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Huru böra de fördelar, som den utsträckta värn

pligts- och öfningstiden för sjöbeväringen 

erbjuder, bäst tillgodogöras vid flottan? 

(Prisfråga, uppstiild nf Kongl. Örlogsmannnsiillskapet. SL' Ill tillerkiint ll ]l]JSatsrns 
f(irfatta.re, Kaptenen vill K ongl. Flottan S. ~"tt oeh Dag. dess mc,]alj i silfver). 

"Hvilken af oss skulle icke· vid valet emellan 
Pn besättning af clesse män (sjöbeväringen): sedan 
de undergått 90 dagars öfning; och en besättning 
uttagen ur den värfvade delen -af vår sjömanskår, 
sådan som den nu rekryteras, efter ett helt års öf
ning, obetingad t gifva företrädet åt den förra?:' 

Ofva.nståe~1de ord yttrades nti det tal Ordföranden i Kongl. 
Örlogsmannasällskapet höll vid presidii nedläggande år 1892. 
De äro ett troget uttryck för den erkänsla, det förtroende, den 
aktning, som mer och mf'r kommit sjöbeväringen till del ända 
från det densamma enligt 1.'385 års värnpligtslag böriade va
penöfvas vid flvttan. Med denna, 1835 års, värnpligtslag togs 
första eyeulliga steget till att vid flottans bemannande göra 
brnk af vårt öfver hela verlden kända och värderade handels
sj ö folk, och att på detta sätt för flottans räkning göra bruk af 
landets "sjöblod". 

Genom de vid sista urtima riksdagen antagne ändringarne 
i nämde värnpligtslag, särdeles öfningstidens utsträckning till 
~10 dagar, togs ett ytterligare steg uti den rätta rigtningen, 
och det är att hoppas, att den dag ej är alltför aflägsen, då 
SYeriges flotta skall ega en sj ö manskår utgången från landets 
sj öfarande och fiskare- befolkning. Det fordras endast att taga 
stPget lullt ut, ,så långt nu gällande värnpligtslag det mPdgifver. 

Tirlsi.'r. 1. 8jih·. f('-i'J-1. 14 
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Alldenstund vår nu gällande värnpligtslag endast föreskrif
ver en till ett ringa minimum inskränkt öfningstid, samt för
hållandena vid t j ensten ombord på ett örlogsfartyg nödvän
digtvis så fordrar, måste vår flottas bemanning, hvad manska
·pet angår, bestå af två olika kategorier manskap, nemligen 
stam och beväring. Om dertill lägges en reserv, hvarom bland 
annat värnpligtslagen talar, så har man de tre kategorier man
skap, hvm·af vår flottas sjömanskår bör bestå. 

Af dessa tre kategorier är sjöbevä1:ingen den till antalet 
talrikast och för densammas indelning, öfning m. m. innehåller 
värnpligtslagen en del bestämmelser, hvaraf de vigtigaste an
föras i sammandrag här nedan: 

Enligt §§ l och 2 V:s-lagen är hva1je flottan, enl. § 25, 
tilldelad värnpligtig skyldig att fr. o. m. det kalenderår hvar
under han fyller 21, t. o. m. det hvarunder han fyller 28 till
höra sjöbeväringens l :a uppbåd, samt fr. o. m. det hvarunder 
han fyller 29 t . o. m. det hvarunder han fyller 32 dess 2:a 
uppbåd. Någon landsstorm finnes, enl. § 3, ej vid flottan. 
Enligt § 34 m. 1 tillhör en hvar, som varit anstäld vid flottans 
stam eller reser:v under sammanlagdt minst 2 år, sjöbeväringens 
l:a uppbåd (och 3:e årsklassen) så länge han q varstår i bevä
ringen, el. v. s. t. o. m. det kalenderår hvarunder han fvller 
32 år. De värnpligtige tillhörande sjöbeväringen, som ko;nma 
under § 34 m. 2 tillhora äfvenlecles dess l :a uppbåd lika lång 
tid. Enligt § 27 m 2 b . tillhöra de deri nämde värnpligtige 
sj öbeväringens l:a uppbåd och flottans reserv hela sin värn
plig tstid, d. v. s. t . o. m. det kalenderår hvarunder de' fylla 
40 år. Enligt § 6 får den, som är till krigstj ens t duglig och 
som så önskar, före uppnådd värnpligtsålder fullgöra sin va
penöfningsskyldighet i beväringen, hvilken, enl. § 27 m. 1 
skall fullgöra::; af värnpligtig tillhörande sjöbeväringen (undant. 
§ 27 m. 2 a och b) under 90 dagars ~jenstgöring på ett år. 
Enligt § 28 m. l eger Konungen, då rikets försvar så kräfver 
at t efter statsrådets hörande inkalla beväringens l:a uppbåd, 
eller de st\jrre eller mindre delar deraf som finnas behöfliga 

' ' 
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enl. § 28 m. 2 kan Konungen under v1ssa viikor inkalla hela 
eller delar af beväringens 2:a uppbåd. Någon bestämmelse 
om huru och hvarest sjöbaän'ngm får användas innehåller 
värnpligtslagen icke (se § 28 m. 3). 

Sjöbeväringen kan, med ledning af ofvanstående, indelas 
uti fyra olika kategorier värnpligtige, nemligen: 
A. Värnpligtige lydande under § 34 m. l värnpligtslagen. 
B. Värnpligtige, som omnämnas uti § 27 m. 2 b. (tillhör re

serven). 
C. Värnpligtige, som omnämnas uti § 2ö m. l b. (lotsar och 

lotslär l. J. 
D. Värnpligtige ej tillhörande någon af ofvannämcle tre kate

gorier, hvilka värnpligtige kunna sammanföras uneler ge
mensamt namn af , ''allmän sjöbeoiiring", och hvilka värn
pligtige antingen enl. § 2ö m. l a. inskrifvas (till allmän 
t jenst) vid flottan, eller ock enl. § 2:> m. 2 (till särskild 
~j enst) inskrifvas till densamma. (En del af clesse värn- · 
pligtige komma äfven under § 34 m. 2). 
Värnpligtig tillhörande sjöbeväringen är dessutom antingen. 

inskrifven "till vapentjenst11
, eller, om han ej är vapenför, till 

annan befattning vie! flottan (se § 7). 
De värnpligtige i sjöbeväringen kunna, allt efter s1tt yrke,, 

hänföras till någon a± sjömanskårens yrkesafdelningar [fäst
ningsartillerista±delningen anses i det följande såsom icke till
hörande sjömanskåren l eller till ''öfriga yrkens n (varfsarbetares 

m. rl:s) afdelning. 
.;\I edan således h vilka värnpligtige, som ingå uti sj ö bevä

ringen samt deras indelning, inskrifning, öfning m. m. är be
stämd uti värnpligtslagen och dithörande författningar, så be
höfves, ifall nuvarande stommen bibehålles, för att draga största 
möjliga fördel af den utsträckta värnpligts- och öfning~ticlen, 
endast att de värnpligtiges öfning bedrefves på bästa möjliga 
sätt, men, med en annan organisation al stammen kan betydel
sen af denna utsträckta värnpligts- och öfningstid, särdeles 
betydelsen af 11 de ~)0 dagarne11 , högeligen ökas, i synnerhet om 
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stammen så organiseras, att sttirsta möjliga fördel drages af 
~ 34 m. l Värnpligtslagen. 

En stam, uti systemet "stam och beväring'\ sådan som här 
åsyftas, bör uppfylla följande fordrin.r;cw: 

l: o) Vara en god skola för det blifvande underbefälet. 
2:o) Bör i sig innefatta största möjliga antal (11llt Ue 11 stf)/ira 

förhands- och yrkesmän (= i yrkesgren m1tecknade). 

3:o) Bör, genom afgång från densamma, bereda stDrsto mD j
liga antal ·värnpliqft/JP f d. strnnanstr"ilde, särdeles sådana ly
dande under § 34 m. l Värnpligtslagen. 

För att en stam skall kunna uppfylla ofvan anf(irda for
dringar, bör följ ande iakttagas: 

l :o) Första stamanställningen tagas för minst 2 år, !war
efter endast approberadt; manskap, och af desse enelast de 
bättre, få taga ny stamanställning för längre eller kortare pe
rioder; hvars längder böra vara beroende på gången af . en 
karls utbildning till högre sjömansklass, hvarigenom dels hva1:je 
efter såväl första som följ ande stamanställningar till bw;·ärin
gen öfverförd karl kommer under § 34 m. l, dels alla för
hands- och yrkesmän hållas fullt tj enstbara, dels i stammen ej 
qvarhålles en karl, som är olämnlig_· till vidare utbildnino- dels 

~ ~ ~' 

slutligen en karl, som af en eller annan anledning önskar 
afgå ur tj ens ten, inom en j emförelsevis ringa tidsrymd kan få 
denna sin önskan uppfylcl. 

