vårt mål bör 

;-ara att först och främst ernå en högskola, som direkt befor

d rar t l et itsy f'ta<le till< la målet - sjiioJiicGrskårens ökatie t.,jenst-
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barhet. Finner man efteråt att anstalten äfven bör bereda 

unelervisning i vtssa allmännyttiga ämnen, så torde en för

än<lring i syfte att möta detta kraf ntan svårighet kunna ge

nomföras. 
Att en högre grad af allmän sjömilitär bildning, än lwad 

i sjökrigsskolan för närvarande meddelas, är för sjöofficern 

erforderlig, antingen den bör förvärfvas på teoretisk eller 

prakti"k väg, anser jag vara tillräckligt framhållet vid besvFt

rallClet af prisfrågans förra <1el. Be hofvet af specialntbildning 

äro deremot ännu icke villrördt. 

I en liten örlogsmarin, som den svenska, med små fartyg 

och följaktligen små skeppsbesättuingar, är ett långt clrifveL 

specialutbildningssystem, vare sig det gäller befal eller man

skap, enligt min uppfattning alldeles förkastligt. Vi måste 

alla först och främst vara bildade till duglige sjömän och för 

det andra känna bruket at våra fartygs alla vapen, särskilclt 

deras hufvudbestyclming - artilleriet - - på det att en och 

hvar må kunna, om erforderligt, intaga elen fallne skepps

l•amratens post.. Äfven om man s;dunda icke uppställer så 

li'mgt gående fordringar som engehike amiralen . R. lVIayne, 

h vilken för icke längesedan förordade, att lwarje sjöofficer på 

samma gång skulle vara navigat.0r, torpedör, artillerist och

maskinist, så mi'tste likv~ll h varje tanke på vår offlearskårs 

llelning uti olika specialvapen anses förkastlig. Detta hindrar 

Jikväl icke, att en och annan utöfver den för alla. gemensamma 

yrke~bildningen bör förvii.rfva ett högre kunskapsm ått uti 

någon af tjeusteus detaljer. J ag anser detta till och med vara 

ett nöd väntligt v il kor för sjövapnets framåtskriLl ande. 

Örlogsl;eppets olika vapen och tillbehör äro nämligen nu

mera af den mångfaldiga art, att vår h::nnskap derom icke h:an 

tränga till botten i alla dess detaljer; vi få derför inskränka 

oss till att lära oss förstå de olika vapnens och maskinernas 

manipulering ::;amt deras hufvmlsaldigare egen~kaper . 8knlle 

all kunskap iu~krii.nkas h~Lrtill, är emellertid fara v~lnlt, att 

all p;\. llet.al.jbi.uneLlom grnm1a<1 sakkunskap sknll e småningom 
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ntplånas, hvilket med säkerhet skulle medföra vapnets grad
visa tillbakagång. Till förekommande häraf måste hvarje 
officer, h vars anlag för honom särskild t utpeka ett arbetsfält 
inom någon af vapnets grenar, sedan han förvärfvat en god, 
sjövetenskaplig, allmän grund, genom arbete i denna special
gren göra sin individualitet gällande. I korthet: T>;i höm fiirst 

l örvärfva den största möjliga sjömilitäm allmänbildning oeh der

~fter söka oss ett SJJecielt rwbet.~fält inom någon af tjenstens de

ta1je1·. Endast på så sätt skall det blifva oss möjligt att följa 
utvecklingen inom andra mariner och främja framåtskridan
det inom egen. 

Ur den synpunkten bör en för våra förhållanden lämpad 
~jökrigshögskola Yara så beskaffad, att den kan bidraga till 
1 :o) att bibringa alla unga officerare erforderlig militär allmän
kunskap och 2:o) att utbilda specialister inom yrket. 

Skolan bör derför vara delad i tvenne afdelningar, en 
higre, obligatorisk för alla flottans underlöjtnanter, och en 
högre afdelning, fri villig, innefattande de specialkurser, som 
må anses behöfliga, och h vartill jag framdeles återkommer. · 

Högsleolans lägre a/delning (den allmänna kursen) bör, 
såsom personalchefen 1878 föreslog, innefatta en fortsättnings
kurs för den unge officeren; men den bör icke följa omedel
bart på officersutnämningen. Såsom redan blifvit antyclt, torde 
det nämligen vara ändamålsenligt, att den unge officern finge 
se ett par års tjenst och från dem hemta praktisk erfarenhet, 
innan han bletve kommenderad till genomgående af denna 
kurs. Dels skulle han på så sätt kunna draga större vinst. af 
c1en honom sedan meddelade undervisningen; dels vore denna 
anordning ur den synpunkten förmånlig, att kursen kunde i 
så fall i sig omfatta undervisning rörande sjökrigsmaterielens 
framsteg upp till ett senare datum, än om kursen förlades till 
tiden omedelbart efter officersutnämningen. 

För min del synes den lämpligaste gången af elen unge 
officerens utbildning under de första tjensteåren vara denna. 
Omedelbart efter utnämniugen beordras han till befälskurs i 
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exerci-;skola; clerpå genomgår han praktiska manöveröfni.rlD'ar 
och ~otsningsöfniugar p{L stationen, hvarvid tjenliga far~yg 
oeh augslupar ställas till förfogaude; sedermera sändas alla 

~efälsku_r:e.ns office~are ombord i eskaderns fartyg och deltaga 
I dess ofmngar; vtd hemkomsten derifrån långresa och efter 
dennas slut kommenderingar allt efter omständigheterna. 
Ef~er 2 års tjenst, e~ler i händelse långresan blifvit fördröjd, 
3 .ar::;, . borde un:1erlö.]tnanten vara redo att, ntnn .iltlräclesp1·öj

ltm,q, mtagas utt högskolans lägre afdelning - den allmänna 
kursen. 

Undervisningstiden skulle i denna omfatta 11 mållader 

l Oktober- 31 Augusti, med teoretisk kurs i två termine/ 
l Okt. -15 A pr., och praktiska öfniugar uneler den återståend~ 
tiden. 

Den teoretiska unde1·oism:uyen borde omfatta: 

et: E'lektl.'icitetsläm och elektrisk belysning, i förening med 
praktiska öfmngar att sköta elektrisk lysapparat; 

b. TO'Ipecllära med hänsyn hufvndsakligen till sjelfgående 
torpeder; 

r:. Sjöhiyskonst och sjökl't:qsltistoritt; 

d. Sjöartilleri, hufvudsaldigen omfattande tjenstebrnk 
varande artilleri och dess an vändning ; 

e. Sp1'än,qäm.neslära. 
Det skulle visserligen vara frestamle att till des::;a ämnen 

lägga ännu flera; men då skulle 11 månader icke befinnas 
tillräckliga, och efter.som detta förc~lag uppgöres under förut
sättning af högre special kun;er, så torde fordringarna i all
männa kursen ieke böra ställas högre. Ett ämne, sorn kanske 
framför andra här icke upptagna borde komrna i åtanke, vore 
militä1·steno,ql'(!fi· I Danmark och Tyskland hafva sjöofficerare 
meddelats undervisning häri; men jag har ännu icke blifvit 
så öfvertygad om detta ämnes vigt, att jag vill föreslå det. 
Med all säkerheL skulle dock de elever, som efteråt genomgå 
någon af de högre kurserna, kunna draga stor vinst af sådan 
kunskap. 
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De praktiska öfningarna skulle omfatta: 
Kul's vid sl>;jntskola, omkring 2 1

/ 2 månader 13amtt 
'l'Jenstgöl'iug pä torJ!eduåt , 2 , 
Den teoretiska UbLlervisningen i allmänna kursen torde 

böra så fördelas, att exempelvis de under litt. a och b om
nämnda ämnena lästes på hö:::Een och cle under c, d och c 
nämnda under våreJL. Vid slutet af höst- och vårterminerna 
skulle examina företagas, med skriftliga uppsatser inom det 
taktiska och artilleristiska området; vid de praktiska öfnin
garna skulle betyg afgifvas utan examen; och borde det upp
ställas såsom ett viikor för befordran att hafva med godkän
nande betyg genomgått samtliga dessa kurser. Vill man icke 
gå så långt, så kan man ju bestämma, att Llen som icke er
håller godkännande betyg, förlorar exempel vis ~ ån; tur be

räkning. 
Den allmänna kursen, sådan den här utstakats vore al'

tiedd att aflösa och delvis en;ätta den nu befintliga "minsko
lans lägre kurs, befälsklassen". Underlöjtnanternas öfnings
kms på varfvet skulle borttagas. 

Högskoluns ltögl'e afcle!ning. Denna skulle, såsom nämndt, 
hafva till ändamål -att bibringa sjöofficerare en högre militär
vetenskaplig bildning i vissa grenar af tjensten. Det torde 
sålunda vara skäl att först fastställa, i hvilka afseenelen en 
i:iådan bildning kan anses erforderlig. 

Jag vill då börja metl artilleri. Att större kännedom om 
detta vapen, än som vid den förberedande officersutbildningen 
kan meddelas kadetten, är för ofiieeren nöd vandip;, det har man 
vid w meen erkänt genom aU föreskrifva, det alla n,rtilleriets 
officerare skola genomgå en kurs, som, med inträdeskursen, 
tager 3 till 4 år i anspråk (större kursen 4 till i1 år). Örlogs
skeppet förfogar öfver en artilleribestyclming, ~om framträder 
under mera varierande former och storlekar än fältartilleriets, 
och dess användande försvåras i hög grad, derigenom att vid 
begagnandet icke blott målet kan tänkas befinna sig uti en 
hastig rörelse , utan äfven det egna vapnets uppställningsplats 
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i de flesta fall innehar flera sing af rörels8. Att vid detta 
förhallande jiollaltli artilleri torde vara förtjent af ett grund
ligare studi n m, än vid sjökrigi:iskolan kan medhinnas, synes 
vara påtagligt. 

J ag anser derför icke, att man icke kan nöja sig en mindre 
langt drifven bildniugsgrall, än man ansett erforderlig för 
landtartillerieti:i officerare. Hvad vi böra fordra af dem, som 
egna sig åt denna gren af tjensten är, att de ega en grundlig 
bekantt;kap med vår egen arLillerimatoriel och dess skötsel, att 
cle kunna företaga fört;öksskjutningar och inskjutningar med 
artilleripjeser oeh att de ega någon kännedom om elen ma
teriel, som är i bruk inom andra mariner. l\1erl andra ord , 
vi behöfva officerare, som utan ingeniörbiträde kunna omhän
derhafva artilleriet på våra fartyg, på stationerna och pa vcl.ra 
f:ljöfästningar. Att koustntera pjeser och lavetter är ieke sjö
offieerens sak och bör icke vara föremål för stnclier vid eu 
Hottans hög~lwla. Derjemte, och delvis med hänsyn till sjö
fästningarna vid Carlsh:rona, som numera garnisoneras af flottan, 
torde någon undervisning i kustbefästningslära och kustbefäst
ningars artilleritaktik böra i denna kurs meddelas. 

Inskränka vi våra fordringar till de afseenclen, som ofvan 
blifvit angifna, så tror jag att nöjaktiga kunskaper simlie 
kunna inhemtas under tvenne vintrars studier, jemte praktiska 
öfningar under elen sommar, som följer på den andra vintreu. 

Artillerikursen inom · engelska flottan varar blott i 20 må

nader. Deraf egnns U till förberedande studier i matematik 
oeh fysik, i hvilka ämnen den nyutnämnde engelske offieeren 
sannolikt icke besitter sarruna kuuslmper som den sveuske ; 
tre månader åtgå till torped-instrnktionskurs i Vemon ; mot
svarande kms skulle enligt detta förslag vår officer genomgå 
i "allrnärma kursen"; slutligen åtgå minst 6 månader till den 
praktiska artillerikursen i E.:ccelteut. 

Bör en sjökrigshögskola omfatta en s~irskild 
pedviisende? Det anser jag icke vara behöRigt. 
en projektil och bör såsom en sådan betraktas. 

kurs uti tol'
rrorpeden är 

Anordna vi 
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en högre artilleriknrs, så bör denna äfven innebära förutsätt
uingar för aLt knnna utbilda officerare till på samma gång 
artillerister och torpeLlörer, emedan utbildningen i dessa båda 
afseenelen faller h varandra synnerligen u ära. Seclan ut bild· 
ningen är skedd, må den ene mera egna sig åt den artilleri
stiska detaljen och elen andre mera åt den torpedistiska. 

H vad admini:;:trationen af des>'a två vapen beträffar, tror 
jag des:;utom att det vore lyckligt, om, såsom kapten O. Asker 
vid ett föreguende tillfälle inom K. Ö. M. S. föreslagit, såväl 
kanonen som torpeden tillhörde samma varfs-departerneEt -
ett tygdepartement. Den tekniska och vetenskapliga utbild
ning, som kan hinna bibringas officeren under två korta vin
trars studietid, kan visserligen icke påräknas blifva så full
ständig, att officeren ensam blifver vuxen att föra desm vapen 
framåt till fullkomning; men för att råda bot derför bör vid 
tygdepartementet finnas anstäld en tekniskt utbildad personal, 
hvilken förmår realisera de förbättringar som officeren funnit 
önskvärda. 

H vad vi i artilleristiskt hänseende böra fordra af en sjö
officer har jag redan framstält. I torpedistiskt hänseende 
anser jag våra fordriugar böra begränsas till reglering och 
inskjutning af minor samt ledning af arbetena i ett torped
rum. Vilja vi lägga i officerarnes händer att om- eller ny
konstruera artilleri - och torpedmaterielen, då böra vi gifva 
dem fullständig ingeniörbildning. En sådan kan dock tänkas 
komma endast ett ringa f,\,tal till del, och elen bör icke för
läggas lill en flottans undervisningsanstalt, enär detta skulle 
falla sig allt för dyrt. 

Att så::;om här blitvit före:olaget :-am m au slå unclervisuin
gen i artilleri- och torpedväsende uti en kurs skall sannolikt 
icke erbjuda några s\·årigheter. Att dessa båda vapenslag äro 
nära förbnndJJa med hvaranclra är påtagligt, och i England, 
der den förberedande (matematiska) unLiervisniugen är gemen
sam för aspiranterna till . artilleri- och torpedkurserna, låter 
man artillerist~rna, såsom ofvan blifvit nämnclt, genomgå en 
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3 månaders torpecllmrs i Venwn under det att torpsdistema 
få i:iig en 2 månaders artillerikurs i Kccetlent. 

Beträffande miuviil;eudc har man hos oss redan erkänt, att 
de officerare, som utbildas för tjenstgöring vid det" f~sta min
för::;varet" äro i behof af särskild utbildning. Jag behöfver 
sålunda icke uppehålla mig med att söka ådagalägga, hvarför 
det La ·är behöfligt. 8kall emellertid utbildning i min väsende 
gifvas åt sjöoff"icerare, så torde äfven denna böra förlägga::; 
Lill en eventnel sjökrigshögskola, emedan den i många afse
encl.m, silrskildt beträffande de matematiska och naturveten
skapliga förstudierna, måste tänkas mmmanfalla med den ut
bildning, som tillkommer artilleri- (och tori'ed-) officeren; 
hvadan eleverna i artilleri- och minkurser delvis skulle kunna 
undervisas gemensamt. Äfven minkursen förmodar jag böra 
kunna afslntas på tvenne vintrar. Visserligen erfordrar min
officerens utbildning n n för tiden en längre tidsperiod; men 
dervid är att märka, att han genom att del vis söka sin ut
bildning vid ett främmande läroverk tvingas att använda 
längre tid, än om han vid ett flottans eget läroverk bibringa
des jnst det erforderliga kunskapsmåttet. 

Utom dessa båda kurser anser jag att en sjökrigshögskola 
bör - i sig innesluta en stauskurs. Vi få väl hoppa;.;, att sjö
vapnet någongång skall fa en verklig stab, en stab som i sig 
iunesluter pero>oner, hvilka på ett tillfredsstililande sätt qvali
iicerat för deltagamle i <le rnagtp;\liggancle arbeten, som böra 
utgöra föremål för Lless ham1läggning, och för hvilka jag icke 
anser platsen att här redogöra. En flottans stab erfordrar väl 
icke något större antal officerare; men om man erkänner att 
t>tudievägen under nuvaramle förhållanden för oss är af syn
nerlig vigt för att göra oss skicklige i vårt yrke, så mC:u;te 
det anses Yara en fördel, aU ett så stort antal officerare som 
möjigt sättas i tillfälle att förvärfva L1e högre insigter, som 
må anses behöflige med hänsyn till nutidens sjökrigföring. 
För sådana officerare behöfver aldrig saknas tjenstgöring. 

stabskursen bör endast taga ett år i anspråk, men vii-
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koret att få genomgå densamma bör vara att förut hafva ge
nomgått artilleri- eller minkurserna. 

Slutliger. anser jag, att högskolans högre afdelning äfven 
bör inbegripa, en Jtaoigaliuus/cun;. Hvad skickligheten i navi
gering;;komt inom officerskåren vidkommer, s't förefaller deL 
som om denna i det stora hela icke gj11rt några anmärkning:;
värda fram:;teg, sedan den nuvarande sjökrigs.okolan började 
rekrytera officerskåren. Detta torde till en :;tor del kunna 
föridaras deraf, att man under de sista två decennierna jem
t'örebevis obetydligt navigerat å afläg:;na fanatten, men desto 
mera tillämpat den terre:,;tm navigeringen, som också, det 
måste erkännas gått betydligt framåt. Man synes nämligen 
hafva kommit till den uppfattningen att hufvud vigten bör 
läggas på, att vi kunna navigera våra egna farvatten, och att 
ocean u a vigeringen för oss är bisak. Denna uppfattning är 
::;äkerligen alldeles rigtig; men så länge. våra örlogsfartyg ännu 
befara öppna hafvet - hvilket jag hoppas de aldrig må blifva 
a fstängda ifrån - så är det likväl növändigt, att det. å dem 
finr.es befäl ombord, som vet tillgodogöra sig alla navigerinf?;:;
konstens hjelpmedel och hvilkas kunskaper sträcka sig utöfver 
det mått, som kan eller behöfver komma alla sjöofficerare till 
del, vare sig i astronomi~kt eller terrestert hänseende. H vad 
den stora mängden af sjöofficerare vidkommer, anser jag att 

det astronomiska studiet för dem clrifvits nästan för långt och 
vå bekostnad af vigtigare ämnen, emedan de i allmänhet få 
föga tillfälle att göra cleJ:ua knn~kap fruktbärande. Bättre då, 

att ytterligare inskränka detta studium i ~jökrigsskolan, men 
gifva en och annan tillfälle att förkofra sig deri såsom officer. 
Härigenom skulle vi icke förlora någonting, men vi skulle få 

skicklige navigeringsofficerare på våra fartyg och kunnige de
pal'ternentsofficerare vid varfvens sjöinstrumentförråcl. 

Dessutom får det icke frånses, att det för en sjöfarande 
nation som den svenska vore ett beklagligt fattigdomsbevi~, 

om icke dess örlogsflotta inom sig slö te personer på höjd

punkten af nautiskt vetande, hvilka knnde tjena handelsflottans 
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befäl med råd och upplysningar. Hade en högre navigations
kur::; inom fluLLan fum1its Lill, ::;å hade man icke behöft för
anstalta orn den hoplappade kurs, som i si::;t faststäleta regle
mente för rikets navigatio11sskolor uu föreskl·ifves för dem, 
::;o w önska förvärfva kom peteus för erhållande af förestånda · 
robefattning vid n a vigatiansskola; emedan i så fall nämnda 
kompetens skulle hafva kunnat vinnas vid högskolans naviga
tion;-;lmrs. En n a vigatianskurs bör derför anordnas, ::;å att 
dou tillfredsställer saväl detta navigationsskolornas behof som 
de bebof, hvilka nr örlogssynpuukt kunna ställas på densam
ma. tlkilnadeu blir ej stor. Att hvad de blifvande naviga
Liou::;::;lwlelärarne beträffar fastställa några andra fordringar> 

än hvacl uyssnämnda reglemente uppställer, synes icke anled
ning till, i synnerhet som dessa fordringar lämpa sig väl äfven 
för sjöofficeren. Men då fordringarna på elen senare torde böra 
::;tälla.s något högre, tvekar jag icke att föreslå, det hans kurs 
må innefatta ä.fveu .Llfilitär-lcustgeo.r;rc!fi och Sjömätning - det 
,;enare ämnet i förbindelse med tillhörande praktiska sommar

öfningar, samt Fysik, med hänsyn särskildt till optik och mag
netism. 