2:o) Alla stamanstälde hafva, innan inträdet i stammen, 
fl~Hgj ort sin vapenöfningsskyldighet i beväringen, h varigenom 
vm.nes: 

a) att ett urval kan göras bland dem, som söka stam
anställning, och d et und vikes, att till stamanstä Uni ng 
mindre lämpliga person~r upptages uti stammen; 

b) att den, som söker stamanställning, under sin vapell
öfning uti beväringen har kunnat bilda sig en ±öre
ställning om hvad örlogstjensten är, och det undvikes, 
att i stammen inkommer en del manskap för hvilka 
t:iensten sedermera visar sig förhatlig, och hvilket skulle 

hafva med s1g, att de nu så talrika rymningarna mm
skacles i antal; 

c) att utbildningen i sjöbeväringen tillgodogjordes för den 
stamanställdes utbildning; hvarigenom: 

d) om stamanställning tages elen l N o v., vid h vilken tid en 
till elen 24 Okt. lagstaeld tjenare kan vara fri, och vid 
h vilken tid det bör vara lättare att förmå fiskare och 
~jöfarancle att taga stamanställning än på våren, den 
nystamanställde, (alldenstund de :'allmänna71 lmrserne 
kunna anses vara undangjorda i sjöbeväringen) uneler 
f:'!rsta stamanställnir1gsåret kan utbildas till yrkesman 
och antecknas i yrkesgren (för matrosafclelningen, utom 
ekonomister, t. ex. genomgås förberedande kursen i 
exercisskolan på vintern och yrkeskursen i skjutskolan 
påföljande vår) samt vid slutet af andra stamanställ
ningsåret blifva färdig till uppflyttning i 2:a sjömans

klassen. 
2) stamanställning tagas vid så unga år, att de första 2 

årens stamanställning kan vara undangjord före inträdet i 
värnpligtsålclern, på det att en till beväringen öfvergången 
karl må, enl. § 34 m. 1, tillhöra beväringens första uppbåd så 

lång tid som möjligt. 
Enligt detta bör alltså så många unge sjöfarande och lå 

sjömanshus inskrifr:e) fiskare som möjligt förmås att, enl. § 6, 
fullgöra sin vapenöfningsskyldighet såsom 71 underårige71 d. v. s. 

före inträdet uti värnpligtsåldern. 
4) Ingen uti någon kurs ej approberad, (till uppflyttning 

i högre sjömansklass ej kompetent) eller till underbefäl olämp
lig tillåtas taga ny stamanställning, hvarigenom undvikes, så
som förhållandet nu är, att stammen kommer att i sig inne
fatta dels en del till vidare utbildning olämplige l:a, 2:a eller 
3:e klass sjömän, dels en del obefordrade l:a klass sjömän, 
genom ålder eller obekantskap med de modernare vapnen mer 

eller mindre olämplige för ~j ensten ombord. 
Ett nnclantag från denna regel bör dock gifvas dels 
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for 1:a klass ekonomister, dels för 1:a klass eldare- och 
handtverkare, hvilka, i den händelse karlt:>n befinnes Yara 
en till sin in'nehafvande tjenst siirdelfs dugande karl och 
flottan kan anses hafva nytta af honom för framtiden må 

. ' 
kunna medg1fvas rätt till ständig stamanställning inti ll 
uppnådd pensionsålder (55 år). · 
I enlighet med otvan anförde (se sid. 212) grunder fcir or

ganis.ationen af en stam uti systemet stam och beväring, samt 
fordrmgarne på densamma, och med iakttagande af värnpligt,;
lagens bestämmelser om sjöbeväringen och flottans resen- fram-
ställes fö~j ande: ' 

:Förslag till organhmtion at flottans ~;,jömansl\;lr. 

Sjömanskåren innefattar sig i stam. reserv oc lt ::-j(ibevä
ring, organiserade enligt nedanstående be~tämme1ser: 

StammPu. 

S l. Stammen har en nummerstyrka af 2,440 man, iude
lade nti fyra klasser: U. 0.-korpraler, l:a, 2:a eller B:e Idas
sens sjömän. 

$' 2. Stammen indelas i fyra yrkesafdelningar, nemligen: 
A. Matrosafdelningen, 1,600 man, deraf 200 U. 0.-korp

raler, 420 man l:a, 2G4 man 2:a och 71() man 3:e klassens 
~jömän. 

B. o. C. Eldare- och handtverkareafdelningarna, 000 man 
(500 eld., 100 handtv. ), deraf 120 U. 0.-korpraler (100 e., 20 h.), 
193 man l:a (161 e., 32 h.), 100 man 2:a (83 e., 17 h.) och 
187 man 156 e., 51 h.) 3:e klassens sjömän. 

D. Minörafdelningen, 240 man, deraf 40 U. 0.-korpraler, 
58 man l:a, 48 man 2:a och 94 man 3:e klassens sjömän. 

~ 3. Stammen rekryteras dels från skeppsgossekåren med 
180 nykarlskrifne per år, dels medelst frivillig·e 350 mall r)er 
o • f ' 
ar, l örsta hand från de underårige, i andra hand från de af 
l:a årsklassens vMnpligtige, som vapenöfvats vid tlottan. För 
att såsom frivillig Yinna stamanställning vid :flottan fordras 
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des~utom att hafva seglat till sjös och varit inskrifnn Y id sj ö

manshus minst G mån., eller, äf,-en om elen stamanställnings
sökande ej clrn·under varit å sjömanshus inskrifven, hafYa idkat 
kust- eller hafsfiske såsom yrke uti minst G mån. 

Si 4. stamanställning tages af alla första gången för 2 
år, hvarefter ny stamanställning under vissa -.ilkor medgifves 
för 2 år i sender; dock har den, som karlskrifvits från skepps
gossekåren, skyldighet att, om så ertordras för fyll andet af det 
antal, som bör taga ny stamanställning, gvarstå i tjenst G år 

eftpr karlskrifningen. 
$i 5. För en 1:a klass ekonomist, eld are ell er handtnr

kare, som är en till sin innehafvande tjenst särdeles dugande 
karl , och som flottan kan anses hafva nytta af Yicl fortfarande 
stamanställning, men som ej kunnat fullgöra fordringarna för 
uppflyttning till, eller af en eller annan orsak ej blifvit beford
rad till U. 0.-korp., kan rätt till ständig stamanställning in
till uppnåeld pensionsålder (55 år) gifvas af neclerb. stations
befälhafvare uppå förslag af vederb. kompanichef. 

$i 6. Den, som blifvit befordrad till U. 0.-korp., eger att 
i sj ö manskårens stam q varstå tills vunnen befordran till under

officer eller till uppnådd pensionsålder. 
§ T. Stammansbtpets utbildning, hufvndsaldigen efter n n 

gällande reglemente för sjömanskårens skolor och praktiska 
tillämpningskurser, och de af utbildningens gång beroende för
nyade stamanställningarna, ske i följand e ordning och i enlig

het med nedannämnde bestämmelser. 
a) De allmänna kurserna anses vara undangjord a uneler 

vapenöfningen i beväringen. 
b) U n der de första 2 årens stamanställning ( = första 2-

"års perioden) sker utbildning till 2:a klass sjömän och vid 
periodens slut blifva de approberade (= i yrkesgren anteck
nade) uppflyttade till denna sjömansklass. Af clesse approbe
rade tillåtes det antal (i det följ ande antaget till 50 ° /o af 
matr.-afd.,) som af K ong!. Maj :t i kommandoväg bestämmes 
att taga stamanställning för en uy 2-årsperiod. 
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I fall icke tillräckligt många approberade frivilligt anmäla 

sig till att taga ny stamanställning uttages det telande antalet 

af de trån skeppsgossekåren karlskrifne. 

c) Under andra 2-årsperioden sker utbildning tilll:a klass 

sjöman, och vid periodens slut blifva de dertill kompetente 

uppfiyttade till denna sjömansklass. Af de sålunda uppflyt

tade t illåtes ett visst antal (75 °, o) att taga ny stamanställning 
för en tredje 2-årsperiod. 

d) Under tredje 2-årsperioden sker utbildning till U. 0.

korp. uti den första (för eldare de tYå första) af de kurser, 

som föreskrifvas för en till unelerofficer lämplig karl. De som 

approberas i denna kurs ega taga ny stamanställning för en 
~j ercle 2-årsperiod. 

e) Under fjerde 2-årsperioden sker den vidare utbildnin

gen t ill U. 0.-korpral och vid periodens slut följer, för den 

som approberds och i öfrigt är lämplig till underbefäl, befor

dran till U. 0.-korpral om vakans finn es. 

Finnes Pj vakans, eger en till U. ().-korpral kompetent, 

dertill ej förbigången l:a klass sjöman rätt att qvarstå i stam

men med ny stamanställning för 2 år i sender. 

Enligt § o eger dock en del obefordrade l:a klass sjömän 

att erhålla rätt till ständig stamanställriing. 

f ) Om en karl till följd af sjukdom eller annat laga för

fall blifvit hindrad att genomgå någon kurs, har han rätt att 

genomgå elen derpå följ ande lika kurs som anordnas, och even

tuelt till ny stamanställning om så skulle erfordras för att 
genomgå denna senare kurs. 

§ 8. De förmåner, som bestås stamanstälcl äro: 

)fånaclslön, dag- eller sjöaflöning, uppmuntringspengar, be

klädnadsersättning, inqvartering (alla l:a, 2:a och 3:e klassens 

sjömän af de 8 årsklasserna borde vara inkasernerade) natura

portion och sjukvård i enlighet med nu gällande bestämmelser, 

utom hvad angår 3:e klassens sjömän, hvilka ej hafva månads

lön, men hvilkas dagatlöning i stället uppgår till 50 öre pr dag. 

Af dessa 60 öre utbetalas 25 öre till karlen sjelf och öfri.r;a 2:) 
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ij re iusdttes uti en al staten kontrollerad lifränteal/stalt /ör att 

(Jereda krtrlen en lifränta:') (ä 2 eller 300 h.) vid 55 ä1·s ålder 

(eller en kollektiv li:fränta för honom sjelf, hans hustru eller 

minderåriga barn ifall han aflicler etterlemnande enka eller min

deråriga barn.) 
Hvar och en som uppflyttas till högre sjömansklass eller 

vinner kompetens till U. 0.-korpral tilldelas en gratifikation af 
100 kronor. hvilka äfvenledes insättes för beredande af lifränta. 

Den h~r of van föreslagna· stammen afser att uppfylla de för

n t (sid . 212) angifna tre fordringarna på en sådan derigenom att~ 

l:o) såväl första stamanställningen, som alla derpå föl

j <tnde enelast ske för en kortare tid, 2 år, i sender, samt der

igenom att endast approberadt manskap (med förut sagda un

dantag) . tillåtes, och af de approberade endast de mera dug

liga finna med sin fördel förenligt att taga ny stamanställning;: 

2:o) att en karl, som ej approberats i en kurs, eller efter 

med approbation genomgångna kurser blifvit förbigången tiH 

U. ().-korpral, ej (med förut gifvet undantag) får taga ny stam

anställning ; 
B:o) att dels alla i en kurs ej approberade eller vid be

fordran till U. 0.-korpral förbigångne (med förut angifvet un

dantag) ej tillåtes att taga ny stamanställning, dels derigenom 

att fördelame för en karl att taga stamanställning för 2 år 

äro så stora, men fördelarue för en ~j vidare dugande karl att 

taga ny stamanställning äro små, hvarigenom dels alla "icke 

approberade'\ dels alla till vidare utbildning eller t~ll under

befäl olämplige, dels en del andre, öfvergå till bevänngen och 

komma under § 34 m. l värnpligtslagen. (Tillhöra l:a upp

bådet 3:e årsklassen. ) 
1-teserveJt . 

Sjömanskårens reserv utgöres, dels af f. d. l:a kl. sj ömä~1, 

hvilka fullg jort fordringarna för, men ~j blifvit uppflyttade bli 

*) Blir .;ire.a :ZOO kr. lUr en l'j approbera•! o·~h eir<:a :JOO kr. fiir en np

prnhenvl. 

.. 
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1J. 0.-korpraler före afgången från stammen, dels af U . 0.
korpraler, hvilka före uppuådd pensionsålder afgått fi·ån den
samma. Desse hi-ir ofvan nämnde kunna af vederb. stations
befälhafvare ut.nämnas till U. 0.-korpraler i flottans sjömans-
kårs reserv. . 

Dessutom ingå i flottans sjömanskårs reserv de Yämplig
iige, som omnämnas i ~ '27 m. 2 b värnpligtslageu. 

S;MJecii ringen. 

På grund cleraf, att de YärnpJigtiges inskrifniug, öfuiug 
m. m. i sj ö beväringen redan är bestämd uti gällande värnpligts
lag och öfi·iga elithörande författningar, se\ återstår här endast 
att framställa förslag om inkallande till, och sättet för. de värn-
pligtiges vapenöfningar, nemligen: ' 

l:o) Hela den del af sjöbeväringen som vapenöh·as för 
.året, såväl de, hvilka inskrifvits till allmän. som de. hvilka iu
s~rifvits till särskild tjenst vid flottan, indelas uti t,vå ungef~ir 
l1ka stora afdelningar, hvaraf elen ena inkallas till öfninO' elen o 

l:e Maj (c:a 700 man) den andra elen l:e Juli (c:a 600 man). 
Alla värnl?.l. inskrifne vid minörafet inkallas dock den l Maj. 

2:o) Ofningsskyldigheten fullgöres (för alla vapenföra) 
u~1der 30 dagars öfning i land, då infanteriexercis, målskj ut
mng med gevär, instruktion i militära skyldigheter m. m. be
{;lrifves, och hvarun:cler de värnpligtige inkaserneras i sjötrup
pernas kaserner, samt, för värnpligtig tillhörande matros- och 
eldareafdelningarne, uneler 60 dagar till sj ö s ombord på sj ö
gående fartyg, då ötrig utbildning meddelas de värnpligtige. 
Värnpligtig tillhörande handtverkareafdelnino·en eller "öfrio·a o . o 

yrkens" afdelning tjenstgör under de sista GO dagarue af sin 
utbildningstid å varfvet eller vid annan lämplig arbetspost. 
Värnpligtig tillhörande minörafdelningen tjenstgör de sista GO 
dagarue af sin utbildningstid vid mineringsöfningarne (Yäru
pligtige tillhörande minörafdelningen inkallas derföre endast 

uti första beYäringsatdelningen) Icke \·apenför Yämpligtig 

förrättar den tjenst han är inskrifwn till. 

8edan i det föregående grunderna för sjömanskåren orga· 
nisation blifvit framstälcla, kan man, med ledning deraf, an
ställa beräkningar öfver sjömanskårens styrka, utföra kostnads

beräkningar m. m. 
Utgångspunkten blifver det antal nykarlskrifne skepps

gossar per år, som skeppsg0ssekåren kan lemna. • Ifall denna 
kår hålles vid 400 N:o, och derstädes införes 2-årig utbildnings
tid, bör kåren kunna lemna 180 nykarlskrifne pr år, enligt 

nedanstaende beräkning: 
Antal årligen nyantagne skeppsgossar 210. 
Afgång: llJ0 o = '21 för 1:a; 5 ° o = 9 för 2:a året 30. 
Antal skeppsgossar färdiga till karlskritning per år 180. 

Återstående årligen behöfliga rekrytkontingenb'\n utgör 
350; (230 för matros-, 80 för eldare- och ltandtv. och 40 för 

minörafdelningen). 

Utgående från dennct rekrytkontingent göres nedanstående: 

Beräkning öfver antalet stamanstälde och värnpligtige 
f. d. stamanstälde uti sjömanskåren. 

~latrosaf<lelningeu. 

med 150 nykarlskrifn e och 230 frivil
antagen till: 5 ° o för l:a, 4 °/o för 
år för de karlskrifne; för de ±riYillige 

Rekryteras årligen 
lige. Afgångsprocenten 
2:a, 3 °/o för följande 
resp. 7, 41,2 och 3 °/o. 

f 
5°/

0 
7° 

0 
) = ;-lG 

l:a 2-års- 1:a året: 150+230=380, blir 142+:::'l .J=3JG: meLIPltal: :lGS I 1l!etn 

., 4" 4',' o r .'/:e kl. 
perioden 2:a , 14:1'+214' ~6G, ., 13Gt20J=3.JO: ., : 3-18 s;ömän 

Deraf approberas: SO 0, 
0 

af 340 = 212 man: ny stamanst. tages af 60 ° 0 af :272= 
13G man. GS man, 22-åringar, 3:e kl. sjöm. öhergct till \, eviirin.!:!·en: go·():.':.' man 

i l:a nppbådet. l öG man , 22-åringar, 2:a kl. sj öm. (,f,·ergå till beriiringrn; ge' 

1,2·H man i l :a uppbådet. 

f 30 
' o 

U:a 2-års- ~J :a :lret: J:)Li blir n::: 
pr rioden l :a .. 13:! ., 2~3 

medeltal 1341 = :C!fJ-! 7JtCtll, 2: a U. sjiillliin. 
130) 



- :?~0-

Dcraf approb. !JO '"o af 1:28 = l 10 man·. ny st.1manst. tages af '75 "lo af llii = 
Su man. 13 man, U-åringar, :2:a kl. sji'•mii n, (if\·ergii till hniiringcu; ge' 100 

man :2:a kl. ;;j(imiin i l:a upph. :2!) man U -åringar Lt kl. sjömiin öfvergå till 

hol'iiringcn; go' :!:2-1. man l:a kl. ;;jiimiin j l:a uppb. 