Utom d~ssa kurser för ordinarie elever, borde tillfälle vara 
bereclt officerare att följa undervisningen eller föreläsningar ~ 

vissa änwen, då deras tjenstgöring icke lägger hinder i vägen 
derför. 

N edanstäende tablå utvisar de undervisningsämnen, som bor
Llo ingå i de olika kurserna, samt de tider, under h vilka kurt>erna 
borde vara i verksamhet. 'l'ablån omfattar tvenne på hvar
auclra följande läsår, ett udda och ett jemnt. 

Enligt den nedansLående planen för uudervi:mingeu borde 
h v<trje ndda dr au ordnas: 

Allmän !mrs, 
Artillerikur s l: a året \ -

' ' 1 Uerneusam 
.Jiinl.:nrs, l:a året, { 

undervisuiug.) 

8 ta!Jslcurs, 
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Tablå öfver mtdervisningsämnell och -tider inom 

Lägre 

afdelningen 

l Okt.- 15 April: 

Elektricitetsläm oeh 
elektrisk belysni1tg 
Torpedliim 
~j öar t iller i 
.~j ö kr igslwnst 
SpriingiiiiUtcsläm 

16 April- 30 April: 

Ö(lltlt.rJ 111 cd ötltngtor
pcd 

l lllaj - 30 Juni: 

8/.jltlskolekurs 

l Juli- 31 Aug.: 

På Torpedbåt . 

Lika 

med 

nfvan 

stået\de. 

H - ö- g r- e a-- f -

Artilleri-kunoen J.lliu-kur11en 

U dela 

l Okbober - 30 Juni : 

Jiate11wtik (an alYti sk geometri , Plcm ontar-, integral
- neh ditierontial-) 

Beskrifi•a.nde Gcolllclri . 
Allmiin och 'l1illiimpad Fys t!~ 

Mekanik 

Jnli - Sopkrn her: 

:Elevenm di sponibla 
sjök<ommendoringar 

Kem ·i 

.T nli ---Soptcm her: 

Tjrnstgöring vill rninrlc
]Jartementct oc.h vit! mi
neringsöfntngar 

.Teu~na 

l Oktubcr- lG April : 

Jfaskinliiro 
Sprli'll_r;iimnesliim 

Turpcdfiira (mindre kurs) 
Art i/len· 
K11slbefiisl11 i11gsliira 
Jfinltim (särs kildt ttt cd 

h~nsyn till anonln~mlc 
ueh .mdanriidjandc . af 
tillfiilliga min spclrrnm
gar) 

1(j April- clO Juni: 
Sl.jutskolckurs (inskjut-

ning af kanoner ''lll ttll
fällo dertill g ifves) 

Jnli- Aug nsti : 
Tjcnstguring vid varf,·ct s 

torpc<l-dcpartoment, 
hvarnncler öfvas regiP
ring af sj clfg. torped 

September : 
Besök vid skjut banor. 

styekc- o, krutbruk m, rn, 

Jlin/iirn 
Elekl riritrlsliim och elel~ -
1 ri;;/.:a lllli/11 llllj(l r 

'Mr•ymfi rwh 'J'elej(m i 

'Cmlcr iiumtnarcn : 
Tjcnst.riiriJw vitlntillllcpar

tom<~Jte t,"' vid minerings
ijfningar 111. m. 
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Flögskolans olika afdelningar och lcurser. 

d - e - l- n - i-n-:g - e-n 

Stabs-kursen 

li,'J' 

l Oktober- l:) ·-April: 

JS.}ökri_r;sl.·nns/ cr·h Sjökri_r;slliisloria _ . 
1Jllilltä:rn nppsalsrr nr·h .Orderskr1(mnq 
Kunskap om la_r;ar orh fl5rf'altui·n_qm· (Flo_ttans 

organisation oeh fijrvaltning; Sju- och kngsla
gar ; Internationol sjörii t t) 

Kunsl.:ct]! 0111 nul·idcns fa,.rtygsmalrrirl (fiiretrii
desvis C" en och gr;umlilndcrnas) 

S l'enska. ~nnf.cns nr_(Jauisation orh .r;nmdrnw 
fnr dess taktil.· 

Jfililiir l·ust.r;mqm(i och .'<jiJ111iilninq 
Ji'riilll?llamlr ,;pr/ik (Tyska oe.h Ryska) 

1Tn<ler liimplig tid af April eller Maj m;l.na•l: 

Praktiska r5(ningar ·i sjiimii/n·ing nclt brslnko_q
nnserin_q 

Ingen knrs 

l 

Nnnigatian,·ku,-,--;:1 

Ingen kurs 

li:i Okt.- '10 l\Iars: 

1lfat em.nt-ik . 
Fysik (Optik nr·h Mag ne-1 

ti sm) 
Astrononu: (Sforisk-, t eo

r etisk- och prakti sk) 
Drl1iat-ionslii1·a 
~Ya ut i:sk Meteorolo_r;i (in

nefa.tt:tncle iifven kilnne
dorn om tidvattonsfenu
menet} 

Jb}1;tiir l.·u:sfgpo_r;rafi. och 
/:fjölliiUning 

U nder liimplig tid af April 
elle r .Nia j månader : 

Pral.-tisk öjj1ing i sjö 
'llliilning 
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samt. hvarje Jemnt å1·. 
Allman hws, 
Artillerikurs, 2:a året, 
Minkurs, 2:a året, och 
Navigationskurs. 

Den mindre betydam1e freqvens, som torde vara att pil
räkna i navigations- och stal;s/.:uJ·serJia, har g.iort, att jag ansett. 
det vara tillräckligt, om dylika kurser anordnades hvartanuat. 
år. Härigenom vinne:>, aU aldrig mera än f}rra kurser kumm 
vara samtidigt i gång och i de flesta fall sannolikt ellf1ast, tre, 
emedan antalet elever i minkursen förmodligen icke blifver ~å 
stort, att ny sådan kurs behöfver anordnas hvart annat år. 

För inträde i artilleri-, min- och navi.r;ationsl.:ursema borde 
af officer endast fordras att hafva genomgått allmänna kursen. 
F ördelaktigt vore, att han icke :finge genomgå den högre knr
sen, förrän ett eller två år förflutit, sedan han af--;]utade (len 
allmänna, för att icke alltför många vintrar i sträck vara af
stängd från militärtjenstgöriag på stationerua. Viikoret aU 
blifva antagen i stabslmrseu är redan angifvet. 

Vid afslutandet af h varje års teoretiska kurs bordflexamen 
anställas, med skriftliga prof på inhemtade kunskaper. Häri
gflnom blefve det utsigt för elev, som genom kommendering 
möjligen blefve tvingad afbryta, t. ex. artillerikursen efter 
första året, att på det då erhållna betyget knuna fortsätta 
samma kurs efter 2 år. Vid slutet af de praktiska öfuings
kurserna borde någon lämplig uppvisning företagas. Den som 
inom högskolans högre afdelning underkänts i vare sig teo
retisk eller praktisk kurs, vore i och med detsamma ski ljtl 
från vidare utbildning vid flottans högskola, der icke sjnkdom 
eller annat giltigt förfall orsakat underkännandet. 

Kostnaden för en högskola, sådan som den här af handlade, 
hänger nära tillsamman med frågan om dess förläggning::;ort 
Såsom sådau kunna två platser tänkas- Stockholm och Carl,;
hona. Mången hyser utan tvifvel ,]en åsigten, att nitgot val 
dervidlag icke gerua kan ifrågakomma, utan att stockhol 111 
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är den sjelfskrifna platsen. Tvifvelsutan erbjuder också Stock
holm vissa fördelar, den vigtigaste kanske, att man sannolikt 
skall hafva lättast att :finna goda lärarekraiter, om läroverket 
förlägges till hufvndstaclen, medelpunkten för landets andliga 
odling. Men åtskilliga skäl tala också för, att en sådan an
stalt bör förläggas till Carlskrona. 

Jag anser mig af dessa skäl böra förorda, att om en flot
tans högskola skulle komma till stånd, den då blefve förlagd 
till Carlskrona station. 

Personalen vid skolan skulle utgöras af chef, adjutant, 
militäre och civile lärare, reuog~rare och vaktmästare. 

medelkostnaden pr år för sjökrigshögskolan skulle blifva 
24,500 lcronOJ:. -:-:) 

lVIan kan ju icke rimligtvis säga, att detta belopp är högt, 
om man tager hänsyn till det föreslagna läroverkets ganska 
omfattande v~rksamhet. Armeens krigshögskola betingar en 
årlig kostnad af 25,640 kr. pr annum, Artilleri- och Ingeniör
högskolan c:a 42,000 kronor. N a turligtvis skulle kostnaden 
för det här föreslagna läroverh:et betydligt reduceras, om man 
borttoge en eller annan kurs. Vid nppgiirandet af ett försla.g, 
som besvarar en prisfråga, har jag emellertid ansett mig i 
första hand böra sträfva efter idealet och söka teckna kon
turerna till ett efter våra förhållanden så (ttllstiindi_qt högre 
marin-läroverk som möjligt, och endast i andra hand tillsfl, 
clet kostnaden för detsamma ej må komma ett verka af
skräclmnde på en spar::;am riksdagsmajoritet. Emellertid har 
jag, som synes af för::daget., icke lenmat kostnaden ur räk-

*) Till cletta jcmförelscvis dryga belopp har törfattaren kommit, dels genom 
att fiirPslu sl;olan af den om fattnin g ~om skett, dels genom :1tl ,-ilja r;·,rliigga 
tl.>n til l C:n·lskronn. hvarigrnont lö1Wr <•dl arvoden iill liir::trL' miiste beriikna s 
, (;·,rn•, iin om den f;·,rladt:' s till Slor·Jdwlm . Hrr/. 
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mngen . Det itr företrädesvis af sparsamhetsskäl, som jag 
föreslår att stab"- och navigationskurserna skola vara lwart
annatårs-knrser, hvarigenom hela förslaget blifver mindre 
homogent, än jag s.ielf skul le hafva önskat. 

Skulle man emellertid anse mitt förslag för "dyrt", men 
likväl vilja göra någonting i elen af mig antydtia rigtningen, 
så är detta al ls icke svårt, och jag tillåter mig att anyisn. 
en väg. 

Tag bort navi_qationskursen, stryk stabslcursen, behåll a11-
miinna knrsen samt den högre afclelningens al'tilleri- och min

kurser . Stryk ämnenn. heslcrfvmide geometri och lcustbl!ji'is/
ningsliil'a i artillerih:ursen , men öka i stället denna kurs mer! 
.~jökr(r;skonst och 'lllilitäJ' kustgeogJ'C!fi. Derigenom skulle många 
besparingar kunna göras. "Professorn" skull e sannolikt kunna 
ersättas af en sjöofficer eller ingeniör, unelervisande i mate
matik, chefen borde s.ielf kunna undervisa i sjökrigskonst 
(eller annat ämne) , lokal skulle möjligen kunna anskaifas utan 
förhyrning, instrument och materiaher skulle kunna inskränkas 
till hälften af nyss angifna beloppet m. m. och i stället fiir 
2,500 kronor skulle v i enligt den af mig förut. tillämpade be
räkningsgrunden komma till en slutsumma af enelast c:a 14,000 

b ·onor. Och för denna summa skulle vi i Carlskrona få ett 
ganska goclt läroverk - men fullständigt blefve det icke. 

Naturligtvis är det ena beloppet, såväl som det andra 
approximativt. Jag anför siffrorna i sammanhang med mitt 
förslag endast för att visa, att det icke är ontförbart ur eko
nomisk synpunkt. Helt visst skola mimga jemkningar såväl 
beträffande dem som ock i andra afseenelen finnas erforderl iga 
för att göra mitt förslag fullt praktiskt. Derpå är jag beredd. 
Jag hoppas endast, att dessa brister ej skola vara af så all
varsam art, att hela förslaget derför behöfver falla, utan att 
det må kunna tjena såsom en grund att bygga vidare och 
bygga Lättre uppå. 

Skulle det "stora" förslaget befinnas för "stort", låt di\. 
det fiirslagsvis antydda "mindre" komma uneler priifning. 
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Anses icke heller detta för tillfället böra leda till någon åt
gärrl, så anhåller jag, att åtminstone den föreslagna "allmänna 
kursen" måtte bl if va föremål för all varligt öb-er vägande. Jag 
tror nämligen, att man bör kunna göra sig stora förhoppnin
gar om de resultat, som skulle blifva följden af en sådan. 
Kostnaclen blefve ju nä,;tan ingen och förslaget skulle i denna 
punkt sannolikt kunna realiseras utan att afvakta de mera 
eller miurlre gynsamma, chanser som vi1l ett framtida riks
rla~,;be.c;Jut knnna komm a att afgi'>ra iilver en fnllstäni]ig sjö
kngshög,kolas vara eller icke vara. 

Ryska flottans manöver 1891. 
Enligt niedgifvan1l e iifvrrsatt fr;i n •.:\Iarinr-Rnndsclwu.» 

De af ÖstersjC>flottans rustade fa.rtyg, hvilka användes för 
mantivern, v oro delade i två mot !t varamlra opererande eska
llrar. Anfallseskaclem stod nnder befäl af viceamiral Ka zna
ko(j', nncler hvilken konteramiral La.zm-ejf förde befäl, och be
~tocl af följande fartyg: 

Pam;arfarLyget bnperato1· Nicolai T . 

, Imperator Alexander II . . . . . . 

, Her.zo,q Edinlmrgski . . . . . . .. . 
, Admiral Gre(qh. . . . . . . . .. .. . 

Korvetten Rynda . . .. . .. . . .. . .. . .. . 

Klippern Najezduilc . ... . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . 
, Wjestnik . . . . . . . . . . .. .... . . . 

Torpedkryssaren 1.-ieutenaut l{jin . 
b;ta klass torpedbåten Ileval ... 

" !J !J La elda 

" " " Ncwva. 

" " ,, .EJ,·PI/IfS 
Tids kr. 'l sju1•. 18 .92 

Drplnccnwnt. F:1 rt. 
8,840 15 
8,840 1ö 
4,600 14 
3,593 10 
2,950 15 
1,334 13,r; 
1,256 13,5 

595 18 
100 
74 
74 
81 

10 



Transportfartyget A1·teltschilc .... . . 577 
" Samojed . . . . . . . . . . . . . . . 771 . 

Viceamiral Kaznakoff hade sin flagga på Fhwzog Ediu-
lmrgski. Impemtor Alexander II var konteramiral I,azareff.s 
flaggskepp . 

Försvarseskadern storl n n der befäl af konteramiral Gerkeu, 
nnder hvilken konteramiral Vah:.zki fDrr1e befäl, och lJestotl af 
följande fartyg: 

Drplaroment. 

Pansarfartyget Admiml Spin'dojj ........ . 3,740 
Pansarkan on b å ten Zc!1'odeika 2,020 

, Grosjaschtsr:hi. _ . . . . . . . .. 1,490 
Korvetten Skobc1efj' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40() 
Klippern St?:jelok ........ .. .... . .... . ... .. . 1,340 

" Plostun . . . . . . . . . . . . . . ...... .... . 1,250 
Kanonbåten Sn:feg . . . . . . . . . . . . . .. _ ... . .. . 4il0 

" 
Groza .......... . .. . . _ . . .. . .. . 400 

" 
Jorsclt. . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

" 
Wie/w . ... .. . 394 

" 
Bunm. . . . . . . . . . . ... . ..... . 413 

l:st.a klass torpedbåten j!Jo . . . . . . __ 76 

" " Borgå .. ... . . 81 

" " Kotlinj . ... . ..... . 67 
, , , Luga . . . . . . . . . . . 74 
, , Soeabm·g. . . . . . . . . . 100 

2:dra klassens torpedbåtar 8 stycken . . . . . . . 25-30 
Skonaren Slawjanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

}'art. 

10,5 
8,5 

15 

12 

11 •" 
12 

~) 

9 

9 
9,5 
~) 

Förhållandet mellan styrkorna var nära nog detsamma. 
som förra året; men den försvarande hade till sista manhvern 
blif"it förstärkt med l korvett och l första klasse11s torper1-
båt. Den anfallande styrkans stridsvärde var högre nu än 
föregående :'ir, genom att lle båda nya slugskeppen Tmperrdor 
Nico1a·l I och lmpemtor Ale:coude1· l J voro med bland pansar
LtJ'Iygen. 

Den allm~i. lllla planen var J'öl j ande: 

En :fientlig eskader har bemägtigat sig herraväldet i Östet" 
sjön och Riga-bugtcn och fått fast fot i Moonsuud. Sundet 
begagnas som operationsbas för att blockera Finska vil,en , 
förstöra Finlands sjöhandel och efter förmåga skada handels
hamuarne från Sveaborg till Björkö. Den försvarande har 
sinft stridskrafter dels i Sveaborg och dels i finsbt skärgården. 
Den anfallande bemödar sig att hålla de fientliga fartygen 
instängda i Sveaborg och söket· tillika hindra en förening af 
motsidans stridskrafter, genom att angripa de i skärgården 
spridda fartygen. Den försvarande. h vars uppgift det är att 
skydda Finlands förnämsta handelsha.mnar, tillgodogör sig an
fallseskaderns delning och angriper hans enskilda fartyg, ]war
vid han tillika försöker att att bryta sig ut från finska skär
gårelen och Helsiugfors redd för att komrna ned emot Moon
snnd och störa fiendens förbindelse med operationsbasen. Den 
fö rsvarandes slutmilJ är att f'öretm sina samtliga stridskraf
ter i Svea borg och derefter hota fie;1den i ryggen. Manöverns 
planläggning var ej olik föregående års. Detsamma gäller om 
do antaganden, som lades till grund för operationerna, och 
om manDverreglerna. Bestämda föreskrifter, som kunde in
Hkränka de olika partiernas företagsamhet, voro ej gifna, men 
cleremot hade vis.sa, här följande bestäm m el ser utfärdats. 

1lianöverJ'e_qler. 
l. Den u/-"1 Augusti samlas hela anfallseskadern t 

Moonsnncl. Försvarseskadern, delad efter eskaderchefens be
dömande, befinner sig vid Sveaborg och i skärgården Ost 
clerom . 

2. Farlederua från sjön till skärgården och till Sveaborg 
anses vara spärracle af minor. Minspärrningarna vid Svensl;
snnd, i farlederna t i Il Trång,; und och Lilla Pellingö, anses 
dessutom försvarade af lätt artilleri. 

Plan för minspärrningar låter försvarseskaderns befälhaf
Yare i god ticl upprätta oc;h meddela iifverstritlsdomaren. 

3. Reval anses befästadt och skyddadt af minspiirrning, 
h n1rf'iire dess I'Atltl e.i fä r Legagn a~ nJ de u an falla11de. Vidare 



äntages aH en del af anfallseskadern befinner sig vid Talbå
kens fyrskepp och blockerar Kron-;tadt, hvarigenom inloppet 
till denna plats och viken Ost om Verkko Matala meridian 
äro afstängda för försvarseskadern. 

4. Porkala udd och HangiJ ndcl auses befästarle och oin
tagliga. 

5. Anfallseskadern får ej begagna telegrafen, utan måst,e 
skaffa sig alla nnderrättelser om fiendens rörelser genom re
kognosering. 

6. Försvarseskadern får skaffa sig unrlerrättelser om flen
Ilens alla rörelser genom kusttelegraferna och rle på land upp
ri\ttade signalstationerna. 

7. De fientliga fartygens kolning och proviantering 
måste ske från Moonsnncl, och tördenskull äro transportfarty
rrct -'J rtelt.w·Mk och skonaren Samojed tilldelade an fallseskarlern . 
r_, 8. Från kl. 4 pit morgonen den 16 Angnsti anses alla 

hamlelsfartyg, som anträffas af den försvarandes torpedbåtar 
och fartyg, hvilka göra utfall fri\n skärgården, såsom tagua 
fientliga förrådsfartyg; deras namn antecknas i loggbo}(en; om 
fartyg, som gör sådant utfall, förstöres eller tages af fienden 
förloras äfven rätten till priserna. 

9. Om, af anfallseskadern, minor läggas på något ställe 
för att försvåra den försvarande styrkans utlöpande, så måste 
de fientliga fartyg, som nedlägga minorna, på arbetsplatsen 
befinna sig utom skotthåll och få ej clrifvas tillbaka unrler 
elen tid, som erfordras för nedläggande at det för spärrningen 
nö<lvändiga antalet minor. Vid minering får anfallseskadern 
endast räkna med det ombord verkligen befintliga. antalet 
minor. 

10. För att undvika att trafiken störes för kofferdifartyg, 
få minspärrningarna ej utmärkas genom utläggande af bojar 
eller andra tecken. 

11. Anfallseskadern måste ovilkorligen använda a"fllSOS 

för att taga reda på, hvar llen för.warandes stridskrafter be
finna sig. 