\ 3 "·o ' 
Hl-e :!-års- ·Il :a :'iret SU blir 8-1.; lnc,!eltal 8::i ! = J(j8 man /:r~ U. sjumiill . 

pNioden :!: a ., 8± , 8:!: ., ö3) 

Dr ral' apprCJb: ;z:, 0
, 0 af 8:2 = fi:2 ,;1an; ny stamanst. tages af 90 °,

11 
af 6:.l 

5!i man. :W+ f) = :2fi man, :!!l-åringar, u fl'~rgit till beYiiringen: ge' 152 man 
l:a lljJpb;'i<let. 3 °10 

l V·o . :2-iirs- J l: a ii re t: i'i6 blir .)J; medeltal: i'ii'i l= 108 , in rdlcs 21u. man J:a 

)'CW><le u l:2:a , 5± ,. ii:2; , ;'j'J(kf. ·"JOIIWit. 

Deraf appr•Jb. 1.-, "1
0 af .):.l = 3U man. Af de oapproh. antages 3 man vinna stän

dig stam::mst. :f) man, :2S-<tringar, i.it\·crg;t till beviiringen, go· 43 man i l :a upp
b:1det. 

200 N: ,J afs,~s fiir U. O. knrpnll or, 14± N:n l'iir ohefunlr;Hle l:a klass sjömiin. 

Saiil./llrm dra.rt rrj' 

ötammeu. 

mrd!'08a/'del'liJryeiiS stam och n'irnpl. (. d. 

:dam o n:;ft/lfde. 

U. 0.-korpraler 

l:a kl. sjömän . 

Vämpligt. f. d. stamrmställde. 

200 man. 
.420 

" 
l:a kl. sjömän .... 41!1 man. 

2:a 
" " 

3:e 
" " 3:o 
" " 

(yrkesm.) 

Fifrigt>) 

Sm1m1a-

2G4 
" 

294 ,, 

622 " 
1600 man. 

U. 0.-korp. af reserven circa 

nas tillgänglige vid mobilisering. 

2:a , 
3:e , 

" .1344 " 
, (allaiifrigc) 622 , 

Summa 2385 man, 
hvaraf 1

, s beräknas tillgäng

liga vid mobilisering. 

50 man, hvaraf 50 °/o beräk-

.Ehlare- och hamltverlmreaf'<lelniugen 

rekrytera,; årligen med 20 nykarlskrifne och tl() frivillige (5. 6 

eld. o. 1 
,; handtv.) 

r 
~j O (tl 

I:a:2-;1 rs-. l:a <het: :20';_R0° HJO, blir Hl+I.J = !'1:3; medeltal 07l = I87 man 

· l ±".,±'"" 'o J .'J: e kl. 
pen .,den :2:a , 19+ 7J = 03 1S+G0 = 87; !)0 <:}m/l(ill. 

De ra f approberas: SO 0
, 0 af ö7 = 70 man. X y stamanst. tages 3f 75 "/o af 70 

= G:! man . 17 man, :2:2-;\ringar, :3:o kl. 'jum. öfvergå . till beväringen; ge' lGG 

man, :~:e n sjöm. j l:a uppb. 18 man, :22-åringar, 2:a kl. sjöm. öfl'ergå jJl 

bcviirjngen; ge· 165 man, :2:a hl. sjömän j l:a npph. 

7()1) man 2:a kl. .y'iimii11. 

-:!:!l-

Deraf approL. 8(1 ",., ~f 48 = :·;S man. ~." sbnwnst. tages af 7:) ''/., af CJS = 
20 man. Hl man, :2±-åringar, 2::1 kl. sji::•m. iif\'C•r;rå till lJel'iiringPn: ge' 77 Hlan 

2:a kl. sjöm. j l:a upp b. !'l man. :!4-;\ringar. l :a Id . sj\im. C• ,·ere;·rt till b(•liiri ngrn; 

ge· 70 man j 1:a uppb. 

III:e 2-års-{l :a ;'irct: 20 blir :.!8: medeltalbi 28.;,1 _ . ... .. 
· rl ? <:w ·r •r _, = u6 man /:a U. SJOIIWII. 

pcno en __ :a ,. - o ,, .... 1; ,. _ ,,.,, 

Ueraf approb. 7ii 0
,'0 af '27 = 20 man. Ny stamanst. tages af 80 ° 0 nf :q,!'n,b. 

20 = lli, hvarjemte circa 3 man rj app•ob. antages crhtllla 1itiindi;; stallwns'. 

4 + 4 = 8 lilan , 2!i-åring'nr, l:a klass sjö m. öfH'rg·~ till hPI'iiringen ge· 47 man , 

}:a kl. sjöm. i l :a upp b. 

lY:e 2-:lrs-p:a ;'het: JG blir l ii: medeltal 15,;;1 = .'10 111 au. 1'n nllr~,· 8(i m an 

periotlcn t:Z:a , Hi ., lA , 14,.-.j !:a U. .~;ii111an. 

Af ej approb. 4 antages 3 man, fiimtom ofloanniitnn•le 3, l'lllll:t stiin•l ig; stamanbt. 

120 N:o (100 eld., 20 hanrlti".J af.ses fcir C 0.-ki•rp. rwh 101 :'\: ,, 18f1 eld., 18 

ha n<ltl'.) för obrford. l :a kl. sjiirniin. 

:irtmmaudrag 

Stammen: U. 0.-korp. 120 man; 100 eld. :20 handtv. 

l Il . !1' ,J 72 , 14 , (yngre) 
:a ;: · S.Jöm. 1• 0 " tS~) , 18 ,, (äldre ob8f.) 

2:a , , 100 ,, 83 , 17 , 
" 
" 3:e ,, , 187 , 156 , 32 , 

tlumma !iUU man; öOU eld !UJ J~tv. 

Värnpl. f. d. 1:a kl. sjöm. 121 man; 101 eld. 20 handtv. 

.stamanst. 2:a , , 242 , 202 , 40 , 

3:e , , 15G , 130 , 3G , 
8umma 519 man; 433 eld. ~b handtv. 

Här af antages en tre d j e del såsom tillgängliga Y id mobiJi

.sering. Reserven upptager U. 0.-korp. 24 man, 20 eld., 4 

handtv. hvaraf hälften antagas blifva tillgängliga Yid en mo-

bilisering. 

lllinörat<lelningen 
rekryteras årligen med 10 nykarlskrifne och 40 frivillige. 

( u 01 ~ '7 °,0 
-· 9-i 

I:a 2-års- .11:a :lret: ]O+ 4\J = 50. ],]ir 10 + ;:7 = 47 11W1leltal 48.:; /;wot .'i:c 
j 4 °/0 '1', , 0

; 0 j' H. sjö-
perioden · 2:a , l O + 37 = 4 i. (l -t- 3G _ 44 ,. 4.i,:, m ii n. 

Deraf r.pprob. 15 °1., at' 44 = 3;; man. 1\y stanwnst. tage' :1f 75 ",o af 3(! = 
!25 111a11. lJ man, 22-:'lringar, cJ:e J..!. SJi'>llL ijfl·prg[\ tilJ IJeviiringen: gP. l()() lll<l\1

1 

3:e kl. s.Jiim. i l :a upp b. R man. 2:!-;lr ing-:11'. :!:a kl. ,j;;m. öfw:·g~ till beviiringen; 

gr /R m:lll, :!:a 1.:1 . ;:;jiim. i l:a uppb. 



l 3 " 'o l 
H -a 2-års- · ht ;1ret: ~-J blir :.?-!; medeltal :.?4,:, = -f,~ lilan 2:(1, kl. '!.iömcw. 

perio!lcn ! :?:a , ~-l ., :.?4; ., :.?.'),:, l 

Deraf approb. Ii) 0 
0 af :.?3 = 17 man. ~y stamanst. tages af 75 °,0 af 17 

13 man. G man, :.?-l <lringar, :.?:a kl. sji.im. i)f\-ergå till be1·iiringcn; ge' 4G man 

2:a kl. sjöman i l:il. uppb. -l m •IJ , :2-!-åringar, h\ kl. SJÖman öf\·ergå ti ll bevii

ri n:-:en: ge· 31 man ht kl. sj ii m. i l :a upp b . 

.III :e :2-års-~l: a :'l.ret: 13 blir la nH'!leltal H 1 :r , .. . .. 
.· 1 .,.. 1'3 j·J j·)_ i =- -D man, !:a d. ·".JIIIIla/1. 

peliO( en , - ·'l ,. . , _ ,, - ,..> ~ 

Deraf apprub. 1.) 0
/ 0 af 12 = O nw1. ~y stamanst. tages af QO "lo af O = S 

man. :l -..- l = -! man, 21:i-ilringar, l::t kl. ~jiim., ö!\-crgil till bc,·iiringen; go' :22 

man l:a kl. SJiim. i l:a npp!•. 

IV:e :.?-års- j .;"' ib·et: ~ blir 8 medeltal 81 = J !j .. man, inalles -fl) mc~n. J:n kl 

peno·len l _:a , ö , 7 , 7,:, SJ()illW1. 

D era f appr .. h. 15 ° 'u af 7 =-= .) man. 2 man, :28-åringa r, l:a kl. ~jöm. öfvergå tm 
bedringen ge' 8 man i l :a nppb. 

40 N:o afses fiir U. 0.-korp. och 18 .N:o tör obefunlra!le (till U. 0.-k. kompet.) 

l:a kl. sjiimiin. 