12. De manövrerande eskadrarnes befälhafvare uppgöra 
två gånger orn dagen kartor öfver motståndarens ställning en
ligt de senast erhållna underriitteberna Härvid betecknas 
fartygen ej med namn utan efter ordningsföljd. 

'l'ill stridsdomare för manövern voro utnämnda: 
Viceamiral Stezenkoff, öfver::Midsdomare, 

Konteramiral Makaroff och} t .d 
1 s n se omare. 

Kaptenen af I klass \Vulf 
'l'ill hvarje stridsdomare voro två stabs- eller öfveroffice

rare fördelade. De manövrerande eskadrarnos befälhafvare 
måste meddela öfverstridsdomaren sina planer. 

Förutom de ofvan omtalade manöverreglerna voro ytter
ligare bestämmelser utfärdade om grunderna för bedömandet 
af eskadrarnos och fartygens operationer. Dessa bestämmel
ser voro: 

En strid kan leda till något resultat endast om afståndet 
mellan motståndame ej är större än 12 kabellängder (2,200 m.). 

Om hos den ene motståndaren antalet pjeser är dubbelt så 
stort som antalet pjeser af samma kaliber hos den andre, så 
anses den andre efter en timmes strid vara försatt ur strid
bart skick och lemnar stridsplatsen på signal från stridsdo
maren; för så viclt ej den starkare motståndaren genom sitt 
Hätt att manövrera af stridsdomaren föridaras hafva förverkat 
sin öfverlägsenhet. 

En timmes strid och dubbla antalet lika pjeser antages 
såsom norm, efter h vilken fartygens framgång bedömes. H va1je 
fartyg erhåller en värde-koefficient *J, h varvid skj utpjesernas 
koefficienter äro: 

för G-tums (15-cm) kanon - l 

" 
8 och 9-tums (20 och 23-cm.) 

" 
- 2 

11 00h 12 (27,ö och 30-cm.) 9 

" " " 
i_) 

*) Enär 11ti !lessa kocfiirienter endast ingilr artilleriets Yiinlc, mon turpot!
he~tyckning, pansnr, fart och sjödugligbet (deplacement) lrtmwts ntan nfsccntk, 
;;å knnna. tie iekr anses gif\•a någf•t korrokt nttry1ok f(jr fnrt..'-gt' ns totala stri!IR-
viirtle, hvilket Mven i •hitiken» framhiilles . Ofoersiitlarm. 
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för 9-punclig (6,3-cm.) 
" 

" tJ7-mm. " = 1;4· 

FarLyge11s v~rJolwefficienLer äro beroende på ant<tleL ka

lHmer och de,.;:,;as koefficienLer, u ch är ex e m p el vi:> 

för fmperatOJ' Nicolai I och Alexander I I 

, Hynda . . . . ..... . 

, Oro:;jascht:;c/ti . . . . . . . 
, LieutCIIant lljin 
, Klippers . . ... 
., A(lmiral 01·ei,r;lt 
, A(lmiral Spiridoff . 

26,ii 
] 3,5 
3,o 
] ,25 

5,.) 
10,75 

, Za rodeika . . . . . . . 8,o 

Om ett ff,lrtyg kommer inom 4 distausrninuter eller en 

torpedbåt inom l distansminut från en fästuing och är nt:::att 

för elden derifrån under 15 minnters tid så anses fartyo-et , • b 

eller båten försatt ur stridbart skick. Ett fartyg till ankars 

anses försatt ur striden, om ett fientligt fartyg i tydlig afsigt 

att ramma har närmat sig det och kommit på ett afstånd af 

3 kabellängder (560 m.). De fartyg, hvilka af stridsdomare 

förklaras försatta nr strirlen, lemna stridsplatsen, begifva sig 

ntom skotthåll och få ej deltaga i manÖI'ern under de närmast-e 

12 timmarne. Om ett pansarfartyg kommer emot ett opans

radt fartyg, så höjes vinst,annolikheten för det förra till tre

falclt; vid pansarfartyg mot halfpansraclt fartyg och halfpan,;

radt mot opansradt fartyg till dubbelt. 

Artillerielden mot en fiende får blott afg ifvas efter nog

g raim rigtning och sedan af::;tåndet blifvit uttaget, samt endast 

med de kanoner, som verkligen bära på {i.euden; uppehållet 

rnellan skottrm får ej vara mindre än hvad det skulle vara 

vid skarpskjutning . Kommer en torpedbåt ett fartyg 2 lm

bellängder 136:) m.) nära, utan att blifva beskjuten, så anses 

fartyget ft>rsatt nr c;triden; detsamma gäller fartyg: ::;om har 

sina skyddsnät ute, om 2 torperlbåta.r anfalla umler samma 

förhållande, som nyss nämndes. Torpedbåten anses deremot 

fcrst,örd, om den på ett afstånd aJ 7 kabellängder ( l ,28U m.) 
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eller derunder bec:kjutes af l snabbeldspjes uneler en tid af 

ö minuter, 2 eller 3 snaLbelclspjeser 2 minuter och 4 eller 

Here ::; uabbeldspje:;er l minut. Anfalla flere torpedbåtar sam 

tiLligt ett fartyg, så törlänge:; nyss angifua tid rnecl l minut 

för hvarje båt. Torpedbåtar, som afskjutit sina i tuberna lig

gamle torpeder, måste gå utom skottvidlien för fartygens ar

tilleri för att ladda, om de haJ va re:;ervtorpeder ombord. Till 

laLldning räknas minst en hal f timme åtgå. En torpedbåt 

anses försatt ur striden: l. 0111 han under gång anfalles af 

två torpedbåtar, och 2. om han till ankars anfalle,; af en under 

gång varande torpedbåt. 
Rörande minspärrningarna voro nedanstående bestämmel

ser utfärdade: 
Går ett fartyg genom flll fientlig minspärrning, som är 

::;kiljedomaren bekant af kartan, utan att förut hafva låtit upp

taga minorna, så anse::; fartyget vara sprängdt. Passera flera 

fartyg minspärrningarn:>. i hvarandras kölvatten, anses det 

främsta fartyget sprängdt, och om det är i trånga farleder 

eller hufvudfarleder anses de båda främsta fartygen sprängda. , 

En minspärrning anses Yerksam endast om tre rader minor 

äro utlagda med ett mellanrum af högst 30 meter mellan mi

norna.· 'l'vå båtar, som skickas fram att oo;kaclliggöra en 

rni11spärrning, anses behöfva 10 minnter för att aflagsna l 

mina och måste arbeta just på det ställe, der minspärrningen 

bl ifvit antagen såsom nedlagd. Huruvida arbetet lyekas eller 

ej, meddelar stridsdomaren genom signal. 
Det är såväl befäl som manskap förb_jndet att nyttja hyrda 

bittar och fartyg, att hissa främmande flagga och att begagna 

ei vila kläder. 
Vid siclan af de allmänna strategiska och taktiska upp

gifterna borde äfven undersökningar anställas öfver bästa sättet 

att göra igenk~Lnningssignaler, för att att skilja vän och fiende, 

och vidare borde första och andra klassens torpedbåtars ak

tionsradie närmare bestämmas, 
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~11onöocrw:; ut(iil'(//odr. 
Setlan de balla eskaclrarue intagiL ~iua ställningar, började 

mauövern omeclelbart och va r ad e från ocl1 med den 16 till 
och meLl de u 20 Aug u st i. l .: nderrättelserna om operationer
nas förlopp och de enskilda fartygens och afdeluingarnas rö
relser äro ej si detaljerade, att de gifva en klar bild af allt, 
hvacl som försiggått, men do gifva tillräcklig ledning för eLt 
allmänt omdöme om manövem i sin helhet. Den l G på mor
gonen befann sig elen anfallande meLl samtliga sina strids
krafter i vestt·a delen af Finska vikeu. Af de eskadern till
delade fartygen synes pansarfartyget Nil'olai I aldrig kommit 
med, eftersom det icke omtalas. Högste befälhafvaren tlelade 
sina fartyg i tre atdel ningar; den för:: ta be::; to' el af pansarfar
tyget lfen:og Edinbnr.r;ski, korvetten Byuda samt torpedbåtarna 
Nuroa och Laclda; cleu :1ndra af pansarfartyget Alexander II, 
klippern Wjestnik samt torpedbåtarne E/celt(tS och Reoal; don 
tredje bestod af pansarfintyget Aclmirol Grei,r;h, torpedfarty
get Lieutenant l(jiu och klippern Najl'zd~tilc. Andm afdeluin
gen erhöll order att rekognosent skärgården från Helsingtars 
till Aspö och förvis:m ::;ig om motståndarens styrka der::;tädes. 
De andra afdelningarna ångade o::;tvart, hållande sig så långt 
sydligt som möjligt. Härnnder utskickades Lieutnumt Ilj1:n 
att grundligt rekognosera skärgårelen från Aspö till Björkö. 
Då e::;kadern hade passerat Roglaml l1öll den Ost om ön och 
förblef der under natten mecl täckta positionsl.ins 'ricligt den 
17 inträffade tran sportfartyget Artellsthik vid e .~kaderu , som 
med dess hjelp lät öfnrföra en landstigningstrnpp till öns 
norra ända och besätta byn clerstädo:>, ntan att möLa något 
motstånd. Snart derpå itterförenacle sig andra aftlelningen 
med hufvudstyrkan och :1nmälde, att skärgårelen från Helsing
fors till Aspö syntes vara obesatt, under clet att fiemleu sam
lat betydande ::;tridshafLcr vid Hebingfors. AfdelniJJgsche
feu, amiral Lazareff, erhöll derpå order att med sin styrka 
blockera Rebingfors och att i synnerhet hindra fienden att 
gå till sjös. Sedan audra afdelningen gått1 återvände Dieute~ 

., 
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1tant Jljin frim sin rekognoseringstur och dess chef anmälde, 
att hau geuomsökt Björkö,;uud och 'rråug::;nmb stora redd 
ntan att ::;e wlgot af fiemlen, meu att det vore att antaga så
::;om ::;äkert, att en del af för::;varseskaclern samlats vid Aspö. 
För att skaffa ;;ig visshet härom utsände öfverbefälhafvaron 
H!Jnda, som, å~följcl af torpedbåten Naroa, skulle gå till Aspö. 

Under dessa företag hade elen försvarande likaledes vid
tagit sina mått och steg för att lösa elen ålagda uppgiften. 
t)tridskrafterna delades i flera olika st;:trka afdelningar, som 
::;ändes, förmodligen inomskärs, för att bevaka inloppen till 
de mera betydande kuststäderna. I Helsingfors q varstannade 
pansarfart.yget Admirat Spi'l'ido_fl, pansarkanonbåten Grosjascht
schi, korvetten Skoueleff, kanonbåtarue Gro.za och Bunt.n, äf
vensom . l:sta klass torpedbåtarne .Abo, Kotliuj och Svcabm·_q 
::;amt några 2:dra klass bitar; till Aspö sändes pansarkanon
bttten Xarodeikrt, klippers Slijclolc och Plasfnn, kanonbåtarne 
Jorsch och lVicltr, ::;lwnaren 8/uwjanka, l:sta klass -torpedbå
tarne Borget och Lu,q(t, äfvensom fyra ::!:dra klass båtar; till 
'rrångsund sändes kanonbåten Snje_q och en 2:llra klass tor
pedbåt. När den sistnämnda afdelningen kommit på sin plats 
är ej kändt, men troligLvis hade den ej inträffat der, förr än 
Lientenallt LUin på sin rekognoseringstur redan lemnat Trång
::; uncl. 

Den 17 kl. 8 e. m. återvände torpedbåten Naroa från A.spö 
O(;h anmälde, att på redelen hade upptäckts 5 fientliga fartyg, 
u i~ mligen Xarodeiku, Strjelok , Plastun, Boryd och Lu.r;rt. Kor
vetten H!Jnda hade helt oförmodallt anfallits af de bada tor
poclbfttame B01·_qå och Luya, men anfallet mi::;slyekacles, ty 
sj ön gick så hög, att b<ltarne ej kunde komma inom torped
sk.iutningsafståml. Deremot besköt korvetten båtarue ihål
lande med :o in:1 snabbeldspjeser och som vilkoren nppfylde::; 
fö rsattes torpedb~ttarn e nr striden. Efter ::;h·idens slut gick 
lt,r;nda till Björkösund efter att hafva un<lersökt pa..,,.;agen i af
,.;eende på minor och fortsaLte, då ingen fiende knmle npp
t ii,ckas der, till Trång,nnds stora redd. Här lågo kanonbåten 
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en 2:clra klassens torpedbå't till an kars. Efter en 
fiuao de P"ifva sio· för li!jndrts ötverlägsna styrka. o , e , . 

det att de u an falla,ncle s:'tl umla hade flere fra m-
gångar att uppvisa, blef den försvarande icke heller overk,;am, 
utan bemödade sig att skada motståndaren. Ett syn neriigen 
kännbart slag tillfogades den anfallande styrkan af kanon
båten arosja8c!dsclti, som lycl~ades att, sannolikt. elen 17 på 
aftonen, bryta den at Ale.cauder II, Wjestuz"lc och två torpetl
båtar upprätthållna plockaden och komma till sjös. Detta 
måtte hafva skett fullständigt obemärkt, eftersom kanonbåt e u 
ej blef förföljd. Grosjasclttsclti tog till att börja med en mängel 
fientliga transportfartyg i enlighet med punkt 8 i manöver
reglerna, gick sedan till Moonsund, förstörde der alla kol- och 
ammunitionsförråd, utlade ett antal minor och återvände slut
ligen till Helsingfor,;;, utan att hafva blitvit anfallen. I verk
ligt krig :,;kulle den anfallande flottan genom dessa hii.nclelt'er 
hafva förlorat sin hufvud-clepot och måst upprätta den på 
nytt. Natten mellan elen 17 och 18 gjordes från den försva
.randes sida ett torpedbåtsanfall mot anfallseskadern. Den 
sistnämnda låg till ankars i närheten af norra pynten af Hug
land och hade bevakningsbåtarne ute, men tycktes ej hafva 
riggat ut sina nät. Då konteramiral Valizki, som låg vid 
Aspö med en del af försvarseskadern, fick reda på, h var fienden 
fans, skickade han de tre torpodbåtame Boryd, Luga och 
KotliJtj för att anfalla honom. Kl. 9 på (Fällen lemmule 
båtarne redden i elen förut rådande starka syd vesten hade moj
nat något, men dyningen gick ännu hög. Torpedbåtarne 
måste ånga mot vind och sjö, h van'id JJorgå såsom varande 
:mabbast kom · före de andra. Då Borgel kommit ner emot 
Hogland, smög han sig in emot land och gick tätt under öu. 
Kl. lO,:oo e. m. sigtades från Borgel cle fientliga fartygens master 
mot den temligeu klara horisonten och t.orpeclb~tten, som llit
tills närmat sig midten af eskadern, satte kurs på ett fartyg, 
som låg längre ut till sjös och ångade emot det med fnll 
fart, korn upp längs siclan och gaf några stötar i anghvisslan 
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för att markera det fnllkomligt lyckade anfallet sa.nt höll 
setlan ner emot Hogland. Då för~L fick han första skottet af 
de L anfa.lh1a och spräugcla fartyget, Admiral Greigh, i sam Lidigt 
öppnades eld af hela e::;kadern och den uppkomna förvirringen 
begagnades af Lu,qa, som i den ej upplysta delen af farvattnet 
smög sig upp tätt under Her.::og Ji)dinlmrgski och afsköt en 
torped. Båda torpeclbåtarne undkommo efter dessa fullstän
digt lyckade anfall. 

På grund af den rekognosering, som egt rum vid Aspö, 
beslöt am i r al Kaznakoff sig för att gå dit med hela elen aH
fallande styrkan för att afskära den fientliga afdelningen, som 
antogs yara svag, från den i Helsingfors varande eskadern. 
I denna afsigt gingo Herzog Ji)clinuurgski ( oaktadt den efter 
manöverreglerna var försatt ur striden till middag ::;amma 
dag), Lietttenant Itjin, Laclda och Narvet i dagningen den 18:cle 
Augnsti emot A.spö, för att hindra de fientlig t fartygen från 
att bryta sig ut till sjös. Seclan inloppet blifvit rensadt från 
minspärrningar och då eskadern närmade sig Luppi båk, 
märkte amiralen att tre fientliga fartyg, Zarodeika, Sttjelok 
och Ptastan med full fart ångade vestvart genom skärgården, 
tydligen i afsigt att fömna sig med hufvudstyrkan. För att 
hindra detta kallade amiral Kaznakoff genom signal Acbniral 

arei,r;h, NajezclJtilc, Reval och J;)kenäs till sig och gick, sellan 
dessa fartyg förenat sig med honom, med hela sin styrka i 
kolonnordning parallelt med motståndaren. Som denne var 
underlägsen både i fart och st.yrka, förföljde amiral Kaznakoft 
endast så länge som behöfdes för att försätta fienden nr striden. 
Emellertid är det tvifvelaktigt, huruvida detta lyckades och 
af elen ofullständiga beskrifningen framgår ej, hvatl som egent
ligen försigg~ttt. Under det att artilleri:-;triden pågick, företogo 
L ieutenant J tji n och fyra l :a klassens torpedbåtar ett an fall 
emot de fientliga fartygen, men torpedbåtarne lyckades ej i 
enelast Lieutenant ltJin knncle af(yra 2 torpeder mot Zarodeilw, 
men med hvilket resultat är obekant. Sedan striden med de 
t.re fartygen slutat, vände amiral Kaznakoff tillbaka för att 
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uppsöka de öfriga delarue af den försvarande styrkan · han . ' 
fann uti skärgåt de u först lmnonlJaten Wie/t~· med LV å fCir.~t.a, 

klass torpedbåtar och sedan längre umler land kanonb<Uen 

Jorsch, skonaren 8fawianka och två andra klass torpedb.'tLar, 

som alla kommo från Svensksund för att förena sig med den 

öfriga delen af den detacherade eskaderu, som stod under 

befäl af amiral Valizki. Amiral Kaznakofi gaf Lieutenant J(jin 

order att anfalla skonaren Slawjanka, under det att Najezdnik 

Lacltta och .;.Varvrt skulle anfalla Wichr. Intetdera anfalle~ 
lyckades dock, emedan Slawjanira undkom inåt skärg~rden i • 

r~tt tic~ och Wiclw lyckades att intaga en så förmånlig ställ

mng vtd ön Sur-Musta i det trånga Kitelsund, att den icke 

kunde kommas åt. Torpedbå~arne Laclltrt och Narva, som 

förföljde liVicltr in i den trånga passRgen, blefvo oförmodadt 

anfallna af två 2:dra klass torpedbåtar, som lågo fullkomligt 

dolda bakom en ö; säJana förhållandena voro, och då t :sta 

klass båtarne dessutom blefvo beskjutna af IViclu·s snabbelds

pjeser, skulle de hafva blifvit försatta ur striden. Lacltfa 

kom dessutom på grund, men kom oskada<l flott igen. Ka

nonbåten lVir/w begagnade sig af torpedbåtames ogynsamma 

läge, gick med de två 2:dra klass båtarue nt i öppAt vatten 

och anföll klipperu .Vr(jezdnik, som måste draga sig tillbaka. 

Anfallseskadem drog sig tillbaka, sedan dess anfall mot 

skärgå1 dsflottiljen blifvit af.'>laget, och ankrade på redden vid 

Fort Slava. Amiralen skickade torpedbåta.rne Ekcnä8 och 

H eva l till den afdelniug, som blockerade Svea borg. Natten 

mellan den 18 och l!) Augusti förgick ostönl och påföljande 

morgon l~ttade eskadern och gick tillbaka till sin gamla an

karpla~s v1d Hogland. Dit ankom mo under förmiddagens lopp 

torpedbåtarne Ekenlis och Reva/J som vid ett anfall mot pau

sarfartyget Spirido,fl och korvetteu 8/robele(f blifvit för::;atta ur 

striden. Detta torpedbåtsanfall egde sannolikt rnm på He l

"ingfors redd och det hade lyckats torpedbåtarue att spränga 

kanonbåten Grozo, ·so m, i tanke att de voro vänskapliga båtar 

:;läppt dem. alldeles inpå sig utan att gifva elll. 

•. 
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Under -den l 9 Augusti förblef anfallseskadern på sin 

a~],arplats och fylde sina kolförråd från SamoJed och .rb·

telischik. Kl. G e. m. lättade fartygen, togo vägen Syd om 

Hogland och gingo sedan vestvart i dubbel kolonn. För

svarseskadern var så försvagad gAnom det.acheringarna till 

Aspij och Trångsund, att elen ej kunde komma till rätta med 

Rin nppgift att hota fienden i ryggen, utan att återkalla. de 

1letacherade stridskrafterna. Då det dock ej lyckades den 

för:Ovarande att i rätt tid förena sina fartyg, så återstod honom 

"lntligen intet annat än att upptaga striden utanför redden. 

När derföre anfallseskadern kom i sigte af Gråhara fyrtorn 

1len ~O Augusti i dagningen, observerades att försvarseskaderns 

fartyg lemnade Helsingfors redd och gingo ostvart. Det blef 

emellerti\l stark tjocka, som förhindrade alla företag uneler 

fm·middagen och dolde fiendens rörelser, men då tjockan lät

tade, ntrsnades a: t den försvaranJe tycktes vilja leverera en 

afgörande ·drabbning. Sedan pansarfartyget Alexmule r I I och 

klippern Wiestuik förenat sig med anfallseskadern, formerade 

clenna eskaderlinie med di visionskolonner och gick fram till 

anfall. 
På ett afståncl af ungefär 3 minuter från fienden öfver

gicks till eskaderkolonn med di visionskolonner och på c:a 

4,000 m. börjades artilleristriden mot motståndaren, som hade 

sam ma formering. Sedan de b<'tda eskadrarne i närheten af 

Sytina gruml beskjutit hvarandra under en timmes tid utan 

att komma till något resultat, lät högste befälhafvaren öfver 

an fallseskadem afbryta striden och härmed var manövern 

Rlutacl. 
Kritik ö/oer manöoem. 

Den ryska manövern uppvisar, måhända till följe af alt 

så bristfälliga underrättelser derom blifvit bekantgjorda, blott 

få händelser, som äro af uågot intresse i afseende på lösningen 

af strategiska och taktiska spörsmål. stridskrafterna voro för 

otillräckliga och tiden för kort för en grundlig undersöktting 

af c1e framlagda uppgifterna. Det oaktadt hafva några strids-



lägen förekommit, som förtjena att uppmärksammas. en1etlan 
de utanför ramen af de lokala betingelserna belysa några 
allmänna grundsatser inom krigföringen och hafva ånyo på
visat värdet och rigtigheten af vissa äldre erfarenheter. Hnf
vudideen var densamma· som vid föregående års manöver och 
visar alltigenom det möjliga krigsläge, som skulle inträda för 
Ryssland, om det anfölles af en betydligt öfverlägsen sjömagt. 
I betraktande af den stora knststräcka, till h vilken hänsyn 
måste tagas, och de jemförelsevis små stridskrafter, som del
togo i manövern, måste många antaganden göras för att gifva 
operationerna en bestämd rigtning, h vilket var nöd välllligt 
med afseende på den anfallandes eljes oinskränkta rörelse
och handlingsfrihet samt den knappt tillmätta tiden. Så t. 
ex. var den förnämsta hamnstaden vid Finska vikens sydkust 
sluten för fienden och alla inlopp till Finlands små kuststäder 
mellan Sveaborg och Björkö antogos vara spärrade med mi
nor, som del vis försvarades af artilleri. Öfriga förutsättningar 
motsvarade verkligheten, för så vidt detta är möjligt vid 
öfningar af detta slag. Alla hjelpmedel för befordring af 
underrättelser, öfver hvilka landet förfogar, stodo den försva
rande styrkan till buds, ll\'aremot den anfallande i detta 
afseende var hänvisad till sina · avisos. Den anfallande fick 
endast kola från medförda transportfartyg; noggrann a och 
tillräckligt stränga bestämmelser voro utfärdade om minors 
nerlläggning och upptagning. 

Föreskriften att alla handelsfartyg, som anträffades af den 
försvarande och h vilkas namn lästes, skulle auses vara från 
fienden tagna transportfartyg hade ingen som helst motsva
righet i verkligheten och ledde derföre till falska res u l ta t. Man 
hade åtminstone bort utsätta en vis::: tid för beslagtagningen 
och vissa regler för utförandet af den. 

De bestämmelser, som lågo till grund för bedömandet af 
strid mellan fartyg och torpedbåtar, liknade p~L det hela, taget 
dem, som amlra nationer använclt, och deras svagheL låg här 
l i k som au norstädes i farvattnets särskilcla betingelser, }l\· il k a 

ej medgifva det taktiska genomförandet af en strid under en 
manöver så fullstämligt ·som önskvärd t vore och på land kan 
ske. En regel mot hvilken vissa invändningar torde kunna 
göras, var den, efter hvilken ett fartyg på grund af viss öf
verlägsenhet i artilleri skulle anses såsom segrare öfver et t 
annat. Om anta~et pjeser af lika kaliber var dubbelt så 
stort, så skulle efter en t im mas strid den svagare parten anses 
för;;att ur striden. 

Då emellertid. en värde-koefficient blifvit uträknad för 
h varje fartyg med hänsyn tagen till de olika ombord befint
liga kaiwnernas kaliber, så hade det väl i sti:illet varit bättre 
att begagna denna koefficient vid stridens bedömande, ty alla 
fartyg hade ju icke samma kanonkaliber. Denna koefficient
bestämning efter skjutpjeserna är visserligen ofullständig, ty 
hilnsyn är ej tagen till pansarskydd, fart och torpedutrustning, 
men man har väl föredragit att få en lätt bestämbar grund val, 
framför att göra en invecklad uträkning, h vars rigtighet städse 
blir tvifvelaktig, då de i rälmingen ingående storheterna äro 
svåra att bestämma och knappast äro mätbara i förhå!lancle 
till hvarandra. En besti:immelse, som icke rigtigt synes ega 
Rin motsvarigket i verkligheten, var den, att fartyg och tor
peclbåtar skulle anses försatta ur striden, om de inom en di
stans af respekti va 4 och l minut v oro utsatta för elden från 
en fästning under en tid af 15 minuter. I verkligheten skulle 
väl knappast vare sig fartyg eller båtar löpa någon synnerlig 
ri:;k på sådana distanser. Mycket ändamålsenlig och vigtig 
Yar bestämmelsen att enelast tle pjeser, som verkligen buro på 
fienden, :-·kulle räknas vid afgörandet och att uppehållen mellan 
skotten skulle vara desamma, som om skarpa skott hade an
vändts. I ryska flottan tyckes man ej hy:;a stort förtroende 
tili skyddsnätens effektivitet, eftersom enligt bestämmelserna 
ett fartyg med atsatta skyeldsnät skulle anses försatt ur striden, 
om två torpedbåtar kommo inom 36ö m. fn'm .let. Äfven 
bestämmelserna om minspärrningarnas verkan och rleras u n
d au riic1,iam1e y oro gan::;ka äudamålsenl iga. 



H vad sjelfva manövern angår, så förekom mo under cleti 
två händelser, som äro af särskilclt intresse. Den ena var pau
sarkanonbåten Gro.~jaschtschis blockadbrytning och dess derpå 
ntförda förstörande af fiendens hufvud-depot i Moonsuncl. 

Öfverbefälhafvaren för den fientliga eskadern hade lemnat 
denna vigtiga plats med alla sina stridskrafter, och det v iii 
synas som om inga försigtighetsmått voro vidtagna för att. 
försäkra platsen mot öfverrumpling. Onmken till denna nn
clerlåtenhet är svår att förstå, och saken kan endast förklaras 
d8l·af, att amiral Kaznakoff måtte hafva ansett det omöjligt 
för den blockerade styrkan att bryta sig ut. Genom de före .. 
tag, som utfördes af Gm~jrtschtschi, hvars chef, kapten Rosh
destvenski, visade djerfhet, omtanke och synnerligen god upp
fattning af de förhandenvarande omständigheterna, beröfvades 
fienden sitt nöd väneliga stöd och hade bort antingen återupp
rätta sin hufvud-depot eller också helt och hållet försvinna 
från Finska viken till dess att först.ärkning tillkommit. Att 
emellertid intet vidare af.seende fästes vid händelsen berodde 
nog på att man ej ville uppehålla manövern, som mera var 
anlagd på taktiskt samarbete än samlande af strategisk er
farenhet. 

Den andra händelsen af större betydelse var torpeubåt
aufallet mot den fientliga eskadern vid Hoglancl. Anfallet 
lyckades fullständigt på grund af att motståndaren ej iakttog 
tillräcklig vaksamhet och eJ· hade vidtacrit nöJ'aktio·a säker-
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hetsåtgärder. En eskader, som nattetid ligger till ankars 
endast 12 a lö distansminuter från fienden, är utsatt för så 
stor fara från torpedbåtames sida, att endast särskilda för
hållanden och mycket tvingande skäl kunna förmå en eska
derchef att intaga ett sådant läge. Sker det, så måste emel
lertid alla möjliga försigtighetsm~ttt vidtagas för att i rätt tid 
kunna märka och afslå anfall. Detta tyckes man emellertid 
alldeles hafva underlåtit, och följden blef förlusten af två pan
sarfartyg. 

'l'orpedbåtarne hafva under denna manöver haft flerfal-
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clig.a tillfällen att vara verksamma, men icke alltid med samma 
framgång. Öfverallt har det visat sig att ett öfvermskande 
uppträclaude måste auses såsom dU nödvändigt vilkor för tor
pedanfallens framgång. Lärorikt är i detta hänseende det 
anfall, som gjordes vid ön Sur Mursta mot kanonbåten vViclw 
af första klass torpedbåtarne Lachtct och Narva; de sistnämnda 
anföllos der så plötsligt af 2 andra klassens torpedbåtar, att 
tle måste anses besegrade. Lokalförhållanclena, som medgåfvo 
de små båtarue att gömma sig, möjliggjonle här en fullständig 
ijfyerrnmpling. 

Afståndssignalering uti engelska flottan. 

Uti Februarihäftet innevarande år af "Journal of the 
Hoyal United Service Institution" fin nes intagen en uppsats 
ri')ranrle detta ämne. Hvem författaren är nämnes ej, men 
nppsatseu nppgifves vara utarbetad på anmodan af konter
amiral Ph. Colomb. Som emellertid 'l'idskrift i Sjöv~lsem1et 
nyligen innehållit beskrifning på tvenne nytt signalapparater, 
<len ena åsyftande att a fgifva meddeJanden enligt semaforsy
stemet och den andra medels användande af tecken af olika 
y ttre form, så bör en öfversättning af dem1a uppsats här för
tjena rum, enär llen lemnar uågon upplysning om den erfaren
bet, som inom engelska flottan vnnnits vid tillämpning af 
liknande signaleringsmetotler. Artikeln lyder i öfversättning 
som fiiljer :*) 

Huru benndransvärdt vår flottas signalsystem än må 
vara, ingår deri likvisst ingen met-.orl för verksam af.stånds
sigoalering vid dag,;ljn~. I (1enna upp;;al,,;; slmll .iag fi")rsöka 

*) i\l iittcn iiru ongel::dw . 
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att beskrifva. de olika sätt hvarpå af.-;tåndssignalering under 

dagsljus blifvit utförll, samt äfvenledes före.-llå ni't.gra ·förbätt
ringar af dessa olika sätt. 

För närvarande tyckes det icke finnas något sätt fih· 
verksam signalering 'på längre afst.iiml, än det der flaggornas 
färger knn n a urskiljas. 

Vid försi'•k till signalering på längre håll, har man tagit 
sin tillflygt till olika former på de använda signalflaggornR 

i förening med väfkulor, hvar,iemte man anviindr, s. k. "col
lRpsi ng drnms". 

Emedan signalernas färger på långa· elistanser icke knnna 
nr.-;kiljas, synes det enda anviLn<1bara sättet för signalering på 

r lessa af.~ tån el vara, att an vända "formen" i stället för "färgen". 

Uneler våra sommaröfningar har man anvLi11Jt syst.em, 
rler olikformade flaggor och vH.fkulor använclts att bilda sig
naltecken. Det som är karakteristiskt för detta sy,tem, som 
äfven all väneles inom handelsflottan, är väfknlan som an vändes 
i fiirening med flaggor och standertar. 

Våra signalflaggors och väfkulors ringa storlek gör det 
afståml, hvarpå detta system kan användas, [dltför kort. Man 
har sökt undvika denna olägenket ·-· signaltecknens li tenhet 
- genom att använda utländska nationalflaggor i stället för 

vanliga signalflaggor och "collapsing clrums" (hopfällbara 
teL:ken) i stället för väfkulor samt låtande standertar repre
senteras r.f nationalflaggor, hopvikta till hälften eller tredje
flAlen af sin egentliga storlek. 

Här nedan angifves resp. storlekar af de sålunda erhåll n a 
tedmens synbara ytor: 
Utländsk nationalflagg . . . . . . .. . . .. . omkr. 220 qv.-fot 

" " 
dubbelviken , 110 ,, 

, viken tredubbel .... , 73 , 
Ett slagskepps signalflagga 

" 
99 , 

" " 
standert ..... . ..... . , 88 ,, 

Collapsing drum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , lO , 
Väfkula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . , 7 n 

Detta system har flera olägenheter, hvaraf de hnfvuclsak~ 
ligaste äro: 

l :o) Det begrämade antal signaler, som rlermed kan göras. 
2:o) Dess bero e. n de af en gynsam vind för signalernas 

urskiljande. 

1. Derigenom att systemet endast har tre signaltecken, 
vidkula, flagg och standert, blifva signalernas antal i systemet 
ytterst ringa, hvarjemte det hopfäll bara tecknets genomskär

ningsarea är så liten, att detta t ecken e,i blir af mycket gagn; 
rnen ett signalbref innehållande 30 signaler kan lätt göras 
npp äfven om blott flagga och standert begagnas som tecken. 
Kal!Rs stamlerten "lång" 
::V[orseska telegraftecknen 

gifvas till hvart och ett. 

och flaggen "kort", kuuna rle vanliga 
användas, och en särskild L•etyclelse 
Signalbretvet skulle i så fall inne-

fa.tta: ~ st. en-ställiga, 4 st. två-ställigft, 8 st. tre-ställigft ocb 
l G st. fyr-ställiga signaler. 

Morseska alfabetets 2ö bokstäfver skulle anvämlas jemte 
motsatta tecken till bokstäfverna B, O, H och Z. Men för
utom ett såda ut systems lätthet a_tt afläsa, så finnes i n gen ting 
tilltalande i detsamma. 

2. Såvida ej en gynsam vind är blåsande, är hvmje för
siik att använda flaggor vid dagafstånclssignalering frnkt;löst., 

i det att det är absolut nödvändigt, att flaggorna blåsa nt till 
sin rätta storlek, samt något så nä.r vinkelrätt mot rigtningen 
till den eller de, som E: kola afläsa signalen. 

I fall det signalerande fartygets kurs och fart samman
falla med vindens, så skulle signalflaggorna hfinga rät.t ned 
och ej kunna urskiljas, men cletta förhållande inträffar icke 
ofta, och denna olägenhet skulle kunna öfvervinnas, ifall det 

signalerande fartyget iinc!Tade sin knrs. AfYen ifall detta of
vannämnda förhållande ej vore fallet, så skulle det lätt kunna 
hii.nda med en annan vind, att signalerna blåste längs morl 
~ynlinien till det eller de fartyg, som skulle mottaga signalen. 

.Men äfven denna s>:årighet skulle möjligen kunna öfver
vinna;; genom en föi·änrlring af llet signalerande fartygets kurs. 
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Denna här föreslagna förändring af kursen låter sig doc], icke 
all tid verkställas, och derför måste ett afståndssignaleri ngs
system skapas, h vilket uppfyller följande fordringar: 

l) att kunna afläsas från alla håll, 
2) att vara oberoende af tecknens färg, samt 
3) att vara enkelt. 
Utgående från att systemet med flaggor visat sig vara 

oanvändbart återstå blink- och semafor-systemen. 
Blinksystemet, hvarmed förstås hvarje system, der punkt 

och streck eller "kort" och "lång", förekomma, har elen stora 
fördelen, att endast två tecken behöfvas, hvillm tecken kunna 
framställas på många sätt. 

Det simplaste sättet att godtgöra sig detta system för 
längre afstånd är att an väncia en stor fyrkantig flagga. Korta 
och långa framställas oc,.enom att hissa och nedhala flao·aa n 

b b 

för hingre eller kortare tidsförlopp. 'l'idsenhetens längd bör 
vara beroende af det afstånd, på hvilket signalen skall afläsa~, 
samt på fartygets fart. De regler för telegrafering efter Morses 
al f a bet, som bestämrna den tid flaggan skall vara nedhalad 
fijr att beteckna en "kort", och elen tid elen skall vara nere 
för att beteckna en " lång" , samt tidsintervallet, så\·äl emel lan 
de olika tecknen i en bokstaf, som ock emellan två bok~Lf'ver 
i ett ord, böra iakttagas med den yttersta noggrannhet. Detta 
~ir så mycket mera att korntna ihog, som tidsenheten emellan 
Ile olika tecknen i en bokstaf försvinner vid telegrafering 
medels svängflagg, då deremot afståndssignalering på ofvan 
föreslaget sätt ej ::;kulle kunna afläsas, ifall tidsenheten ej iakt
tages vid telegraftecknens framställande . Vid signalering på 
mycket långa distanser är d ~et rätta iakttagam1et af tidsenheten 
af allra st.örsta Yigt, och får ej försnrnmaR. Jag har bevit.tnat 
detta slaoo·~ af,;tåndssignalerinba två o·åno·er men be<,.g·e a·'tn-

._J b b ' n..._ h' 

gern a var ti<.benheten emellan rle olika tecknen i bokRtäfverna 
s!L knappt tilltagen, att. den afläsande, som b~efann sig på rät.L 
stort afstånd, -ofta ej kuude sär;-;ki!ja två på hvarandra föl
jande tecken. Vid sigualering på långa distanser finnes flera 
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omständ igheter, såsom synnervens an:;trängning, den besvä
rande ställningen, fartygets röreber och oron kring den af
läsande, hvilka bidraga till att hindra denne från att stän
digt hålla sitt öga och koncentrera hela sin uppmärkf'amhet 
på . flaggan, och om då tidsenheten emellan tecknen i en bok
,;taf göre:; för kort, blandar den afläsande ihop två tecken 
och förlorar bokstafven. Om signaleringen än göres aldrig 
så noggrant, så kan vinden också hafva ett försvårande in
flytande derpå. 

Uti den s. k "collapsing drnm" hafva vi likvisst en apparat, 
~om är oberoende af vindens rigtning, och som, genom aLt 
hafva formen af en tunna, visar samma skepnad från hvilket 
håll den än ses. 

c c 
Pa denna apparat, som uLlenlllas till alla HotLans tartyg 

grundar sig det enda sätt för meddelande p:1 längre håll, som 
vår signalbok innehåller; dess dimensioner äro: höjd 4 fot; 
största bredel 3 f. 6. t. ; bredd vid topp och bas 2 f. 8 t. ; 
höjd när den är hopfälld 8 t 

~ignalboken innehaller om elensamma följande besLäm
meber: "Apparaten skall hi::;,;as på lämpligaste plats och till 
en höjd af minst 20 fot öfver däck, hvilkeu höjd är tillräcklig 
äfyen för signalering på de längsta afstånd ; den är sjelfver
kande vid sin hopfällning och skötes för hand." 
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Öfre ringen (o) har en vigt af 10 !fl. och är gjord af bly. 
Bifogmle teckning förklarar, hur detta gör app~raten ;;jelfver
kaucle vid hopfällning. Det behöf::; en kraft af 15 rf/. för att 
utspänna densamma. Emedan des~ genom::;kär11iug:mrea enda~t 
är 10 qv.-f., är det tylllig!-,, att elen ej kan begagnas på mycket 
stora afstånd, sänleles då man ihitgkommer, att ytan at ett 
slagskepps signalflagga är 99 qv.-f. 1'värt emot signalbokens 
försäkran har erfarenheten visat, att apparaten är för liten för 
att väl motsvara sitt, ämlamål, hvilket bevisas af att man 
uneler sommaröfningarna, der behofvet att kunna meddela sig 
på långa afständ varit lifligt känclt, har försökt förstora den 
!listans, hvarpå denna apparat kan användas, genom att gifva 
den större dimensionen·. Dessa törsök ha f va dock icke med
fört önskadt resultat. Alla dessa tillfälliga apparater hafva 
varit för tunga och för klumpigt tillverkacle, samt hafva van
ligen icke kunnat fällas ihop till .nog små dimensioner. 