Samma nd;·a,q. 
r:ltanr U. 0.-korp ..... +O man. 

l :a k~. sj<1m .. .. 58 , 

~:et ,, ... -±8 ,, 

3:e _ _:__· ·· uo ., 
Silmma ::'-W man. 

Viirnpl. f . d. l::t kl. ;;jöm. ul man. 

stamanst. :?:a , l Hl ., 
:l:_e_,,_, _ __ lOO _,_ 

Summa :280 man. 

Af resen-en U. 0.-knrp... .... lO man. 

Tillg;1ng p<"t manskap af minörafdelnin~cn ri1l mobilisering. 

U. O.-korp. af stammen . ...... ........... . ........ .. .... . ... . 40 man. 

U. O -korp. af !·eserven (biilften) . ....... .. .. . . , ... . . . . . . . . . . . . . 5 

stammanskap af l:a, :2:a eller 3:e sjum.-klasserna. o. o o o •• o o o o o o o o 100 

Vilrnj.lligtige f. d. o;tamanstiilde (en tredjedel) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 0.3 

af ·'all m. sjö be,-_" i l :a upp b. (se nästa sid.) (en tredjedel) l O!l , 
- - ----- - - -

i:lurmna 447 man. 

Beräkning öfver "allmänna" sjöbeväringens styrka. 

Af de enl. § 25 m. l a värnpligts- och enl. § 27 vapen

öfnings-skyldige (allmän tjenst) antages 900 man sjöfolk (till 

matrosafdelningen) och 100 eldare årligen inskrifvas och va

penö±vas. 
Af de enl. § 25 m. 2 värnpligts- och enl. § 27 vapenöf

nings-skylclige (särskild tjenst) antages 100 eldare och 50 handt

verkare (vapensmeder och timmermän) inskrifvas och vapen

öfvas, hvarjemte 100 man inskrifves och vapenöfvas till minö-

-:?:2:3-

rer,·:~ ) och slutligen öO man inskrifvas och vapenöfvas i öfriga: 

särskilda yrken ("öiriga yrkens'' afclelning) hvaraf värnpligtiga· 

inskrifvas till särskild ~j ens t vid :flottan. 

Ifall af de till allmän tjenst inskrifne eldames antal (i detta 

antal kommer äfven att ingå en del eldare hörande under ·§ 27 

m. 2 b, hvilka ändå fullgöra öfningen i beväringen för att se

dermera erhålla stamanställning) ei beräknas stiga till 100, in

skrifves så många fler eldare till särskild tj ens t, så att sam

manlagda antalet inskrifne och vape:::öfvacle eldare årligen ut

gör (ungetär) 200 man. 

Af nt10 111~11 sjiifulk antages :!30 ta:;'t stamanst. ,-j,] matrns:1fdelningen. 

:200 el1l~re uli eHlrc-

t)() handtverlwrc , ]J hamltv.- ,, 

100 miniirer .JO ., miniir-

,, !iO " " 

"Allmiinna" sjöhe,riirim;eus styrka utgöres uti: 

Matrosafdelningen 
Eldare-
Hancltv:s-
1\Iinör-

" 

.l 1::1 nppbudet, 
::':a t. •l. m. S:e årskl:a. 

3,801 man. 
7GO 

" 204 
" 

i328 
" :284 

:.?::1 nppba,Jet. 

1,1361 man. 

330 " 
89 

" 
148 

" 
123 

" " "Öfriga yrkens"-afdelningen ... 
--~----------~~------------~--

Summa 6,377 man. 

Häri inberäknas ej l:a årsklassen, såsom 

en del af året. 

2,341 man. 

varande oöfvad 

Enär de värnpligtige, som omnämnas uti § 34 m. 2 till

höra beväringens l:a uppbåd under hela tj•mstetiden i bevä

ringen, kan ofvannämde summa 5,377 något ökas och summan 

2,341 något minskas. 

Af "allmänna" sjöbeväringen antages en tredjedel infinna. 

s1g vid början af en mobilisering. 

") Ingenting hindrar, att !lesse minörer uttag~s frän •lo till allmän tjenst 

vi<l !lottan (§ ~;) m. l a) insk rifne ,·iirnpli;;tig-e, hvars antal <lå stiger t ill 

l, l(){) man. 



- :?:!4 --

Med iakttagande af hvad här ofvau beräknats angående 

·de olika yrkesafdelningarnes stamstyrka, samt med tillämpning 

.af de för dem fastställda löneformånerna, och öfriga förmåner 

beräknade efter hvad uti 1887 års proposition föreslog·x) (och 

:antogs) för nuvarande s,i ömanskårens stam, göres följande 

Kostnadsberäkningar. 

A. 1\'latrosafdelniugen. 
:200 m3n G.-0.-Kurp:r. Hin oeh dng-nA. :1 (:3G0+ 18:2.~1 >) = W:i.,->U(I kr. 

411:) l:a kl. sjiim., , it (:!-l0-1- ltl:?.~u) = l ; (5.7(1~, .. 

204 2:a ,. ,. ,·, 1 J 20-1-140,0 1) = 10.2:24 ,. 

71G 3:c , clngafi. 6(1 ii re per dag = W2.~t> = J:lO.G;r; 

fl,GOO nnturnunclerhilil ::!..1-6 tl:lg:tr iland il 52 ijrc = 127,-w = 2();{.:::\.J(I .. 

l ,GOO 120 umbonl il C>H iirc = 0'3.t.n = l01,;(i(l 

l,liOO , hcldii cl mHl, intl"nrterir g och f'iing·se1vis ,·,, (108-1-8+3) l fiO,.J(,(I 

:230 frivillige, rrnsl.·affliillfJSI.:ostnad i1 bO h . per man J J.rJ(>(I 

272 ,, beforclracle till 2:a Id . 'Jiim., gratifikation ,·, JOO kr. 27.:2( 1{1 

117 l :a .. it 100 ,, ll.IOU 

3fl kompotente ., U. -0.-Korp:r, a J 00 .. ;U1(1() 

1:20 man 
1\13 ,. 
1()0 
181 )l 

1)1]0 

1300 
·t·lOO 

so 
70 
38 
·'If 

i:)nmma 1,03ö,40:l kr. 

B. El<lare- och l{aJidtr:s~af'defningeu. 
G.-0.-Korp:er. liin u. ·,Jng,!H. ;, (3uO.f-293::,o) .(RO.iire pr t lag)·= 78.2..1-0.IH• kr . 

J :a Id. sjö111.. ,. ,; <l (:2~0+18:?;:>o'r · · · ·= 8 J. fi4:2.:," ., 

2:a ,, a (1:20+14(i) = 2U.(i' o .• ~· ,. 

:~:e , <bgaH. i1 fiO öre per tl:lg = 18:2,:,u = :J4.1:2/.:," .. 

niltlll'illlllllerh:\ll ~45 dag. iland ;\52 iirc pr dag = 127,-w = /(i..J-4(1.1•11 ., 

120 ,. om bon l a 63 ., ,. ,. = G3,Gu = 38, ](j(i,l '" .. 

hel;l~irlmul. i11qvartering och s~ ngse rri s ;, (IÖS-J-8+3) ~ 11.400.• >1• .. 

frivillige, anskaft'ningsl;ostnatl il 50 h. = 4.(1(10.1 •1> .. 

befonlmtle till 2:a klass 'jijnJ., gratifikation i1 100 kr. 7.0(10.1" ' ., 

l:a ~ lO:J , = 3,800."" .. 
kompetent;> .. F -0.-Krirp:r a 100 .. = J.] (lli."' ' .. 

Snmnw 4:22 410.1111 h. 
C. ~Jinöratdelningen. 

-±0 mall C: 0 .-korp:r Iii n o. •Inga H. il (:)(j()+ l \H.~o) (80 öre pr tbg). 2G.(JS0."' kr. 

iJO J :a Id. s_ ji.>Jn. ,. .. il (l .JO+ 18:2.;-,o) .............. 2().r,GO.I" . 
'Tran~ purt ö~_lj;-)(J uo ., 

*) Fi>rntom U.-0.-Kc>J·p:r l'itl cl,brc- oc·h 1·itl mini'oraf,Jelningcn förcsl:1 ., iif\·cn 

.att U.-0.-1\.orp:er af hanrltl'.-afdclning-Pn sknla crh~lla tlcn hiigTP (8!1 i•n-) tbg

.aflöllingen . 

48 111:111 

~14 " 
240 " 
2±0 " 
2..1-0 " 
40 ,, 
33 

17 " 
[> 

2.a , 
" 

;, (1:2(1 -J- l.JG) 

3 :0 ,. ,. dnga[Ji',ning n 50 urc pr dag = J8:2 ..•... 
naturaumlcrh?tll 275 cbg i lam! it 5:2 ;·,re = ......... . 

., ~JO , ombonl ;, 53 (i r o = ........ . 
bekliitlnatl. incp-artcring o. siingscn·is it UOS + S + 3) .. . 
fri,·illigc, ansk~ffningskostnn<l i1 50 kc ................ . 

bcfurilmilr till :2::1 kl. sjömiin, gratifibtion <l J 00 kr .... . 