Några bland dessa apparater förfärdigades af brädbitar 
och så litet följde deras konstruktör modellen, att de ofta 
liknade oerhörda dragspel som fordrade många man för l:lin 
sköLseL När en signal skulle göras med någon af dessa ma
t:ikiner, så gaf signalma11nen i förhan el de nöd vän dig~ befall
ningarna för att framstället kort-lång, karlame halade och 
clrogo, och för en i:ltnnd gick allting bra, men derpå gick 
vanligen något på tok; antingen blef karlen i förhand kon
funderad, eller ock tröttuade de halande karlarne, och togo 
l:lig helt oförrnoJaclt en hvila, och på detta sätt blef resultatet 
af signaleringen - ofta rätt lö,jligt för resten - absolut in
genting. 

Umler eskaderöfningama 1889 begagnades ombord på Cot
lill,qwood en appara: 8 fot hög och 5 fot bred. Den hade fem 
ringar, sum höllos utspända genom trianglar af bräder. Desl:l 
vigt var• l 1

/ 2 Cwt.*) och det behöfcles flere m an för att sköta 
densamma. ApiJaraten ansågs misslyckad. 

*) 1 1
/., C\\'t.. = 70 kg. 
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År ltl87 konstmerades och försöktes en apparat liknande 
denna, men af nitgot större dimensioner, af captain King på 
:::Jultan. 

Den reglementerade apparaten har icke allenast befunnits 
vara för liten, stundom händer äfven att elen ej fullständigt 
l:lammanfaller, och elen har benägenhet att hänga upp sig, om 
elen användes i hård bris. Detta fel, att ej falla ihop full
komligt, d. v. s. att icke fullgöra en af sina vigtigaste 
funktioner, gör ap para ten fullständigt o an vändbar, alldenstund 
det ofta är alldeles omöjligt, a,tt på något af.-:tånd se, ifa,ll den 
är hopfälcl eller ej. Den reglementerade apparaten skulle i 
teorien falla ihop till 12 1

/ 2 °/0 af elen yta elen visar, då elen 
är utspänd (el. v. s. till 6 tum), h vilket skulle vara fullt till
räckligt, om det läte sig göra i pmktiken. 

Dessa fel hade m au sökt und vika pit Sultan genom att: 
l:o) öka apparatens dimensioner från 4 f. X 3 f. 6 t. till 

G f. X 4 f. G t. ; 
2:o) låta ändan "C" (se figuren) gå ända ned i däck. 
Denna apparat var äfven deruti olik den reglementei·ade, 

att dess öfre ring ej var belastad. 
Den var således ej sjelfverkande, utan mau fick an vänJa 

kraft både till att utspänna och hopfälla densamma, men häri
genom. vann man, att vid dess skötande blott behöfdes två 
relativt svaga dragningar (af circa, 10 rft.) emot en betydligt 
starkare (30 r/~.) dragning. 

I fall Sultan- apparaten hade varit sjelfverlmncle, skulle 
det behöfts en kmft af 90 V,/.-fot för att utspänna densamma, 
medan elen reglementerade apparaten, som redan den är tung 
att sköta, blott erfordrar en kraft af 30 (/.-fot. 

Ehuru Sulfan-modellen ovilkorligeu var en förb~tttring ttt 

den gamla modellen, kunde elen ej fällas ihop till mindre än 
14 t., hvilket var för mycket. Detta fel synes hafva varit en 
följd af: 

l:o) att Jet er1dast fans ett e;xtra b(tnc1 mellan det öfrf,t och 
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det rnellersla bandet, i följd:'hvaraf segelduken pöste ut och 
hängde ned, och 

2:o) segelduken var för styf för att kunna tätt hopveckas. 
.!\fan gjorde försök att utröna, p·l h vilket afståucl den u a 

apparat kunde användas, och det befans, att den uneler gyn
sam ma väderleks- och sjöförhållanden kunde an vändas pit ett 
afstand af 5 1

/ 2 mil. 
Om man tager i betraktande, h ':ad som åstundades med 

denna apparat, måste den dertör betraktas såsom misslyckad. 
Jag får derför föreslå använrlandet af en liknande apparat, 

men af 100 <JV.-fots genomskärningsarea, och att segeldukeu 
ersättes af stark kalikå. För att minska olägenheten af den 
stora hisshöjden vid utspänningen, kunde man begagna prin
cipen om hjulet och valsen, och genom att använda större 
kraft vinna i tid. 

Innan jag lemnar detta slags apparater, vill jag yttra 
några ord om bästa sättet för deras användande. signalboken 
säger: "Apparaten skall hissas på lämpligaste plats, och till 
en höjd af20 fot öfver däck". Nåväl, nu är det af stör:ota vigt, 
att apparaten hissas på en plats, der den är fri från all skym
mande bakgrund. Derför finnes för apparaten intet bättre 
ställe än masttoppen, 0ch det bästa skulle vara att deröfver 
placera något slags gles bur af smäckra stålskenor och låta 
apparaten arbeta inuti denna bur. En dylik tingest skulle 
likvisst vara mycket ful för ögat att se på, men den ::;kulle ju 
kunna inrätta::; att tagas bort, när den ej behöfdes. 

Det finnes ett annat sätt att framställa kort-lång vid af
,;tändstelegraferin'g, nämligen genom att an vända ett slags 
spjel-jalusi, men denna apparat blir alltid så komplicerad, att 
den ej är att rekommendera. 

Ifrån blinksystemet öfvergå vi nu till semaforsystemet, 
hvilket har egenskaper, lämpaie för meddelanden på långt 
håll, hvilka blinksystemet saknar. Den enklaste signal, ja 
t. o. m. 011 bokstaf, kan icke göras enligt blinksystemet utan 
genom framställandet och afiäsandet af ett föremåls rörel:;e, 
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men hvarje tecken uti semaforsystemet ätergifve,; medebt. ett 
j(t:;t ted:en, d. v. s. man kan beteckna blinksystemet såsom 
ett utförande, semaforsystemet såsom ett resultat. Vid blink
systemet måste den afläsande anstränga sig i ett., ända tills 
signaleringen är si ut, under det att semaforens fasta tecken 
kunna afläsas utan elen spända uppmärksamhet och ansträng
ning af ögonen, som blinksystemets användande medför. 

Den enda apparat, som nu finnes, och som skulle kunna 
an vänelas härtill. är toppsemaforen, men den är tyvärr ej stor 
uog. Med dessa trearmade semaforer förses nu alla våra slag
,;kepp och första klass kryssare, och apparaten utgöres af två 
ställ, placerade öfver h varandra. Det ö f re stället är placerad t 
så, att det klart för skorstenar och toppar synes för eller akter 
ifrån. 

Det undre stället synes från tvärs ut. Armarne äro 6 f. 
långa och () 1

/ 2 t. breda, försedda med tvärstycken för ändame. 
Ändamålet med dessa tvärstycken är att göra armarue mera 
i ögonen fallande; särdeles äro de nöd väneliga vid armarnos 
vertikala ställning, i det att desssa då äro i linie med masten . 

Båda ställen hafva en gemensam ledning och sättas i rö
relse af ett och samma ställ handtag. 

År 18'37 utförde::; jemförande för::;ök emellan Sultun::; för
utnämnda apparat och Agincourts toppsemafor. Samma signal 
atsändes från bilgge fartygen med följande resultat: semaforen 
var nära två, gånger ,;å snabb som elen anJra apparaten och 
hade ett ai-läsningsbart afstäncl af G mil emot 5 mil för den 
,;euare. J ag kan ej påminna mig exakta tiden för ::;ignalernas 
git'va ncle, men vill minnas, att /::Jultan gaf signalen med eu 
l1a~tighet af ungefär (yra ord i minuten. Ailäsningen var 
dålig på begge hållen, men var sämst för ::;emaforen. Afläs
uingens svårighet till:skref,; platEen för apparaten på Sullan, 
::;amt att A.r;incourts semaforarmar ej voro justerade. 

Sultau hade sin apparat hissad på me:<anstaget, och Agin
court hade insyn sned t från sidan, h vilket, je m te Sultan::; girar, 
gjorde att den senares rigg stundom förhindrade den fria in-
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synen till apparaten. Ay·incourt~S semafor var, något från sidan, 
synlig fri mot himmelen hela 'ciden, men antingen gåfvos t·eck
nen slarfvigt, eller voro armarne ej justerade. Emedan endast 
en vinkel af 45" åtskiljer en boksta f från en annan, är det 
at stön:ta vigt, att armarne äro fria från svigt, och att de 
noga visa liri:a med handtagen. De nyare toppsemafor8rna 
äro gjorda af 1

/ 11/
1 stålplåt med ett ·t' /2 " X l" T-jern, men 

jag tror att Agincou1'ts semafor var af annat slag, och hade 
armar öfver 6 f. långa. Det må dermed hafva varit huru som 
heLt, så måst8 meddelanden med semaforer af denna storlek 
göras mycket precist; tecknen skola gifvas sakta och med stor 
be::-;tämdhet, för att förhindra armarne att genom sin lefvande 
kraft skjuta öfver det åstundade läget. 

Men, eftersom 6 mils afläsningsdistans är för liten för topp
semaforen, l1Varför ej användct 12-fots armar ( Kunna dessa 
icke göras jemförelsevis hittare; är det absolut nödvändigt att 
bafva dem helt och hållet af stål? 

Emellertid, tung eller lätt,, skulle denna storlek gifva se
maforen ett stort värde. Uneler krigstid, då ett tillförlitligt 
sätt att anropa okända fartyg är af största vigt och betydelse, 
skulle man inte kunna haJva llilgot bättre sätt att gifva "fält
rop" och "lösen", än geuom vissa förut Gestämda semafor
tecken . 

:E' ör att erhålla största möjliga afståucl, på h vilket våra 
dagsignalapparater kuuna användas, sä har jag föreslagit, att 
betydligt förstora dessas dimensioner, men förutom detta sätt 
för af sändaren att förlänga Jet afståncl, h varpå meddelanden 
kunna göras, finnes äfven ett medel hvarigenom mottagaren 
kan förstora detta afstånd. Detta skulle vara genom att öka 
förstoringsförmågan hos de anväurla långh:ikame. Ett dylikt 
instrument skulle visserligen blifva b[tcle dyrt och ohaudter
ligt, men det skulle betala sig genom det kol dess använd
ning skulle spara. 

Om man skall igenkänna ett fartyg, som kommer i sigte, 
är det ju nödvändigt att ånga så nära till detta fartyg, att 
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man tydligen ser dess konstrnktion genom :;ma långkikare, 
och ju :;tarkare dessa äro, ju kortare väg In åc;Le man tillryg
galägga, ju mera tid sparas och ju mindre kol bränner man. 

A(ståncls~Si_qna leriny nattetid. 

Huru ofullständigt vart sätt för signalering på långa håll 
under dagen än må vara, hafva vi dock uti det elektriska 
ljuset ett utmärkt medel att utföra denna under mörker. 
Det . finnes tre sätt, på hvilka man med det elektriska ljuset 
kan framställa kort-lång, nämligen: 

l:o) genom att svänga strålen uti vertikalplanet, 
2:o) genom att använda den skymplåt som projektören 

innehåller, och 
3:o) genom att reflektera ljuset på ett moln. 
När man använder det första af dessa tre säLt, svänges 

strålen uti ett vertikalplan vinkelrätt emot rigtningen till den 
af-läsande. Kort eller lång göres genom den kortare eller 
längre tid, som strålen hålles i höjden. 

(Enligt vårt, svenska system för telegrafering skulle •det 
enklaste vant att svänga stn'tlen till höger eller till venster 
uti vertikal planet - ~f vers. anm.). 

Ifall den af-läsande är öfver horisonten, har man ett ut
märkt sätt att fram~tälla kort-lång genom att använda skym
plåten, som sitter i projektörens fokus. J ag tror mig veta, 
att torpActfolket ser denna tallrik med oblida ögon, men h vad 
den otvifvelaktigt är utmärkt till, det är till Lelegrafering. 
G-enom att rigta ljuset på den mottagande, och använda elenw-t 
tallri k, kan man telegrafera bra mycket hastigare, än medels 
elen långsamma metolleu att svänga strålen upp och ned. På 
korta distanser skulle n<tturligtvi::; ljusets styrka blända mot
tagaren, men detta ::;ätt behöfver endast användas på håll, der 
de vanliga blinklanternorna ej kunna urskiljas. 

U n der krigstid, när det ofta är absolut nödvändigt att 
ögon blickligen anropa ett mötande fartyg, kan ej det elek
triska ljuset användas med fördel. Det händer icke blott, att 
det ej alltid är klart för ögonblickligt bruk, utan det gifver 
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ofta alltför l>tor notis om, hvem den sigualeraude är. För att 
tylla detta behof, har eu särskild multipelfiber-glödlampa blif
vit konstruerad. Blinkarne uti denna gifvas genom att ned
nre::;sa en knapp, hvarvicl strömmen sinte:; och lampan briuga:i 
~t t glöda. Lam p an k au anbringas på masttoppen, h varifråu 
rlen blifver synlig från alla håll, och genom att hafva knap
pen lätt åtkomlig, kan en signal ö,qonblickligeu gifvas, sak 
samma, lwar det mötande fartyget befinuer sig. Lampan har 
en styrka af f:i4 normalljus, så att den kan användas der van
liga lampor äro för s\·aga, och den ut(yller mellanrummet 
emellan dessa och båglampan. För signalering på nära håll 
är denna lampa alltför långsam. 

Det tredje sättet att använda det elektriska ljuset för 
meddelanden nattetid kan komma till användning, när motta
garen är under horisonten eller undanskymd af mellanlig
gamle högt land. J~g säger kan komma till användning eme
clau sättets an vändbarhet är beroende af molnets form. Ett 
molu med at'rundacle kanter (nimbus) är till föga nytta, ty 
den sigualeraucle skulle troligen reflektera l j n::;et på elen sida 
af molnet, som är närmast honom, och reflexen skulle då vara 
osynlig för elen, som befunne sig på andra sidan. Ett afplat
tadt moln (stratus) bör utväljat>. Simile man ej vara i stånd 
att erhålla ett t>åclant, kan man fört>öka kommunicera genom 
att använda sjelfva ljusstrålen, eleverad så högt som möjligt. 

Nicaragua-kanalen. 

Allt sedau Amerikas upptii.ckt hafva m:'tnga tankar varit 
rigtade på elen oerhörda fördel, so m skulle ligga deri, om man 
i. stället för att nödgat> gå rund den t>ödra udden kunde med 

fartyg komma från elen ena oceanen ti ll elen andra tvär~ öfver 
rlen amerikan~ka kontinenten . L nder tle första årtiondena 
efter Colnrnbi f'tora upptäckt, togo sig dessa tanl>ar form i 
expeditioner med änuamål att söka reda på det sund, som 
man antog ovilkorligen måste finnas någonstädes emellan de 
båda oceanerna. Redan 1502 hade Columbus unelersökt kusten 
från Cap Gracias a Dios till Panama. Efter honom kommo 
Solit> och Pinzon, som andersökte hela kusten från Chartagena 
till Yucatan. Don Gil Gonzalez de Avila, som inträngde 
längre i landet, upptäckte 1522 Nicaragnasjön, och en expedi
tion under Hernandez de C01·dova utrustades tvenne år se
nare för a t t undersöka sjön . Han tog sönder ett af sina far
tyg och forslade det land vägen till sjön, dflr el et åter hop
sattes. En segling rnnd sjön ledde till upptäckten af dess 
n t! opp floden San J nan, utför h vilken han dock ej på grnml 
af forsame vågade fortsätta sin färd. 

Redan år 1528 framlade en spansk ingeniör en plan till 
Pn vattenväg öfver uäset, men politiska skäl synas hafva för
mått SpaniPn att låta såväl <lenna som flere andra liknanJe 
planer för en längre tid råka i glömsl:a. 

\Villiam Patterson, grnnclhiggare af Bank of England, 
upprättade emellertid lG96 en plan att göra näset vid Darien
viken till ett centrum fiir verl1lshancleln. Ganska myckPt 
penningar teclmacles till en början öfver allt i Europa i före
taget, men på gmncl af ,;åväl enge],.;ka. som holländ::!l-:a. ostin
d i ska lwm panieruas afvoghet rnnt. företaget, lem naLle;; al l t
~amman~ i skottars händer. Fiuansiela sldil samt slutligen 
Spaniens fientliga hållning tvinga1le dock snart Patr.f'r~on at.t. 
i'lfvergi fva ,;j n plan . 

Mexico lät 1771 anställa nndersiilmingar fi'n· en fiiresla.gen 
!-:anal öfw~r Nicaragna.sji.in, mm1 spanska inwmiörer, som på 
bmgliP; befallning 1779 afgåfvn en berättelse angående den 
ifri\ga::;atta kanalen, förkla.rarle elen omöjlig. 

1814 framlades fiir rle spanska cortes Pn ny plau t.ill en 
kanal öf\·er näset, men ko loniernas frigörel se från det. spanska 
uwderlandet. förllindrad e planen s fullföljande . 
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Genom oupphörliga undersökningsarbeten 1824, 1827, 1828, 
1839, 1843 hölls emellertid frågan vid l if. N ord- Amerikas 
Förenta Stater hade emellertid vuxit. upp till en betydatllle 
magt, som började blifva intresserad för frågan om en ],anal 
mellan de båda oceanerna, hvarvid vägen öfver Nicaragua
sjön ansågs liimpligast. Umlersökningar verkstäides och kost
nadsförslag uppgjordes, enligt hvilket man tänkte sig att 
];:unna verkställa d etta stora arbete för den jemförelsevis obe
tydliga summan af 5,000,000 dollars. Då emellerticl ej ens 

denna summa kunde anskaffas, öfverläts hela planen till ut
förande af ett i Holland bildadt bolag. Inre stridigheter i 
Holland hindrade dock planens fnll följande. 

Det franska förslaget att bygga en kanal öfver Panama.
näset bragte åter frågan på tal, och ett förslag till fördrag 
mellan Nicaragua och Förenta Staterna uppsattes 1884, enligt 
h vilket de senare skulle få rätt att draga fi:am en kanal ge
nom Nicaraguas område. Saken strandade emellerticl derpå 
att presidenten Cleveland påpekade, att det, stred mot För
enta Stateruas traditioner att ingå dylika fördrag. . Sedan 
saken sålunda förfallit, lemnacie Nicaragua och Costa Rica 1887 
koncession till ett bolag "Maritime Canal Company of Nica
ragua" att bygga en kanal tvärs öfver Central-Amerika genom 
N icaraguasjön . 

Sedan noggranna undersökningar ve r kstälts, har kostnads
förslaget uppgjorts och slutar p~t en summa af 100 millioner 
clollars, hvaraf 141

/ 2 millioner äro afsedela till oförutsedda ut
gifter. Enligt den faststäida planen för kanalens sträckning, 
konuner dess hela längd att uppgå till 169,+ mil*), lwaraf 
2G,ti mil f.:prängd eller gräfd, 56,5 mil genom Nicaraguasjön, 
2l,a mil genom San Francisco, Tola och Deseado bäckenn. 
samt slutligen 64,o mil genom Rio San Juan. 

Nicaraguasjön, som ligger 110 fot öfver ltat'vet, är lmua
lonR högsta del , och för att derifrån s~Lnka sig ne<l till hafvet 
finnas 3 slussar å ömse sidor om sjiln . 

- 'llJ-

I ett obebodt land, sådant som det inre af Nicaragua, är 
marken af föga eller intet värde, och det har på den grund 
varit möjligt att kunna disponera stora !andsträckor för bil
clamlet af små sjöar medels uppkastande af bankar. Härige
nom' har man vunnit ej blott lättnad i trafiken i den färdiga 
kanalen, utan äfven gräfniugs- och sprängningsarbeten hafva 
Llifvit reducerade till det miusta möjliga. Sålunda har man 

lyckats att red,lcera schaktningsarbetena till 66 1/+ millio
ner kub:yard~ , hvilket måBte anses litet, om man jemfLir det 
med Manchester-kanalen, der schaktniugsarbetei1a uppg;t till 
40 millioner kub:yards, under det att kanalens hela längd är 
endast 3Ö 1

/ 2 mil. 
Från Greytown, belägen vid kanalens östra mynning, går 

kanalen rakt vestvart ttll slussen N:o l. Denna del af kana
len k0mmer att praktiskt taget utgöra en förlängniug af ham
nen vid Greytown. Kanalens boLtenbredll blir här 120 fot 
och djupet 28 fot. Den första slussen lyfter fartyget 30 fot. 
och Lless dimensioner, som äro lika för alla slnssarne, äro GöO 

fots längd, 70 fots bredel samt en minsta vatteuhöjcl öfver tri"•
skeln af 30 fot. 

Från slussen N:o l till N:o 2, en llistans af 11/ 2 mil, går 
kanalen genom Deseadoclalen, som emellan uppkastade bankar 
<lelvis kommer att sättas under vatten . Slussen N:o 2 lyfter 
fartyget 31 fot och den 2 mil längre bort liggande sluo:sen 
N:o 3 4ö fot eller för alla tre sJussame sammanlagdt 106 fot, 
hvilket är 4 fot mindre än Nicaraguasjöns ytas höjd öfver 
hafvet. Dessa 4 fot har man tänkt sig att vinna på så sätt, · 
att man leder fram kanalen till Hi o San J n an. Genom att 
n edströms om kanalens inlopp i floden vid Ochoa bygga en 
bank med luckor (på det att floden fortfarande må knnna 
tjena såsom utlopp för NicaraguaRjön), gifves floelen ett fall 
från sjön till banken af '1/! inch pr mil, och fartygen kunna 
genom att gå uppför floden komma upp till Nicaraguas.iöns 
nivå. 

Kanalens framdragande genom rle berg, som ligga emel-
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lan slussen N:o 3 och San Frauciscodalen, kommer att blifva 
ett af de största arbeten på hela kanalstri:tckan. En blick på 
kartan visar, att rl.e från Nord Amerikanska kontinenten ned
skjutande bergen dela sig å ömse sidor om Nicaraguasjön. 
Här på östra sidan måste kanalen dragas fram genom en skär
ning, hvars största djup är 330 fot och medeldjup 141 fot. 
Dem1a skärning, som är 3 mil lång beräknas innehålla 10 
millioner kub:yards, h vilket är 2l "/u af allt schakt~ingsar
betet för hela företaget. De kolossala steurnassor, som man 
här far ur bergen, finna sin användniDg i de bankar, som 
måste byggas i Deseado- och San Franciscodalarne samt i våg
brytaren vid Greytown. Den sålunda ur berget sprängda ka
nalen får här ej mer än 80 fots bredd, hvilket otvifvelaktigt 
måste anses för litet för en kanal med i öfrigt så stor kapa
citet. De små sjöar, som man genom uppkastade väldiga 
bankar skall åstadkomrna i San Francisco- och Deseadodalarne, 
äro afseelda ej blott att lätta trafiken utan äfven att moderera 
vattenståndet i kana~ en i ett land, der man observerat så stark 
nederbörd som ända till G inches på 24 timmar. 

Såsom en stor fönl.el för arbetets beclrifvande framh~t.!les, 
att en stor del af detsamma kommer att företagas på bergen, 
der klimatet är bebosamt och godt vatten fiunes i iifverflötl. 

Rio San J nan har på sträckan fri n Ochoa till Nicaragua
sjön, utgöralllle G4 1 /~ mil, en medelbreeld af D.JO fot och ett 
mecl.eldjup af 8 fot. Genom dambyggnaden vid Ochoa villgas 
och förLljupas floden till 1,000 fots breeld och 28 till 120 fots 
<1.inp, hvarjomte floden kommer att blifva så godL som ström
fri. U Ull er (le sist~t 24 m i len måste man emollcrtill spränga 
och mnr1dra sig fram, hvadan h:.analen hiir endast får 125 fots 
bretld i bottnen, och kanalbankens profil kommer att variera 
mell markens beskaffenhet. Dambyggnaden vid Ochoa furor
sakar iifven en stigning nf vattnet i San Carlns-flotlen, hvar-· 
igenom flere tusen fiirut otillgänglign, O-mil af Costa Rica 
erl1ld la e11 be q \'lim \'atten viig fiir sam fänhel n med l len öfriga 
Yerldeu. 
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I Nicaraguasjöns östra del blir det nödvändigt företaga 
muddringsarbeten till en längd af 14 mil för att vara säker 
om att hafva ett minsta djup af 30 fot. 10 fots muddrings
arbete måste här företagas, och rännaus bredd skall blifva 
120 fot. 

Då emellertid Nicaragnasjön liksom alla andra sjöar är 
besvänul af stormar, blir det sannolikt nödvändigt att skydda 
tlenna ränna genom bygcla bankar, såvida djupgående fartyg 
skola kunua våga sig till sjö,; under stormigt väder. V ägor
nas kraft skola eljes snart utsätta rännan för att blifva fylll 
me1l mudder trån den utanför liggande sjöbottnen. 

Från mynningen af denna ränna ·intill 500 yards från den 
ves t ra stramlen varierar vattnets djup mellan 30 och 150 fot. 
Dc,;sa återstående 500 yards må::;te man arbeta sig fram öf\·er, 
och strandens beskaffenhet och företagna borrningar gifva 
vie! handen, att. det är fast klippbotten, som man måste arbeta 
nti. Med hänsyn härtill och de förherskande NO-liga viu
darne blir man sannolikt tvungen att bygga vågbrytare och 
pirer vid kanalens mynning. 

För att kunna få upp mudderverk till Nicaragnasjön har 
kanalbolaget måst inlösa ett bolag, som medels små ångare 
underhöll trafiken på San Juan-flvclen, h vilka ångare meJ l;/~ 
fots d.iupgående lastade 45 ~on, och vid högt vattenstånd i 
floden kumle gå från Greytown till Granada vid Nicaragna
"jöns non[ ves t ra straJ1(l. Vid torr vi:tclerlek återigen k u n Lle 
trafiken ej uppehållas på grnn1l af tle då uppkorn m ande for
~;arue på flera ställen så,;om t. ex. 'l'orro, Castillo, Balas m . fl. . 
K n nalkompaniet ämnar nu förbi:tttra denna väg, så att man äf
ven vid 1:\gt vaLten ];:an taga sig upp till Castillo med far
tyg _ af i3 fots djupgående. Vid Castillo finnes en sp;trväg metl 
en spårvidd af 4 fot 8 1/ 2 tum, som kan ombesörja transporten 
fr• r bi Llenna fors, h varefter transporten går vidare på ångfar
tyg till Nicaragnasjnn. Mudderverken komma sålunda fram 
till f'it t verkningsfält i llelar. 

F rå u N icaragna,;jöns ve,;: t. ra. strand t. i 11 Brito, kaualens 
Tidsl:r. 1. sjiir. 1892 :..'l 
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vestl·a ändpunkt, är 17 mil, hvaraf 11 1
/2 mil måste grr.fvas 

eller sprängas, och de återstående 5 '/~ milen gå genom Rio 
Grandes och Tolas dalar. 

Från Rio Lajas mynning går kanalen läng:; efLer en af 
denna flods tillflöden och passerar strax derefter den högsta punk
ten på kanalens vestra del. Denna punkt ligger endast 152 
for, öfver hafvets medelvatte'nstånd eller enelast 68 fot öfver 
kanal ens botten ::-amt är den lägc;ta kämla punkt pft don berg
sträcka, som går emellan de b~t.da oceanerna. Karialen följer 
derefter Rio Grandes floddal till Tolabäckenet, der en liten 
sjö åstadkommits mellan uppkastade bankar. Härefter gar 
vägen rakt ned till Brito genom slussarne N:ris 4, 5 och G. Ge
nom dessa sänkes fartyget resp. 42 ' l~, 42'!2 samt ~l a 29 fot. 

Den konstgjorda sjön i rrolabäckenet är 5 '!~ mil L'tng i 
kanalens rigtning. Den största banken, La Flor, är l ,800 f0t 
lång samt 70 fot hög och flankeras af tvenne berg. Bankens 
hö-n konuner att ligga ll2 fot öfver hafvet, så att vattnet i 
Nicaraguasjön kan stiga 2 fot öfver sitt medelstånd och 6 fot 
öfver banken vid Ochoa, innan vattnet kan stiga öfver den
samma. Man har äfven för af.:;igt att vä någon punkt i ka
nalen mellan sjön och elen nu omtabele sjön i Tolabäekenet 
bygga en port såsom skylld för jord verken i rrolasjön, om 
vattnet vid något tillfälle slmlle stiga så högt, att man har 
anledning att frukta för jorcherkens bestånd. Såsom ofvan 
ano·ifvits är fallet i den sista slus,;en 2L a 2D fot, hvilket be-

b 

ror på Stilla Oceanens läge vid olika tillfällen. 
Äfven denna del at' kanalen lider i sin sprängda del af 

den olägenheten att ej vara mer än 80 fot bred. Såsom jem
förelse må nämnas, att Suez-kanalen har enelast 24 fots djup 
mecl en bottenbredel af 72 fot, hvarföre det antal fartyg, som 
kunna begagna l1en är mera reduceradt, än hvad beträffar 
Nicaraguakanalen med sitt djup af 28 fot. :Med kännedom 
om de svårigheter, som uppstå i Suez-kanalen på gruncl af 
dess ringa bredd, kan man förutsäga, att desam ma skola 
giira sig gällande ti.fven beträffRmle tlen nn ifr:1gavaran1le ka-

nalen ehuru enelast i ännu högre grad på grund af elen 
stöne trafiken, om ej bredelen ökas. Härigenom måste dess 
popularitet minsh:a~, och kanalon i viss mån förlora sin bety
delse såsom en af verldshandelns hufvudvägar. 

De vid kanalens ändpunkter liggande harnnarne, Grey
town och Brito, måste naturligtvis ordnas på ett tillfredsstäl
lande sätt för att kunna lemna en god och skyddad ankar
sättning för (le fartyg, som ämna gå genom kanalen. Af 
dessa hamnar var den vid Greytown ännn för några årtion
den sedan ganska god och kunde anlöpas a.f fartyg med det 
största djupgående. Den här ntfallande Rio San Juan har 
<1oek tillika med elen fr.:m hafvet inkastade sanelen så grun
dat upp hamnen, att elen enda'>t kan lemna tillträde till far
tyg af ringa djupgåemle. Man ämnar nu (ylla den gren af 
Rio San Juan, ::;om utfaller i hamnen, hvarjemte en vågbry
tare skall byggas vinkelrätt mot de längre ut J iggttnde sancl
bankarne för att hindra sanelens inkastande i hamnen. Tusen 
fot af denna vågbrytare ä1 o redan färdiga, och sanden har 
redan börjat kastas upp mot dess utsida. Längs vestra siclan 
af elensamrna skall en kanal uppmm1clras 30 fot djup och 500 
fot bred, h vilken kanal ~kall lec1a in till den lika djupa ham
nen, som kommGr att upptaga en yta af 200 acres. 

Vid Brito kan man knappast säga att det finnes någon 
hamn alls, utan den mhste här bildas af tvenne från land ut
skjutande mot hvarandra vinkelräta pirer, mellan hvilka-.: 
yttre hnt'vud lemnas en inseglingsränna af 800 fots brodd. 
Den sålunda erhållna hamnen blir ju endast helt liten, men 
dess yta ökas på så sätt, att man från hamnen upp till slus
sen N :o 6 ökar kanalens bredd till 120 fot i botten och 232 
fot i vattenytan. Härigenom blir hamnens yta 103 acres. 

Med erfarenheten från Suez··kanalen för ögonen, der en 
årlig trafil~ af 6,000,000 ton förorsakar allvarsamma svårig
heter, har man sökt att så mycket som möjligt draga denna. 
l: rmal genom sjöar, naturliga och artificiela, der fartygen kunna 
g[t fram ntan ell er mc(l emlast i ringa gn~.<1 fiirmim;;hatl fart, 
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på det att årligen 20 millioner ton utan svårighet skola kunna 
passera kanalen. En stor fördel är naturligtvis vunnen der
med, att man kurmat reducera antalet slussar till 6, och att 
emellan dessa ligger en elistans af ej mindre än 154 mil, der 
fartygen kunna framgå utan att blifva hindrade af slussnin-· 
gar, som .alltid äro tidsödande. I detta hänseende viomr elen 
nu bestämda planen för kanalens sträckning en betydlig iif
verlägsenhet öfver den af 1872 - 73, som upptog ej mindre iLn 
21 slu::;sar, hvilka alla voro · mindre än de na bestäntda. 

De arbeten, som man hittills utfört på den nya kanalen, 
hafva gjort full rättvisa åt <le kostnadsberäkningar, som man 
uppgjort, ja, det lär t. o m. hafva visat sig, att man knnnat 
n t föra en del arbeten billigarA, än h vacl rna n hoppats. 

Efter de oerhönla förlnster i men n i skol i f, som kanal
byggnaden öfver Panama kräft, har man naturligtvis måst 
egna stor uppmärksamhet åt de ldimatisl~a förhållanden, hvar
undAr arbetet måste företagas. De för detta ätHlamål gjonla 
iakttagelsern::t synas tala ganska goc\t fiir arbetets frarng{tng. 
'r. o. m. i Greytown är gula fehem okäll<l såsom epiJemi. 
Termometerafläsni ngar, gjorda i Granada v id non l ves t ra. 

stranden af Nicaragnasjrn1, visa följa11de utslag. 
F:1hrcnlwit 1\fax. 1\Jinimum. Mctliunl. 

1884 .......................... 91,5° 65° 81" 
1885. . . . . . . . . . . . . . . . ......... 93 o 66° so,~o 

Såsom arbetsfolk ämnar man i ö::;tra delen använda Ja
maicane~?;rer och i tlen vestra infödingar af blandad spansk 

och indianc;k ras. 
Den orimliga tiJsvinst., som genom kanalens Dppnande 

kommer fartyg befraktade från Europa till vestamerikanska 
och ostasiatiska hamnar till (lel, ligger .in i i"1ppen Llag, meu 
för att, ytterligare klargiira detbt, bifogas här en liten tabell 
upptagande clist.aw;Pma i m i n n ter nwllau m1.gra plat-;er. 
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~~~------~~~~~=-----===----~ --~- Öfver I Öfl·,~r ;;uJUcuomN i---~~--~1 

Fdn - till - Cap Httrn da Hows-l ca_ragna- V i n s t 
l utldon kanalen . 

l l l 
Livcrpoul-~ow :l:cclaml . . . . . 1:!,400 13,976 l 11,348 1,051 

- Yokohama . 17,6:.'9 1G,OJO 1 12.111 3,828 
- Yalparaiw . . [) ('()() 7,43l1 9 lH 

Fraukrikc- Tunliil1 . . . . . l~: ;GO lö,201 ~~ 13,887 ~:31~ 
II:lmburg-Acapulco . . . . . . . . . 13,931 6,320 7,051 

~011·-York-San l'ranciseo . . . . . . 14,840 -1,9G4 9,8\.H 

Beträffande c1en tid, som ett fartyg skall behöfva för att 
gå igenom kanalen, har man uppgjort följande beräkning: 
26,oB mil kanal med 5 knop . . . . . . . . . 5 t. 12 m. 
21 ,aln - i bassänger med 7 knop . . . . . . . ....... 3 t. 5 m. 
G4,ow i San Juan floden med 8 knop 8 t. 4 m. 
56,:;oo i Nicaraguasjön med 10 knop . . . . . . . . . . 5 t . 3\) m. 

0,750 slussar å, 45 min. pr sluss . . . . . . . . . . . . 4 t. 30 m. 
Uppehåll i trånga passager . . . . . . . . . . l t. 30 m. 

'l'id för hela pa8sagen 28 timmar: 
Den oerhörda lättnad, som kanalen sålunda kommer att 

bereda sjöfarten skall sannolikt föranleda ett lifligare varu
utbyte mellan de nationer, hvars kuster skölja~ af de 
båda oceanernas stränder. Sjöfarten kommer att få ett nytt 
uppsving, och eu oberäknelig fördel skall den medföra för den 
natiou, som för~tår att på de nya traderna först insätta far
tyg af lämplig storlek och konstruktion. 
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Något om nu brukliga sjöångpannor. 
Iakttagelser 

gjonh såsom Letterstedtsk resestipendiat af llf<lTiJi!ngcni0r 'l/ture 1Yystedt. 

(l\Icd 3 plansel10r.) 

Allt ifrån den tid ångan började au vändatl för framdri f
ni ng af fartyg har sträfvandet varit att, relativt maskinkraf
teu, minska såväl maskineriets vigt som kolförbruknino- för ~ bl 

att såmedeb:: h vad örlogsfartyg beträffar, ernå stor fart och 
verkningsradie utan att inskränka på det för bestyckning m. 
m. abeelda deplacementet, samt hvad kofferdifartyg angår ej 
allenast möjliggöra ångbåtsfart mellan aflägsna orter utan 
koltörrådets förnyande uneler resan, utan äfven dessa resors 
ekonomi och snabbhet, så att ej förlust af tid och kostnaden 
för kol och medförd död vigt (kol, maskin etc.), omöjliggjorde 
täflan såväl med segelfartyg, som med konkurrerande ång
båtsbulag. Storlekeu och värdet af dessa minskningar kan 
bedömas deraf, att när för 30 år sedan maskineriets vigt å ett 
1,000 Incl. hkr. maskin var c:a 250 ton samt kolförbrulmin
gen under en 20 dygns resa var c:a l ,200 ton, ett nutida trip
pelmaskineri af samma kraft blott väger c:a 90 ton uneler det 
dess kolförbrukning för samma arbetstid blott är c:a 30U ton. 

H vad maskineriets vigtreducering beträffar har elensamma 
bland annat eruåtts genom omsorgsfullare konstruktioner, 
starkare materialier, stegrad pistonhascighet oeh ökadt åncr
tryelz. H vad åter kolförbrukningen an gir, så har den fö~·
nämliga,.;t reducerats genom ångtryckets och expansioneus 
stegring. Detta är liktydigt med stor eliflerens mellan åugans 
begynnelse- och sluttemperatur, och framgår kolförbruknin
gens beroende häraf af följande, af Carnot uppstäida for
mel: 

t- 11 

r - 873 + t der 

-· :nr~-

r = maximiförhållandet mellan det till mekaniskt arbete 
t'örvaml lade v~i.rmeL och Llet af ~LtJgan upptagna värmet, 

t = ångan:; högsta temperatur graLler Cel-;ius (= ad-
missiuusångaus temperatur) och 

t 1 = ångans lägsta tem.peratur grader Celsius (= af-
lopps;mgan:; temperatur). 

Att Llenna stegring i ångtryck och expausiuu framtviu
gat dels nya konstruktioner å Lle sjömaskineriets llelar (= ång
pannorna) hvari ångan genereras, dels å dem(= maskinerna), 
hvari den utför sitt arbete samt <lels uiiLlvämliggjort on del 
nya a.p]Jarater för s~tväl maskineriets ekouomi, forcering, som 
bestån <l är 11aturligt och redogöres härefter för några af <le 
förstnämnda, samt, för fulbt~Lmlighetens skull, äfven i korthet 
för m1gra äldre, iimm i bruk varande, ångpannetyper. 

Lemtmnde il::; ido el e pannor, h vilka an vända" för anxiliiLr
maskiuerna ombord samt för fartygens båtar, och som ej äro 
konstruerade enligt någ;on af de typer, som användas för pan
uorna till hufvndrnaskinerna, kunna de numera i bruk va
rande af dessa senare inrangeras under någon af följande (yra 
hufvudtyper: 

Typ I. Lådformade pannor. 
Typ 11. Cylindriska pannor med återväucla,lllle iiamma 

( Returntubular boiler). 
Typ I [I. Cylindriska pannor med direkt fhmrna. 
Typ I V Tnbularpannor. 