,. l:a , å JOO kr. ... . 

knm11L'tcnte C 0.-k<'l'l' · :1 JOO h .... . 

52.G30.oo l<r. 
J l ;(110,o0 , 
18.337.00 
34,3'?,),oo ,, 
11.±48.1·0 " 
~8/lGOJ ~r, , 

2.000.no , 
~~ .:~00JIO , 

1.100.< Il " 

flOO.or 
---------------------

Summmulra,q rtj sj0monsktlrens stams 

:'IIatrosafclelningen. . . 

kost llUil pr t l r: 

1,03G,403,oo kr. 
422,410,oo n Eldare- och handtv.-afd eln. 

l\Iinörafclelningen . . . . . . . 1G4,7Gö, oo , 
--------------~--~--~------

Summa J ,623,i580,oo kr. 

N uvarande sj ö manskårens stam kostar 1,623,570 kr ., deri 

inbegripet dagafiöningen till sjös (se 1837 års prop.) och G,OOO 

h:r. för två Yärfningskommissioner. 

Flottan s jiytande materid antages bestå af: 9 st. pansar

båtar l:a klass, 4 st. kryssare (korvetter), 8 st. min.-kan.-båtar 

(l;:an.-båtar), l ch e fe;-, 4 moder-, transport- m. fl. frtrtyg, samt 

20 st. l:a kl. och 40 st. 2:a kl. minbåtar. 
Denna flytande materiel bör kunna anskaffas om Hottan 

erhåller ett fast nybyggnadsanslag af 2 millioner kr. pr år. 

För att se i hYad mån den här ofyan föreslagna ::.jvmans

kåren är i stånd att uppfylla behofYet af manskap för denna 

flotta göres omstående: 

Reriikning öfrer Jwhof af manskap rid mobilisering, 

samt huru de11 ('ijrcslu[!lla sjiimOJtSLireu u[-·er att /!;l la delta l r/, oj'. 

'i iris/,'!'. i 8jiir. } 8.'! /. 1G 



- Nu gällande besättningslistor äro följda såvidt möjligt vari t. 

U. o. 
l 

:J[anskap af l :a, :?:a eller 3: e sjöm:s 
korponllcr ldassenm 

~ 
Af matros- Af e],!a re- H and tv.-

..... afdeln . afdeln. afdcln . 

>- 3 ""' 
,.... - --..... '-' 

l ;o §.~ "' ::l H 

~ r ~ ~ "'" -. ::.:.H 'W' :,~ ::::>-- ..... 
"'" ~ 3~ ~ : ::l "" ~8-~ 

. ~ ~ 
(O ~ ~ c.•.;:.; 

Cert ; ~ <":> ?7[[ 
en •• -

~- ;;;· 

* g :el ~ 
~ - "' 

~ §"~ 
o ' tV 

~ " s " B ~ P ~ c: ::::.; a:;-·- "' J~ 
c.. r.i ;j ~- (1~ 

ar~~ 11) ~ ~- r.i 
<;:.: : ~ 

2.. ;= ~@ ::::::; W D 
:::c: ~ ~ ,_..o = ~o ~ E ,-, 

2:. '('· 
..., 

"' l 0010 "" "" 
~~ ~"'/ro "' ~ ~ ~ ~ o ~ ... ~ 

UJ 
o:-1'- •• c-t-

PI~ ~ ~ :.; 
~ ~ ct"- ::.;. o::-t- "" "' "' "' "" c 

l !J:; 

l Chefs fa rh-g l 2 2 2 J l 2:1 23 20 20 G G 110 10 2 2 
g PansarLåt l :a kl ass 11 gg 7 (j:J 1 9 70 630 u o i:i40 14 146 22 J9S 4 :36 
4 Kryssa re (e!L kon ·ett). 4 16 312 l 4 60 :2+0 :oo .JOO s 32 16 64 " 12 v 

8 :Jiin ·ka n Låt (el! . kan.b.) 3:24 3:24 '27 216 30 :240 4 32 10 so J s 
4 :Jioderfar tyg :2 s 2 s 21 84 20 80 2 s 4 l(j -1 16 

20j .i\I inbåt. I :,, klass - - l 20 2 40 2 40 3 60 3 GO -
40 ;\{i nbilt. H :a kl;tss - - J 40 2 so - 3 120 3 120 -
-
Transport- m. fL f:trtyg lO 10 2 50 110 l O 20 10 
Sta tionstj ensten l l 11 7 J2 180 5 JO 11 
Signalstationcrna 10 - - 40 200 - ·-

Ireserdörsjnke m m.(iY' 0 ) l O lO 2 75 90 l 21 30 5 

Summa bohof l 2001 2001 2'il 1:)001 18001 4401 6101 JOO 

Bchofrct f,·Jles med: 
l l l l 

U . O. ko rpraler a f stam 200 JOO 20 
D:o a f reserv 

(50° .,) :25 lO 2 
l :a o uh 2::t kl. sjlim. af 

stam 40 3 1304 20~ 46 
3:e kl. sjö m. yrk:sm., af 

stam (matrosafd .) 278 
3:e kl. sj öm ., öfrigo . af 

stam ·BB 15() 31 
Y~rnpl f. d. stama nst. !:a 

oc·h 2 a kL sjijm. (33 ', 0 'o) 

~'l 
l OJ 20 

D:o d:o chJ 3:e 
kL sjö m. (33' :1° 0 ) 207 12 

Allmän sj ii bo\'. (33' •o o l l l l 1267 ,, 12G 1 1z J 27 GS z 
Snnuua tillgång l ~:2iil 1501 :251 152öl 1!!121 4311 .':l::>GI 177 

Öf1·crskott l ~l :~l =l ~l 1~1 ~~l :2:1 

77 
Brist. fylles af ,·ärnpl. nnrl. 

§ 27 m. :2 b. -

-- :2'27 -

Öfverslwttet af U. 0 .-korp. i de militära afcl~l ningarne afser 

att fylla bristen på fullmagterade underofficerare vid mobili

sering; und.-offic.-kåren föreslås något minskad och att maski

niststaten erhåller en motsvarande mycket välbehö:B.ig ökning. 

Bristen på maskinister fylles dessutom af värnpligtige hörande 

till § 27 mom. 2 b. Af eldare tillhörande allmänna sjöbevä

ringen antages hälften F:unna tjenstgöra såsom förhandseldare .. 

För öfning af såväl sjömanskåren, som annan flottans per

sonal, samt att bestrida elen tj ens t flottans fartyg i öfrigt an

vändes till, utrustas årligen i omstående tabell upptagna fartyg , 

och ha±va dessa en bemanning af omstående antal manskap 

tillhr)rande sjöma,nskåren. 



A. Fartyg, som arligen rustas till allmän tjenst (allmänna fart) 

('rr t . 

M:tnskap al' l:a, 2::1 r ll c r B:r sjlinwnsklnsscrna. C O. k11rpora lcr. 
~~ 

~~~ :~f militiir:ll'-1 . ·J·· l l matrosafdrlnit.tgrn l r ltl m·r .. ·tfdclningrn. l . l m. ts .t n. hntHlll·. handtv. 
dPlntn,t,:·: tr. 1 nkPsmci n l iifrigr 1 1\irhnntls- l rldnrr . l 

l l C:hrl',; fnrtyg. l ~ ~ l ~ l ~ l 1 l 1 l ~q l ~8 l ~o l :?O l n n 10 - 10 2 l ~ 
l l Kaddtl:~rtyg. l 4 41 'l l '! l l l l l :10 l :JO l RO l SO l S S Hi Hi 'l l 3 
4 llri g·g:~ r 111. Il. l:trt. - J'! - .J. , - '! - -18 - 40 - 4 - S - () 

1 s ~~ .J 12L _ 1 H} _l__ 1s ::n n 1 

~ llltllllil : 

13. Eskader, utrustad i 4 månader för sjöbeväringens öfvande, Juni - September. 

~~ Cert. 

r. 0. klll'['Ol';I]Pr. 1 :a, :?:a el ler ' l: e kl ass sjiimiin . 

.:; ~ 
militirnf-1 

•lrlning·:t r. 

nwtrnsal'd l'lnin~·cn l cldarP l 
~~ ;:-.. 

ma sk. lwndh. l l l 
hat11lh·. 

~ ~ z[ 
2 
?, 
:2 
-± 
4 

~ · c 
• .::-M
:1~ ~ 

IThRtniin ;·,frige l fi\rh:ttHIS· P],l:trc . ;_.___, __ 
8 l l':msarMl:1r Il Tl ~ '!l l :1 ~O 2 LO ' 00 180 14 :i~ 2:2 

1 

flG 4 l 2 

l Kn·ss:,rr -1 -1 :1 'l l l Gil tiO 100 100 8 S JU JG 3 ::l 

4 Il ~liiL-k:ll! onl~:l tar ".' 1:2 :: U - -- ~~ 108 ::10 120 4 lG 111 40 l 4 

1 l\[,,drrlat·hg 2 :2 2 :2 - - :2 1 :2 1 ~() :20 2 :2 11 4 4 4 

4 l\linh:lta r .,.:sta ni - - 1 4 - - ~ ,; :2 s 3 12 'l 12 - -

. S t tntnt:~ : l :11 l .J :? l ·l l cJOI ~- I:?S f flO l n.; l :2:1 

C. Eskader, utrustad i 2 månader för stammens öfvande, Augusti--September . 

Cert. 

Pansarbåtar 
l\linkanonbl tar 
l\Iodcrfartyg 
l\linbåtar l:;t kl. 
Minbåtar ~:<L kl. 

Summa: 

Cert 

-------
C. O. korpora lcr. 

mi litärat~ Il 111ask. l handtv. 
deln ingar l 

11 
J 
2 

2:2 
G 
'l 

"9 l •J -

7 ., 
v 
2 
l 
l 

14 
6 
4 
4 
-± 

:•') l ..,_ 

l :! 

·) l 

l :a, 2:a eller 3:e kht tiS sjlimiln. 

ma troser l ehlaro l 
)Tkcsmän ufrigc l förhand s- l eldare 

70 
27 
~l 

:2 
:2 

u o 
54 
-±2 
s 
ö 

2:)2 l 

ö O 
30 
~o 

2 

120 
ö O 
.tO 
s 

')>)O l 
--0 

14 
-1 
2 
3 
u 

2ö 
s 
-± 

12 
u 
ö·t l 

22 
lO 

-± 
J 
8 

44 20 
s 12 

l:! 

100 l 

D. Fartyg utrustade under vintermånaderna. 

U. O. kurpuraler. l :a, 2:a eller 3:c klass sj öm lin . 

h:uHltv. 

-± 
l 
4 

ö 
2 
s 

l ö 

militiiraf. l l l matroser l · ehl:u·9 l . 
1 l . l mask. handtv. l l h:.Lll~ltl'. 

t c mngar )Tkcsmän öfrigc 1 ivrhan,J.; - eldare 

~ l Knssarp 
Vit! ter båt 1- ·l j sj J j 01 1 j zj0_o j120 ~ 1ooj 200 j s-~ lö~·j w ~~ :.:2-1-j 3/- G 

:2 2 2 2 - - :21 21 l 14 14 4 4 s s J ::l 

Sllmma: l 10 l 8 l 2 l 141 l 214 l 20 l 40 l !} 

<v 
3 

l ,C 

' "(/) 



- 230 -

På omstående tabell upptagne fartyg, jemte audra Hottans 
öfningar, antages kräfva en kostnad per år af ci.n:a 1,000,000 
kronor. Denna kostnad bör fördelas på de olika anslagen så
lunda: 

Öfningar 

Chef&fartyg 
l killettfartyg 
4 briggGr 

att bestridas med ordinarie anslaget ti!i 
flottans öfningar (stort G70,000 kr). 

uti 2 mån. :\ 5.000 h. pr. mil n. = 10,000 h. 
,, 3 ., :\ 12,000 , 3G,OCO , 

4 1
' •• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 30,000 , 

,. 2 . , a IG,ooo , , G-±.wo , ~. f2 pansarbåtar 

§ 2 min. kan. bltar 

~ 12 mol1crfartyg 

2 :!O,liOC! ., a i! ,OOO 

,, a 3,000 " ,. 12.(100 " 

~ 4 ruin b Har l :a kl. 
<l 

" il 2,000 lG,OOO , 
,.,. 
~ 4 minl,iitar 2:a kl. 2 it l,flOO ,. ,, , 1:!,000 

2 kryssare (långresa) , 8 a 14,000 " " ., = 22-±,000 , 
l vinterbåt , G , a 4.000 , ,. 24,000 

Skjut,;kol::m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'?O.CCO 
l\linskolan och mincringsöfningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :JO,OC O 
Exercisskolorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0(0 
Till diYcrse behof.... .. ....................... . . . . . . . 2:!,000 ,. 

Summa {i/0.000 kr. 

eller den summa onlin:uic öfningsGnsiaget uppgår till 

Kostnaden för beväringens eskader utgörande: 
3 pansarbåtar i 4 mån. a 16,000 kr. per mån. = 192,000 kr. 
l kryssare 4 

" 
a 10,000 

" )) " 
- 40,000 )) 

4 illll1. kan. båtar i 4 )) a 5,000 
" " )) - 80,000 )) 

l moderfartyg i 4 
" 

a 3,000 
" " " - 12,000 

" 4 minbåtar l:a kl. i 4 )) å 2,000 )) " " - 32,000 )) 
Summa 366,000 kr. 

bestrides af anslaget till sjöbeväringens vapenöfvande, hYilket 
anslag (blott en naturlig följ d af den ökade öfningstiden) bör 

höj as till erforderligt belopp. 

• 
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För att visa att tillgängen ]Jå uefät (behofvet af underbefäl fyl
les genom öfverskottet af U. 0.-korp:er ej behöflige vid de årliga 
rustningarna) kan fylla behof'oet införes här nedanstående to ld'i! 

(gäller för sommarmånad.) 

Sjökommenderade o(ficeml'e, samt officeJ'aJ·e tilL öfri!J tje11cf. 

:\I aj J n ni 

l 'i.irllelnin.!!·. 

notbills stab o o o o o o • o ·i 2 2 21 l Il l l l l l Il l 
Kon_HJJ~Ju!o- cxpeJ. . . . . . l :2 1 

1 
1 1 1 1 _ 1 11 =_ 

JJLumh.>J 1 alt u. . . . . . . . . 4 2 2 4 1 1 ·' 
C' l l l . ,_. l 4 l ! l ar s ;rona station . . . . 2 11 4 :2 11 4 :3 11 4 " 11 1 •_>

1 

Btoddwlms ,. .. .. <:> (j 2 "' - (j 2 (j :3 (j l _ 
Carlskrona varf ....... l 3 3 1 3 3 B 3 2 .0 ' 

Btockholms , ....... 1 3 l 1 3 1 1 B 1 1 { -
Sjökarte ''· o. sjömcitn .. l l 2 4 1 2 4 1 2 4 

2 •; l ~ 
Skolor o ut!. tjcnst ... l 4 

1 
4 4 

1 _: i 4 
Sta b t i Il sj ii s ........ . 
KadettfartYg- . . . . . . . . . l 3 6 1 ;l ·1 '> 
Chefsfartyg· ' . . . . . . . . . . 3 ~ 
lhio'o"u (4 st ) :} 3 l : ') 
Skj~t~kolan (m~;!· . tiil·-1 _2 1_31 
hurande fart;·g)....... 2 7 lG 2 
lJ f 3 pansarbåttr . . . 3 6 l 12 o r -;;;J l kryssare . . . . . . - J- 1 ,1 

~ Il 4 min. kan.-båt. . . 4 .. s 
,; 

1 

l modcrfaJh·n· 
:;... "' b' •• 

"' h 4 minb,tt l:a kl.. -± 

~ f 2 pansarbåtar . . . 4 s 
] l 2 min.kan.-b:ltar. . ') l 4 
~ 'l 2 mollerfartyg ... l ~ l ') -t _~ , 
~ 8 minbåtar ..... 1

1 

_ 

1 

___ 

1 

S 

Btångm incöfuingar . . . . l 12 _
1 

l 
J\linerin oos<ifniJwar o tör-1 l l - l - . 

l bered. önfn ... . ~ ... : ... , l 3 4 l 3 4 31 4i l 3 · 4 
station st'artyg o o o o o o o o - 2 2 l 2 2 i3 2 2 : 2 

l 
ll':n. 7Ul) m n. n be,·.j (t: n. CW man he,·.) l' 

~-eviir:s. exerc._ i land .. , ~ {j j l-± j 
4 

t J ?, ;1
4
2 : - -

S.1nko o. prrnutt. . . . . . 3 3 4 3 3 , , , 3 ' 3 2 

l 

l Bumnw 1 ~li 1 501 80 J :2[) 1 50 1 791 ~0 1 37 1 78: 30 1 licl1 t)0 

:h ära-f framgår, att officeJ skåren kan fylla behofvet af officerare. 



Fur att v1sa gängen oj eu karls utbildning uneler hans stam

anställning, samt huru manskapet i de olika yl'kesafclelning~rna 

fördelas att fylla behofvet, så uppställes här följ ande tabeller 

för de olika yrkesafdelningarna. 

)latrosafdelningen (ej ekonomister.) 

l Mc<lelt:t ' 

Års-

' klass l 
Okt. 

~ov.

_-\pnl 
i'IIaj J n ni Juli 

.. :\..ug.
Scpt. 

1

- a l :( 
::., -:: 

;:, l .~ 

:!.a 

:3:0 

4:c 

:J:e 

G:c 
7:e 

8:e 

l l l 

l

. Ej ~<'ö r b. kurs Yrkeskurs i skjutskoUVnrf' m. m. Stammens 308 
mka llatl 1 ex.-uolan l l l l eskader l 

-- Litngresa --- -- l Bevii- ringens eskader i' 3t1S 
(yrkeskurs .uncler sjö- oxpod.) 

Varf m. m. -- .Allmiinna fart; g l J:l4 

Varf
1

m. 111. - - Allmiinna fartyg - Stammcns

1

130 
jU.-0.-korp. (del- vi s) eskader 

Var f m. m. kurs i ex.- BeYiiriu- ~ Be vii- ri ngens eska1ler l 86 l skola gen iland. 
- -, Långresa ---- - Bevii- ri ngens - oRkader -~ 8'b 

Un1l.-befs skola n --- Allmiinna farty:,;----:-- ---- [):) 
(litgreknrs) l . Be\·an n-

1 

Gnd. -~ef:s skolan U. O.km-p:s
1

l<urs 1 ge11 !land Stammcns l 53 
(högrek nrs) skj ut-

1

s kola (aldre) eskader 

278 

l :!l 

117 

133 
41 

B e!wjvet manskap ( inberäknadt ekonomister) af matrosa felel

Il ingen vid de årliga rustningama f:IJ lles, som u edanstäende tabell 

utvisar: 

~::: ! g'_? ~f ~g l 
~ ~ ~; ~J~ · r · r 

:::::! l - ~ (!) o-:: :::: 

Anmä r kningar. :;:;:0=:~_ l, - ., ""' · ~- -- § / 
:;; ~ ~ ~ 

1--------+--~--~----~--~------------------
Bohof. . . . . -l 35ö l 2131 l 83,) / 480 

l 1a 
i 2:a 

3:e 
--te 

:irskl.. ·l 
'' .. 

l 
l 
l 
l 

" 
f>:c ,, .. 
l) . e ,. . . 
7: e ., . . 
S:c , . . 
äldre l a kl. l 

siömäl! j 
13 eviiring ... 

SumnM 

278 

l - , 
()3 

14 

- , 

121 
77* 

-H 

22 

278 

ij4 
63 

2 

-±28t 

294 * Dessa 77 man afpolet teras från 
_ kaelettfartyget t ill stammens eskader. 

117 
------ Dett:t antal minskas mc<! sig

nalmännen, som ii ro vid mi neringsufnin
- gar; i deras ställe kommenderas äldre 

l:a kl. sjömiin. 

40** 
Anm. E ndast approber;vl t man

s kap kommenderas t ill SJÖS ifall till-
20 gången s~t n1edgifver. 

t (~2 man antagne ~juke.) 

I cke approberadt manskap anviindes ti ll stationstj0nst. 

- :!'3'3 --

Eldare-afdelningen. 

kÅ];r1sS·-s l Okt l Nov- l :\I . Juni J uli Aug.- l AntHl 
_-\pr il - <l J Sept. man 

--~----+----+----~--~----~--------1 l 
l:o Ej inkallad 'lrkcskms FörlJcr. yr kcsk. vid \'arf\-cts 

i exercis- verkstii<lcr . 
Stam;s 81 

eskader. 
skola (yrkoskurs 

omburd) 
Lo Varfvct Bov~i ringens ·- os !w der 15 
:j:o Yrkeskurs vid varf- Allmiinna fartyg -12 

vet s verk städer 
-±:o -- IJångresa. Yarf vet Stmnmcns 41 

cska,Jcr 
csknrler ~3 

(vintercx ;:>erlitioncr) 
Varfvct BC\"i-i rin'""Cns G:o Unrl.-Lef:s-- skoLt "' (liigre kurs) 

O:o L' mi. be f: s- skola Varf,·et Bed ringens csbtlcr ·)<> 
- · J 

13 
(högre kurs) 

7 :0 U.O.korp:s knr.s r i el Allmiinna fartyg 
rarfvcts verkstäder 
-- Långresa - -

StammmF 12 
cska<lcr l 

S:o U.O.korp:s kn' s nndrr1sjiicxpctlit. Yarf -,·et 

l l l 

B elzoj'vl't mans!wp of eldare-af'cleluingen vid de ärliga n tstninyanw 

{!flles, som nedanstäende tctbell utvisa r. 

.-\nmiirkning;tr 