Typ I. Lå,llj'OI'Jnade pannor. Dylika h:onsLrueras ej 
numera annat än möjligen för att ersätta förut befintliga dylika, 
då utrymmet i fartyget, med bibehållande af förntvarancle ma
skiner, ej medgifver andra,. De förekomma i två olika for
mer. 

l,m/f(mnadc 
JlllilllO r . 

l:o) Ldc(formado, ZJCtitltol' med tuberna på siclan om clclstä- Lrirl{ormadc 
z (fi .. . . . . pr111110r ·med 

f crna g. 1). Deu~1a, den aldre formen, afmg att erhalla tubl'ma pil 

möjligast låga pannor licrgande under fartygets \V. L. till sidatz om eld-

k 
. . ' b ~tade1'na. 

s ydcl för fientliga projektiler. Dessa pannors arbetstryck 
var 2 1/J a 3 kg. per qv.-cm. De användes å mindre krigsfar-
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tyg af ringa djupgående, med med insprutning;;koudensor arbe~ 
tamle enkla expan;;ionsmaskiner. Per timme och I. hk. för
brukade dessa vannor och maskiner öfver ~ kg. kol Hamt 
kunde, i max., 70 a 80 I. hk. erhållas per qv.-m. rostyta, när 
på densam ma förbrändes 140 --160 kg. kol. Antages koleu;; 
teoretiska afdunstningsförmåga, vid ofvannärnnda lmgtryck, 
till 14,;; kg. vatten per kg. kol så blir, då i dessa pannor i 
gynsarnmaste fall, S,o kg. vatten afdunstas per kg. kol, deras 

Verlmingsgrad = Jl,2__ = O :,s 
14,.; ' 

h/df(mlladc 2:o) Lådlarmade pannor med tniJerna ö(oer eld:;tädenw. 
)HI/11101" 11/Cr/ 

tuucm(f ö(cer (fig. 2.) Dessa arbetade med 3-4 kg. tryck per qv.-cm.; an-
eldstiidcma. väneles å fartyg drifna af med ytkondensor försedda, låg- eller 

medeltrycksmaskiner, arbetande vare sig enligt enkla expan
swns- eller compound-systemen. Beroende på rymliga eld
städer och förbränningskamrnare hafva dessa pannor visat sig 
goda. De åstadkomma c:a l 00 I. hk. per q v .-m. rost yta, då 
150 kg. kol förbrännes å densamma per timme, hvarvid c:a 
tl,7 kg. vatten afdunstas per kg. kol, således åstadkommande en 

87 
V erlmingsgrad = ~14', = O,a ,., 

Den fig. 2 skisserade pannan, hvars eldstäder äfven på 
undersidan äro omslutna af vatten, tillhörde pansarfartyget 
TlwndereJ·, sorn vid mitt besök å Portsmouths. örlogs vad' höll 
pa att utbyta sina äldre pannor och maskiner mot mer mo
derna dylika (trippel-maskiner). Dylika pannor användes i 
allmänhet a träfartyg; å jernfartyg åter gjordes eldstädema 
ofta utan vattenlager på undersidan, hvarigenom pannorna 
blefvo varaktigare, lättare att reparera samt något billigare. 
För att öka dessa pannors evaporeringsförmåga anbragtes 
stundom öfver eldkanalen en andra eldkanal med af eklen 
omspolade vertikala tuber, i hvilka ångpannevattnet· cirku
lerade. 

Då, med ångtrycketH stegring, större styrka erfordrades 
å pannorna, så afnmclacleH nu omnämnda pannor ::;åväl ofvau 
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S(Jm nedtill för aLt e.J behöfva öka stagens anLal; härigenom 

öfvergiek man successivt till 
Typ II. CyUndriskrt pannor nw1l återv;;ndnn- C!;iillllris/.·({ 

' (R ., 7 l . 7 '{ ·) ·b. -l l ., . ·l· jJ((IlllUI' IIlPil de jl(f1n11trt •. etw n-tlwll m uot e1 eJ .JU•. anc e en tity1 ,a dlcrr(iwlruu/c 

tillräcklig för det, med ytkondensorns in förande, mera stegra- flanlllm. 

de ångtrycket. Dessa pannor göras antingen med oval sek-

tion (fig. 3), elle r för än större styrka med cirkel-sektion (fig. 

4), hvarigenom, i diametral led, såväl de vertikala som hori-

sonteJa stagen frånkommPs. De äro lättare att tillverka än 

de lådformade pannorna, men intaga, relativt eldytan, större 

utrymme; med oval sektion minskas dock detta, men tillkom-

mer i stället de radiE> la horisonteJa stagen, nöd väneliga för de 

plana sidornas förstärkning. 
Return-tubulR.r pannorna till verkas så väl med eld;:;täder 

Llott i den ena ändR.n, som i båda, h vilka senare pannor blifva 

lättare och billigare relativt eldytan. Förbränning~kamrarne 

i dessa pannor kunna antingen, enklast och billigast, vam en 

gemensam för alla eldstäderna. Engelska kryssame Au:stralia 

och Galathea äro hvardera försedda med 4 elylika pannor med 3 

elLlstäder i h vardera ändan. För naturligt drag torde nog en dylik 

för hYarje pannas eldstäder gemensam förbränningskammare vara 

tillräcklig, men ej så vid konstladt drag, ty om t. ex. flfikten tör 

den ena sidans eldstäder råkar i olag, så måste ej allenast 

uaturligt drag an vändas i el e här utmynnande eldstäderna 

utan äfven för dem i eldrummet på pannans motsatta ända. 

Eldstäderua kunna ä.fven så fördelas, att tvenne förenas om 

en gemensam förbränningskammare, såsom fallet är på de 

amerikanska. kry;;sarne Battimore, J>hitadelphia och JVewcwl.:, 

C' !ler ock får h var eldstad, ;:;ås om å amerikanska kry::;::;aren 

.')an Francisco, sin särskilda förbränningskammare, å::;tadkom

mande de olika eldstädernas, med dem tillhörande 'uuber, 

större oberoende af hvarandras eldning och möjliga läckage. 

Visserligen invändes mot denna anordning att det är svårt 

att rengöra vattenrummet emellan de respektive förbrännings

lmmrarne1 men som matningen kan för;:;iggå utesh1Lande rned 
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destilleradt vatten, så förfaller lleuua anmärkning. Fig.;) vi,;ar 
en dylik panna, för lGU skål p.*; ångtryck, aubringacl å deu 
vid mitt besök å Brooklyn N a vy Yard år 1890 under byggnad 
varande amerikanska kryso;aren N:o 7 med 10.000 I. hk. trip
]Jel-maskiueri. Som ses, har denna panna korrugerade oldka
naler hvi!l,et erbjuder fördelame af större och bättre eldyta, 
stark~re eldkanal~r, som vid ojemn uppvärmning kuuna ut
vidga och sammandraga sig utan att sönderbräcka närgr~in

sande p ann plåf-ar. 
De flesta n~turntubular-panuor jag hade tillfälle att bese 

umler min stipeucliere"a hade Jylika (korrugerade) elclkanaler. 
Denna parmtyp (retnrn-tubnlar pannor) är elen :oom numera 
mest förekommer å de med compound-, trippel- och <]Vaclrup
pelexpansiousmaskiner för:oedda :oåväl krig:o- sorn handebåu
gare. Af dem med eldstäder blott vid ena, ändan finuas så
dana, som hafva ända till 17 fots diameter och Il fots Hi11gd, 
samt af dem med eldstäder i båda äudarna sådana af 1G futs 

cliam. och 20 fots längd. Des:oa pannor kunn:1 vicl naturligt 
drag tbtaclkomma c:~t 85 I. hk. per qv.-m. ro::;Lyta, hvarvid 
1U5 kg. kol förbränne::; å deusamma per timme. Antages ko
lens teoreti:oka afdunstuingsförmåga vid här förekommauJe 

höga ångtryck vara 14,4 hg. Yatten per kg. kol, så blir, då 
i desset pannor l kg. kol afcluu:otar c:a 8,1 kg. vatten, denna 

vanntyps 
1-l, 1 

Vorkuing:ograd = -- -- CJ,'>G. 
14,• 

(Furts.) 

*) Alla här fijrckulllmandc_ ;ni\tt, som ide äro an;;·ifnn enliglmctcrsy:s lcmct , 

iiro engelska. 

• 
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skeppsbyggeriet i England 1891. År 1889 kunde de engel
ska skeppsbyggerierna fram visa ett u y bygel t tonnage om 
,;ammanlagdt 1,317,333 ton. Följancle år sjönk detta siffertal 
til l l ,291,090 to u och har n n der år 1891 ytterligare neclgått, 
uämligen till 1,277,060 ton. Tillbakagången har varit mest 
känbar för skeppsbyggerierna vid .Tyne, Clyde, Thame.s, Tees 
t l uh \V ear, h vilka sett en minskning i nybygLlt tonnage sedan 
J t\90 af resp. 43,000, 31 ,000, 8,000, 7,000 och 5,000 ton. Å 
a,nd ra sidan har verksamheten på andra staplar varit lifligare, 
än hvaLl förhållandet var året förut, och vi fiuna Belfctst med 
en ökning af 2s,OOO ton, Humber ökning lU,OOO och Bturow
iu-Furness ökning 7,000 ton. 

Minsimingen i det sammanlagda nybygrla tonuaget faller 
uLeslutande på ångfartygen, som nedgingo med 196,040 tou

7 

under det att de år 1891 sjö::;atta ::;egelfartygen visade en till
väx t af 13~, 100 ton, utöfver h vad som bygcles 1890 eller uära 
nog lika så mycket som 1890 bygcles. De uneler 1891 bygda 
[mgfartygen komma i anseende till storlek betydligt efter dem, 
som bygts under de nä~tföregående fyra åren. År 18S9 byg
tles ett stort antal stora ångare, och meclelto11naget pr ny
LJygrla ångare steg till 1,534 ton, eller den högsta siffra, som 
i det afseendet uppnåtts; året derpå sjönk dent:Ja siffra till 
J 473 och för år 1891 blifver elen endast 1,086 ton. Detta ) 

förhållande anses bero, icke Llerpå att man nu återgått till 
mindre lastångare ("tramps"), utan tros vara orsakadt deraf, 
att man förlidet år bygde ett stort antal smärre ångare för 
kustfrakt.er. Under innevarande år äro lastångare om 7-9,000 

Lon::; lastekapacitet uneler byggnad. De nybygda segelfartygens 
medeltonnao-e som år 1890 var 607 ton, växte år 1891 till1,017 b) 

ton, d. v. s. en ökning på 410 ton, under det att ångfartygens 
medeltonnage minskats med 387 ton! 

lVIjnkt stål behåller sig såsom hufvudsakligt byggnadsma
terial. Trippel- och qvaclrnppel-maskinerier hafva insatts i 

en del fartyg, men icke till den t1tsträclmiag, som man hade 
vä,ntab, 
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Hvarjehanda. Snabba resor. "\~hite-Star"-linieu::; ;lngare 
Nujestic har nyligen utfört en resa rnellau Queenstnwn och 
New-York, som beträffande den tlernnrler utvecklade medelha
stigheten, 20,.n knop, ställer alla föregåencle öfverfarter öfver 
Atlanten i skuggan. De per dag tillrygga~agcla el i,;tanserna 
voro 470, 41-)5, 504, 506, 514 och 386 mil, eller sammanlagett 
2,86ö mil. Tiden för denna öfverresa, 5 d. 20 t. 22 m., öfver
träffas deremot af åtskilliga föregående, af hvilka deu mest 
anmärkningsvärda är Tentonics under si::;tliclne Angusti månad 
på 5 d. 16 t. och 31 m. Teutonics mediumfart, nncler denna 
resa var 20,s3 knop~ varande den korta ticlen beroende på att 
den af Teutonic tillryggalagda vägen var 89 mil kortare, än 

Majestir·s. 
I hastighet täfl.amle med dessa bicb ångare stå "Inman"

liuiens Cit!} of Paris och City of New- York. Något underläg,ma 
~lro "Cnnards" Etntria och Umbria. Snabbare än dessa båda 
::;istnämnda är den tyske Fiirst Bismarck, som på sin för::;ta 
resa vesternt mellan Southampton och New-York höll en me
llelfart af 19,;8 knop. Mera .iemförliga med "Cnuard"-bolagets 
uy,;snämnda två syc;tero;kepp äro de ty:;lm Nol'lluwnia, Colu lllli t(t 

och Augusta- Victoria, som figurera med följande högsta medel

farter, resp. l9,sJ, 19,1 och 18,~ knop. 
Ett par engelska segelfartyg hafva nyligen ~-· i Februari 

!llånad -- verkstält öfverfarter öfver Atlanten, som kunna .iem
töras med hvacl klipperskeppen i den vägen kunde prestera. 
~ålunda seglade fyrmastade fullriggaren Howard D. Troop, 
på 14 dygn mellan Greenock och N e w-Y ork och ett annat 
uybyggd~ stålbarkskeppet Procyan om 1,996 ton, seglade på H; 
dygn från Leith till New-York, resor, som ställa segelskeppen 
hvad framk0mlighet beträffar, nästan i paritet med de ordinär~ 
ånglastdragarne. 'J'roops vackraste dagsresa var 330 mil, eller 
13'/

2 
knop i medeltal, da hänsyn tages till longitudsförän

dringen. 

fl 
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OlyckslJiindelse tned Nordenfelt-kanon. Den 2 sistlidne 
Mars utsändes engelska torpedbåten N:o 47, stationerad i Gi
braltar, med en af manskap från Gamperdown bestående besätt
lling, för att utföra öfningar med maskinkanon. Under exercisen 
~u ed en 1-tnms N ordenfelt-kanon iuträflacle dervid, att en patron 
ICke genast brann af, utan exploderade, sedan kammaren öpp
nat!'l, unrler magaf'inet, som innehöJt fl.er:1 patroner. Magasinet 
sl nng:1cles fn'm sin plats och träffade den officer, sum leLlcle 
i·,fningama, i lu-tlsen, skRllitncle honom mycket illa. Utom !to
nom ;.;ånl,lles lyckligtvis emlast en man. 

("United Service Gaz.") 

Vcl'lwn af hrisans-gmnatel'. Som bekant !mr eno·elska 
amiral i teLe t, t, i Il m i,.:sräkn in g fi'1r All si or eld af officerskåren, 
tvekat att för brnk ombord införa grauater ladelade med bri
santa sprängämnen. Denna tvebmmhet, SO)YI grnurlat sig p~t 

käm1edom om rles,;a pro.iektilers Ulmdighet och elen rleraf n~lra 
ti ll hanrls liggande faran för olycbhitnrlel,.:er, lärer nu, enligt 
"Uniler1 Service Gezette", fått ytterligare störl fC1r ~ig, serlan 
man nnclersökt ~krofvet, af Hesistrma, h vilket varit tm,]erka;.;tadt 
idskilliga fiirsiik med (lylika pro,ieldiler. Det har n~lmligen ut_ 
ri·nits, att deras genomträngning~tih·m~1ga är.iemfurelseyis ringa. 
På grund af si u ve]; het explollera de, :,:;L snart de m ii ta det 
1:1insta mot,;tåwl, och krafteu fijrslijsas på ytan af angrepps
Ji'n·emålet. 

Hrsislrt.ure skall nn iorduiugställas fiir f'lirsi·d,: i ändamål aU. 
nLriina verl;:an af artillerield mot fartygeu>: öfverbyggnader 
och den seknmlära bestyckningen .. 

n:ltsegliug inom ftottan. En varning att, nmler det all!, 
mera tilltagalllle bruket af ång;;lnpar fiir l.jensteii.n1lamål, icke 
gliimma eller ftsi •losiiJtit 1\fning i hrnk et af skeppsbeltar nn1ler 
;,egel k nuna vi (l ragrt fn'tn en n yl igen i n Lriifh•l hät11lelse i nom 
engelska flottan. DAn 24 sist! irlne Mars låg nilmligen l;:anal 
e~kadem i ·vigo. P il t'iirmiclclagen •lenna 1lag, (lå ske pp,;båt,ame 
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voro ute och försöktes till den på eftermiddagen stundande 
"sailing race'n", kantrade eu båt i en by och sjönk genast till 
botten. På eftermiddagen egde täflinge.n rum och dervid lmvp
sejsade ytterligare icke mindre än tre skeppsbåtar, h vara f 
tvenne ögonblickligen sjönko. 

Nu är det visserligen för h var och en, som någon tid legat 
vid Vigo bekant, att häftiga vindkast der i hamnen höra till 
regel; men fyra kantrade båtar på en dag, det är dock mycket. 

)l aria Rickme1·s, det i denna tidskrift förut omtalade tyska 
5-mastade skeppeL, har vid proftur fijr maskin gifvit 8,7 knop; 
vid två andra försöksturer gaf den 7,a knop i medeltal, men 
hade vid det ena af de tvenne sistnämnda försöken vind oclt 
ström emot. Redames ombud förklarade sig fullt belål na med 
resultaten. Fartyget skall taga kollast för Singapore samt gl\.r 
derifrån till Rangoon för att lasta ris för redarnes räkning. 

Ny gevärsmodell för italienska nrnu~en. Enligt "Esercito 
Italiano" har modell för det nya italienska magasinsgeväret 
nu blitvit. faststäld. Det nya vapnet har en kaliber af 6,;; 
mm. och betjenas med en ballistitladdacl patron, hvars vigt 
är 21 1 /~ gram. Bakladdningsmekanismen är aLMansers system, 
men i likhet med hvacl förhållandet är vid det österrikiska 
:Mannlichergeväret bortfaller magasinet automatiskt, när sista 
patronen är förbrukad. En kort sabelbajonett fästes under 
pipan. De uttömmande försök som företagits med vapnet lära 
hafva ådagalagt dess öfverlägsonhet öfver alla i bruk varande 
gevärsslag, då hänsyn tages till soliditet, hanclterliglut och be
strykande kulbana. Dess vigt och rekyl äro mindre än någoL 
annat mollernt gevärs, nmler det att träffsannolikheten, i syn
nerhet på större distanser, är betydligt öfverlägsen. H vad 
;;kjnthastighet vidkommer är det nya schweitziska geväret 
något. öfverlägset, tlå maga;.;ineL fi"m:;t bmkas, men efter uågra 

sekunder förlorar det denna öfverlägsenhet. Hittills var det 
schweitziska 'geväret af 1890 Ll et för tjem:tebruk an tagna af 
minsta kaliber. Det italienska gevärets kaliber understiger det 
schweitzit->ka med l mm. 

Engelslm flottan 1886 och 1892. Ur ett af l:e Amirali
tets lorden för parlamentet framlagdt memorandum låna vi 
fö ljande siffror, som beteckna engelska flcJttans utveckling under 
lle senaste sex åren. 

Engelska flottan egde i bruk åren 
Vanliga kanoner . . . . . . . . . . . . . . . . . st. 
Snabbeldskanoner . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
'l'orpeder. . . . . . . . . . . . . . ...... . . .. . 
stridsfartyg i engelska far va t ten ( obe

rälmac1t kustförsvarsfartyg, kanon-
och torpedbåtar), . . . . . . . . . . , 
med ett sammanlagd t deplacement af ton 

stridsfartyg i främmande farvatten . st. 
med ett sammanlagdt deplacement af ton 

Aktiv personal, officerare och män ..... 
Heserv persoual, , , , 

183ö och 1892. 
499 1,868 
33 1,715 

820 2,874 

15 :~l 

1-.10,000 154,500 
96 110 

205,800 307,000 
61,400 74,100 
18300 23,600 

Ny frailsk torpedbåt. 'l'orpedbåten N:o 148 har i medio 
af sistlirlne Mars månatl vid Cherbourg gjort sina J'ullkratts
prof, och erhöll man dervid nuder 2-timmars-profvet en mo
del fart af 23,4 knop. 
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Litera tur. 
«Tillägg till lärobok om för flottan faststäida sjelfgående 

minor afhandlande Schwarzkopffs 35 cm. mina M;88•> är namnet 
pit ett af mariningeniör O. R. Lundberg förfrJ,tmlt arbete, som 

helt nyligen blifvit fullbordadt. Detta arbete, hvilket, silsom 

dess titel angifver, är afsedt att komplettera ofvannämn<la på 
våren 1389 utkomna liirobok, är det första tillägg, som utgif

vits för att, såsom ett Kong l. Bref d. l 1/ 12 88 föreskrif'ver , 

"h~tlla Llenua i jemnhöjd metl den rörliga minmaterielens ut
veckling". Det inskränker sig till eu beskrifning af 36 cm. 

minan M;8,~, umler <let att iifrig uneler treårsperioden tillkom

men riirlig minmateriel s;\som t. ex 3~ cm. minan M/:)9 och 

:35 cm. minan lVI/8;:; med de 1891 beslutade förändringar, h vilka 

minmodeller i mycket skilja sig från den i fömliggande ar

bete beskrifua, all<leles icke deri behan<llas. 
Den rastlösa ntveclding, som sjökrig,;materielen är under

kasta<! på alla ornrållen, gör, fttt t1ottans personal erfar allt 
stiirre och större svärigheter att h<'t!la sig förtrogen me<l de 

komplicerade yapen och fartyg, som elen --· ofta utan någon 

förberedelsetid - - bl i r kallad att handha f va. Endast ett f~t.tal 

at' flottans befii.l och underbefäl är i tillfälle att omedelbart 

taga kännedom om de i hastig om vexlillg efter h varandra 

fiiljande olika mo<leller af kanoner, lavetter, snabbsk.intantle 

pjeser, fa;;:ta och rörliga minor m. m., nmler det att tlet stora 

flertalet är hänvisallt till våra in,.;truktions- och undervisning.~· 

biicker. 

Det är så] n n da af stor vigt, att el ess a böcker hålla, så 

fnllstiinJiga som miijligt och fråga. kan uppstå, huruvida icke 

dylika arbeten, i likhet med hvad som hittills varit fiirhållan

det, lämpligast kunde anfö rtros åt flottans stab. Det iLr vis

serligen ingeniörafclelningen af Kongl. m>trinförvaltningen, 

som fått åt. s ig uppdraget. rörlig minmateriels nyanskaffning, 

men denna myndighets egenskap att framför allt vara ett 
förvaltaude verk, hvarest. löpande gömmål först och främst 

måste han~:äggas, gör den måhända mindre lämplig att hand-
hafva utgrtvanclet af instruktionsböcker hv1"]J~et "Y · 

· ' ' " nes mera 
falla inom stabens verksamhetssfer. · 

o Of:annär~nda b~skrifning öfver 35 cm. minan J\185 fyller 
pa ett 1 allrm.nhet ttllfreclsställande sätt ett tornr·t1111 · o · 1nom var 
nndervisningsliteratur. Den är lättfattliot och 1·1 ·t t .. l·l 

• ' b ' ar upps a c 
~~mt behandlar srtt ät~me på ett praktiskt sätt. Vissa otyd-

h~heter och ~fullständr.gheter af be::;kaffenhet att förtjena ett 
papel~ande hatva <lock msmugit sig. 

~~ sid. 7 t. ex. läses i sammanhang med beskrifningen å 
hemhga rummet: "elen i detta rum in11es!t1t 11 a J~ · , me ,an1smen 
for d].·upregleringen är lika med den so1n fin l t · . - , · nes an >racr 1 

Whit~heads min.or". N u iLr emellertid förhållandet, att d.Tu _ 
regle~·mgsmekam::;meu::; anordning varierar med snart sag~t 
h~ar.Je ny moLlell, som '\Vhiteheacl framställer. Om förf::> me

mn~ åter är, .att den skulle vara anordnad i likhet med den 
'\Vhrteheacls d]npreo·ierino·smekani::;m som i Ja .. . , b j fi 

. . . · a b • • 'ro o ;.:en nnes 
besknfven, sa håller detta ej· strecl- Geno 1 1 · .. _ . ' · , m en en .:e .Jem-
forelse emellan 3o cm. minan M/öO (ficr 93 1• }Jl - h t"ll 

b" - anse erna 1 

läroboken) och 36 cm. minan M/88 (fig o' b 1· pi 1 t"ll . anse 1erna t 

förf: s tillägg) framgår, att en rörelse af' cle11 f.? d t h 1· 
. 1 dll . e em r era 

rum me t kom m ande länkståncren åt ett ,,1·• ·t h o 1 ·1 f'.. kb 
b s::; a orm·sa ·ar 

alldeles motsatta verkningar på det horisonteJa rodret i lle 

respektive minorna. . Den~Ja olikhet måste således uppvägas 
af en motsvarande olt!dtet 1 anordningen af de b· d · . . a a mmornas 
he1:1hga rum .. Hvari denna olikhet består eller huru djnpreg-
lenng;;melwmsmen :\ ~'[;88 öfver hnf\·lrcl tng· t .. ·l 1 

· v c. e ar anorc nac . 
<lerom får man ingen kännedom. 

. Angående minomas balansering och lämpliera roclervink-

lar. för d_et horisonteJa rodret under olika omständigheter m. m., 

h v r! k et ar af den största vigt att veta i och W r mi u ans reo·

l;ring. och till förekommande af dess förlorande, lemnas icl~e 
c en nngaste antydning. 

Tidskr. ·i sjör. 1892 
22 
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Af beskrifningen på igångsättningsapparaten, sid. 15, får 
man Jen uppfattning, att luften icke kommer på ma;:;kineu, 
förr än minan tager vattnet oclt flottören upplyftes. ·I denna 
uppfattning stärkes man af den å sid. H5lemnade upplysning, 
att igångsättningsapparaten "utför deusamma (dl't.~amma?J s01:1 
med skofveln vit1 påc1ragningen till minan M/86 af~es, Jlämh
gen att, Jå minan utskjutes genom öfvervattenstnb, maf'kinen 
ej skall sättas i gå ng, 1örrän minan kom mer i vattnet". Rätta 
f~,rhällandet är emellertid, att igåugs~ittningsmekanismen å 

minan Mfz-38 är ett. mel lanting mellan de å M 80 och M 86. 
I JYI8U kommer maskinen i }'ull fart, redan då minan börjar 
sin rörebe i tuben och i M18G si:ittes maskinen i gång, frll·st. 
vir1 minans inträt1e i vattnet,. Å M 8r-l c1eremot sättes n.Ja:ski
nen i sakta fart (:200 a 3l:O slag pr minut) i tuben och i .firll 
fart, dtt mi1mn kommer i vattnet. Det är just <1enna anord
ning, som utgör det verkligen originela hos de.nna ~nina. 
Fördelen härmed är, att maskinen frestas bety<1hgt mmdrc, 
dels till följd deraf att den gradvis kommer i fullt arbete oeh 
<leJs derigenom att i cylinclrarne befintligt vatten och olja 
hinner blåsas ut unrler elen sakta gången. Härigenom und
vih:es tlen ~ JY1t8[_i öfverklagade olägenhet, att nedre vefstaken 
o;tunclom br,,jes. Maskinens igåugsättande sakta vid hanens 
Dppnande, då minan är ur vattnet, åstadkommes s~som bc
kaut å lV[, 88 helt enkel t derigenom, att regnlatorventden släp
per igenom läckluft i för ändamålet tillräcklig mängd. 

Den påpelmcle missuppfattningen af minans natur har 
förledt förf. till en mindre välbetänkt föreskrift för miuans 
haudterande. Å sid. 36 föreskrifves nämligen att "stoppme
kanismens regel skall nedsh:jutas" rellan Yicl minans ldargii
ranrle till :-;kjutning. Detta medför risk för personalPn, då 
minan sedermera skall imättas i tnbe11, ty ett lindrigt villrö
rande af hanen, som då ej längre rir buncle11 af sto]'ptjrdern, 
kan hafva till följd, att maRkinen ofri villigt sättes i gång, 
hvilket kan medföra fara för dem, som möjligen hafva sina 
händer i närheten af propellrarne. stoppmekanismens regel 
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bör icke spännas, förr än den vid minans insättande är nära 

att taga emot tuben,; akterlwnt. 
A sid. 19 finnes en redogörelse för slidregleringen. Den 

uppmärksamme läsaren inser lätt, att med en slidreglering 
sådan, som den clerstädes besluifna, igångsättningen icke skulle 
vnra fullt försäkrad i maskinens alla olika lägen, alldenstund 
frisk luft endast får tillträde till lwar och en af de tre cy
lindrarne under 29 mm. af det G<1 mm. långa pistonslaget eller 

:29 ' 87 . 
under sammanlagclt 

64 
X 2 X 3 = 12tf af hela rnaskmsla-

get. Hela den anordning å sliden, hvarigenom inströmnings
perioden så att säga förlänges, är alldeles utelemnad. Denna 
kan dock vara af vigt att känna, exempelvis om en minas 
maskin ej vill komma i gång och man vill utröna orsakeu 

dertilL 
Planschema äro omsorgsfullt utförda och i betraktande 

af det billiga reproduktionssätt, som blifvit använclt, hvad 
tydlig het beträffar till fredsställa n el e. 

Oaktaclt, silsom ofvan anty<lts, en <lel mindre anmärknin
gar kunna göras mot det här föreligga11cle arbetet, torde det 
rlock med glädje hebas af alla, som låta sig :tngeläget vara 
att följa merl sjökrigsmaterielens utveckling. 

Die Schiffs-Station der k. und k. Kr iegs- Marine in Ost
Asi en. lteiseu S. M. Schiffe "Na,utilu;;" und "Aurora" 1884 
-- 18S8. \Xfien 1892. Förläggare Carl Gerolrl's Solm Detta 
arbete, 9\:10 si1lor i:3:vo, mecl tre kartor, är på befallning 
af österrikiska H.iks-Miui,;teriets sektion för marin-väsende 
sammaufattadt af .Jerolim Friherrn VDll Benko, som dervid 
hufvnchaldigen grundat sitt arbete på cle af cheferua å j_Vau
tilus och Aurora inlemnade rapporter. Ehuru dessa lemnat 
ett rikt m:1terial, hafva de likväl icke ansetts tillräckliga, utan 
har arbetet fullständigats genom en del ur konsulats-ra]Jpor
ter och andra tillförlitliga källor hemtade uppgifter, hvarige
nom det blifver i hög grad intressant för hvar och en som i 
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egenskap af navigatör eller skeppsredare har något; att skaffa 
med Ost-Asiens farvatten och hamnar. 

lnnehftllet sönderfaller i fyra delar. Första delen lemnar en re
dogörelse för Nautilus' expedition 1884-87 till ostasiatiska far
vatten, hvarvid Batavia, Singapore, Bangkok, Hongkong, Yoko
hama, Shanghai, Wladiwostock m. fl. platser besöktes. Am/ra 
delen skildrar Auraras expedition 18'36-·88 till samma farvat
ten, omfattande besök i Point de Galle, Manila, Macao, Swa
tow, N agasak i, Foochow, m. fl. hamnar. l båda dessa delar 
äro :;å väl sjelfva seglingarna från hamn till hamn som uppe
hållen på de olika platserna på ett underhållande sätt skildrade. 
Tredje delen redogör för de tre stora Ost-Asiatiska rikena 
Siam, China och Japan. Efter att först hafva i korthet re
dogjort för dessa länden; geografi, befolkning och historia, öf
vergår författaren till h vad som må betraktas ::;ås om ar·beteL:; 
kärna, beskrifningeu af lle för enropeer öppnade förnämligare 
handelsplatserna inom dessa riken. Den första plats som 
skildras är Bangkok, och emedan den redogörelse, som för 
denna ort lenmas är till sin omfattning typisk för de sedan 
följande .beskrit'ningarna af andra platser, så meJdela vi här 
beskaffenheten af de npply:mingar, som lemnas om ifr~igava
rande plats. 

Först gifves w1gra anvisningar för inseglingen och valet 
af ankarplats; . clereJter beskrifves stadeu, dess gator, palats, 
tetnpel, spelhus och auclra byggnader; iunevånare; arme och 
flotta; exportartiklar, innefattande uppgift på v~irdet af de 
årligen utskeppade varorna, och deras destination; importerade 
varor och deras värde; större handelshus; handebfiotta; tablå 
öfver in- och utklarerade fartyg under åren 1884--87, af h vil
ken framgår att varorua hufvwlsaldigen skeppats under en
gelsk, tysk eller siamesisk flagga; my ut och mått; postväsend e; 
cliplomatie och konsulatväsende. 

De hamnplaLser, som på detta sätt äro i tredje delen 
skildrade äro i Siam, förutom Bangkok, Salangah (J unksei
lon) och Quedah; i China: Macao, Hongkong, Can ton, Swa-
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tow, Amoy, Tarmmi, Foochow, Ningp(), Shaughai, Chingkiang, 
Chefoo, Fusan, Gemmu och Port Hamilton, de tre sist uämmla 
på Korea; i Ja p an: Yokohama, N agasaki, Hi o go-Ko be och 
Ilakoda te. 

l fjenle delen beskrifves, på samma sätt som i den tredje, 
de europeiska koloniernas och protektoratens hamnar, nämli
gen ryska: \Vladi wostock, Karsakowsk och P etropa w lowsk; 
spanska: l'IIanila och Zamboanga; franska: Saigon och Hue; 
engelska: Labuan, Sarawak, Singapore, Pe11ang, Malacca, Ran
goon, .Monimein och Nancowry ::>amt nederländska: Atschiu, 
Padang, B a ta via, Soera baya, Boeleleng, .Macassar och Kerna. 

n~ie Sckift:~lltUn]J/'maschine und da.<; /11 ctnövt·h·en 'Ini t D(Onp[
Sc/1/ift'en, af Halm, lWvigati .. nsliiraro och Wegener, ingoniör. ::! upp!. s tnr 8:vu. 
Brouwn, E. Hampc. P ris (j I\lk. 

Dns Jleiniyen von Speisewcts.'le1' fii1: Dtun]J/kessel, <il' prufofl
so r A. Rossel, efter ett fiircdrag i slöjdmu s,;ct i Wintcrtbur rörande malarcv<ttt
nets rengöring medels soda. 2 upp!. stur 8:~·u. Wintcrthur, JH. KirsdJC. Pris l 
J\Ik :20 Pf. 

()yclon t1·acks in the South lntUan oce(tn af Dr. J\Icld rum , E}t'o 
and Spottis;rnotlo 18()1. 

':l'he Intl'itt tl'i1'CCt01'lf fur the gu id,mco uf t'ulllllWIHicn; uf sle:nn cn; :11Hl 
s:nling vcssols. Del l. England till Ostindic11. Omarbetad upplaga med olt 
ti llägg af A. D. Tnylur. Pris :28 sir. Del II. fi1rci1t Singapore genallt Irrida 
hafi·et, af A. D. Taylur. Pris :21:) sh. ::lrnith & ::l. 

Ocectn 8tea1nship8, a popular :tOl',iJllllt uf thcir ('UI1Slrtl<'tillll, rlcvclup
ltiOIIl, nwnagornont :nttl applianr;cs. Af F. E. Chatlwick, J. D. J. 1\clky, Hid
goly Hunt, Jubn H. Uuuhl, William H. Hidoing o<·h A. E. St•a(un. J\lct l lJ::i il
lustraliuncr. tho, :JOO sidd. Murray. Pris 12 sh. 

Aff'i'tt de IJ01'~ll pour t·anun llo 14 till. nrnstmit pour la marine l'R[':lgn<rlo 
par M. J\1. Sr;hcidcr & C:c (U;;ine,; tlu Crcusu t), l:ho. Paris, ilorgcr-LcH:ndl 
et C:c. 

Annna'i1'e dc l 'ojf'iC'ie1• 1Juwhdc1' et des annuriers militaircs de la 
marine, 18():2, par B. Lcpurticr Paris, Sehlacbor. Pris l fr. GO t·out. 

Bateaux et na·vi1'es. Bkcppshyggnatbkunstcn.-; Jr:um;teg ullller nlla 
ithlrar udt i alla land af do }'ulin, f. rl. sjöull'icer, med U::! i texten insl;jtttn:t 
ligurer. 028 sithl. lU:u. Paris, J. B. Bailliore et fils. 

Les o1·ig'incs tle ln ·ma1"ine frant;aise et llt tacl'iqnc nf/tn
·J•elte. Bchigringen af La Hocholle. Al' Yi('eanriral Jmion dc la Uravit•rc. .!0::! 
sid d. med kartor. Paris, Finnin- Didot et C:c 18\.Jl. 

La 11t(l1"ine 'IIWclCJ·ne, constructiun do naviroK, pa•1uc\Jots, \J;ltimcnts do 
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g- nr rrc, nrlilleril', "rgani ;;atinn <l rs pri1wip:1h•s mnrinf's militaiJw<. :\nr. dP ;l[pu]en, 

ci1·ilingcnilir. i'ltor 8:1·"· :!ii2 sidtl. med tr l"imingar. l';n·i ,;, Firmin - Did,.t et C:r. 

Ue bm· Dam,pf'maschinen 1nit hoh e1· J(olheu(feM·h windi(flreit, 

YUI1 J oh. ]~arlingr r, Pnolrsst•r an der techni schrn l rochs..Jl\1 ](' in 1\' irn. 3:c Olll

arbetarlo npplag:1n, Wi en, Carl <:t•rold s s ,1hn 18D:2. 

Die E n twickel ttnrt de1· Schi/f'.~uutschine ·in flen l etzten .Talt:l'

zehn ten. Von Carl Hns!,•y , Pr,J!",•;;;;n r nn dPr Kai sPrl ichcn :\Ia rinc-Ak:Jt!rmic. 1\lit 

lii7 Textboilagcn und G lit.hnt'Taphirten TafPJn. Drittc Auflagc. !Jr rlin, .Jnli 1J s 

i:lpringcr, J8U:2. 
Die J\rti8e1·Nch Dr>nf.<,ch e Jlla1·iue. ELt kif(,• i st.•r f,Jio med :!8 

triisnitt-plansehrr or-h 8 sitlor text. '1:r nm:lrbcta tlc oeh t illiik:uk npplagan. 

Leipzig, J . .T. Wrhcr. Pri s i illustrcratlt om slag l .Mk. ::iO Pf. 

D ·ie Seehiifcn rles 1Vcltverk chrs. :\[ed hi triide af Hcramctla rbctare nn

dcr rcdaUion nf Alcxantl r r DL•rn, ut;.;ifl'r n p:l eget ff'>l·l:lg, 1\' icn, J8U:2. Amlra 

udt sista b~n<h• t. 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter 1892. 

J( Clt(Jl . 1\·J •i rt.<n•cfen.~kaJJ.~- . llwdemien .~ l f r111A N ll(f (/ 1' och 'l' i rl-

8"'1'ij't . ;):c lJ;jftp t. 1\rshrrii(tp],;p ~f fi'>I'P<il"~g':l111]Pil i :J r ti Jlrrivdt' II Rkap (f11rlS. 

udt slut); 1-h il kPII rigtning lJiir fl'dj:l.'< l'iol nt:Jrhrtantld af rtt nytt r xrrci sn•gle

lliPntr fiir drt inf:mb'ri? lnfantt' rit'ts stritl spntnd lr r. 

u:r ltiiflt't . ![vilken rigtning hi'•r !i'tlj:l,; viol nhlrhd:lll<irt :~f dt nytt t•xr•n ·.is 

n•glemrn!t' liir v:lrt inf:~ntPri (,du t)? Om r;·,rJ:iggning o<"ll i;·, rpos tt.J<'nst Il lider 

opcr:1ti<•ncrnn ; Om nrtillrr ii>rfiilrts JJthil<lning i sl<jntning·. 

No1'slo, Thls.~k1•'ij't j'm· 8ih,W8Wn. JO :lrg. G hiilt. livad nytta lian 

Yii r handel <· ller dr sjiif:llt lwfn1 nf n"r.'kt iirlog;;fa rt.''g" i friiJnmaJHk f:n-

I':Jttrn? 11:n clPI nf tir mr r:1 kiinda k:uJonspriing·ning-arn:J nncl r r dP sii>l:t 10 

~ il'1'11 ; llUi tningsrt 'gh•r o(~h aftlr;l,!..;'~hrriiktJingnr: '1\n}lPtlb:'i tjagarr: Luf seglit' g·; 

Litet f>ll1 i;;,•n wh dc IIH' b'orologisk:J r;·,rh:lllanrkn:l i .!:111 i\[ayrns haf: Hysslan<l s 

J! utta ; i'll:Jgokrppd Jrmriy11 1-lu•rry. 

1llitfheilnnuen a/18 deut Gebietc de ."< Seewct<e11.~ N:o 11 , .. h 

Il J. ()];·,sta pro h km uti ,;kr pJ " III :JRkimii;;t'n<lPt : ~11:1 IJIJPI<l"k:J n,.nrr af do•r k:dillt'r 

(f, r( :,;, J: J cmfi irand<• fi'tr,-iik l III'< J J\l:Jng·in- 11('.11 i·)(-]Jll('.];('l'(-prnj Pkti'q•c• r ; ( ',]11111hi 

skepp: Till fr:lg:IIJ om kiil- owl1 ,;l'ii nljaktr r: l'o/(ls oljtlpsji'lf'XJlP<iiti .. n J r 18Ul ; 

Ofrcr,;igl lif\·c r l:'iir,nta st:1tem:1s sh•pp;;artilleri: ( )stcrriki,;k:J flottan ;; lnt tlgt·t f<·r 

Hl\12; P:III S<Il' odt -" JH"iingiilll ll f' ll: ])(' Il :1111f'l'ikan,;k:l lmdr.vg,~:iug:J J't'll e. fl -. IJ-,,1-

1//II/'1',' 'l'Plegraf'cring ut:Jn !Pt!n ingKtr:l d; Öl'l'l•r turpr•lvapnet: \'a tteuhar!a ;; trn p[i 

,;ji igiio 'l H le far tyg: Forts a !ta ma,-k i n pnlf nH'!l towpt'd h ii h' n !'l!s/u'll!f ; (: t'lllllllfi'crtla 

l'iiriimlringar vid :IIJI'iin<i:Jn<l<·t o<oh autii,nrlaJHio't af ;;tii n,gtnqJt'<lt•r inom fr:lll,;k:.l !lot

lan·: ~.r fran sk tnrpPt!b:lt fr :in Xt~rntan•l: Fr:m.;k:J to>I'J"' tliJ:lt-tlt•J"-,tfartygr t F'it/llrr ; 

Ya tten b:lrl:l ;; t pii pPtwl<•um,;kt'JlJI· 

P1·occedht(!S 1/ the Bo!Jal A1·tillc1'!J Instittttion, April. Opc· 

mtiunern;~ i Virginia, 18G1 ·-li3 ; i'lnalJbold.;ka nuncr l'id lutmnfl•rsrar. 