~~~~--G~o-J~5-2-J~22_s __ ~1-70--~------------------------ I 
l:a ;1rsld. 81 * Tre man af t!cnna årsklass hlifva 
:?:;t 73 ej !:ommemlcradc hiir. 

;J:c , ~2 *'' G proc. af boYäringen =o man 
4 o ~l 4-l beriiknas nn·a SJ'ttke 
!J:o , ~3 
G:c 23 J l lli!l . Ifall n;lg-on år sklass ej kan 
7:o , l 0* g-ifva föresh--ifvet antal (för sjuke o. 
R:o , U 13 s. r.) (ylles tlet felatHle antalet fö r st 
iild_re l_:a kL} 7 2 3

G med de tre ej kom:de af 7:do ;lrskl :en, 
SJunwn och derpil mer! iiltlrc l :a kl. sjömän.! 

_B~e,~- i~~~:~~r~~n~~~~-~~--0-'0--~-5-2-4-~~;:~~~*-'"'+-!-7-0~r-------------------------- ~ 

Yrkeskursen i oxereisskolan iir utst riickt till hela ,-i ntern för att ku nna 
öf\-a infantcri excrcis, målskjutning m. m (allm. kurs i b c\·:cn Yar för kort). 

Förberedande y rkesknr~ ,j v:nfvcts verkstii<lcr iir tillng-g-d s;lsom ny kurs . 



l 
l 

- :?3-.l-

Handtverkare-afdelningen. 

Ars-/ Okt Nu\'.-- lll:tj J n ni Juli Aug.-
l llfcclcl~~l 

klass l April Sept. 
l ' l~ ~ l g. 

l 

yrkeshus IYitl ,-arf,·:siSbmmcns l l:a 
l 

Ej in u o Yrkeskurs Fi.irbcrctl Hi 14 
l cxen·ts- ,·crkstiiilcr csbdn 

l skola l l 
2:a 

l Yrkcsl~1-;::s 
VarfYet -- -- - -- Be Y ii ringens- csk 1lcr :5 1:? 

il:e ~~ ,·arfycts -- Allmiinn:1 far tv o· - -· D r 
i 

verk stiitlcr ·"' 
4:e l.Ztngresa -- Ynrf ,-et Stmmncns s 7 

eskader 
:):o --- Yarhet -- Be Y ii ringens eskat1er f> 4 

l 
6:e Uml.-bef.slskob Va rh· et BcYii- ringm:s esknrlq· 5 4 

'lägre kurs) 
7:c Und -bcf:slskola --1 Allmiinna Ltrh·o- 1-- 3 l 2 ·"' l 

(htigre\ knrs) 
Ycrksbde) Sbmmens S:o Undcroffi- eers-kor J"S kurs Y id va rf\·cts 2 2 

l l l \ esbu\er 

Behofvet manskap rrf handtuerkare-afdelninyen ·u·id de årliga 
ntstningarna fyllr:s, som ned a n stäende tabell utvisar 

Anmiirkninga r 

~~~-l~_r_'~--11--~-23--~_ls __ +------------------------
l:a årskl 
2:a 
:-J:e 
4:e 
:J:e 
G:c 
7:e 
S:e ,. 
äldre l n kl\ 

SJÖmiin f 
Bedring ... 

Snmma j 

7 

2 2 

11 

12 

4 
4 

3 

l* * Den biittre hii!ften af de appro-

7 

2 

18 

hcra(le. 

"L1111, Af de 8 :'\rskbsscrna kom
mende ras emlast approbcradt ma n
ska]J till sjiis, såvit!n det kan fyll:L 
:mtalrt platscT. 

Angående yrkeskurs i excrci.:;skolan och fö rberedande yrkcsknrs vid varfnots 
vcrkstiidcr gii.ller !lir handtverkarc-::tfdrlningrn drtsamrn:J som för cldarc-nfdol
ningen. 

(f) -..l Q 

ö c c 

d 
ö 

01 !+-
ö ö 

-- :2~~5 -

~ 
"" §.~ 

:;:::::;;::-;-' 
~· 

~r? 
~:l .., 

2?~ 

~~ ,.... 
:::l 
........ I'V 

o: P 
2 =;;) 

c 
c 

d 
ö 

~ 
o 

2 
~~ 
cE.s 
" H 

w 
' 

2. 
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l.:t i1 'Scr ett ekonomist (cid matrosofdelnin.r;cn) s!wll .r;enom.r;ci 

och tidenw (01' desamma frmnyäl' af nedanstäende tabell: 

Okt. ~01".-
_\pri.l :\In j .Juni Juli 

Ej inkall;1d Yrkcskms i }'c•rbcrcdiln dc kurs ;'l sjukhuset 
excr('is-
skola. 

Yrkeskurs ;] sjukhuset 
rn<l.-bcf: s- skoln, 

(!~g- ro k ) 
r ud.· bef:s. skola 

(hiig ro k.) 

Yrk 0o: kurs i Fvrhcrc•lnn de lwrs 1·id liimplig 
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V11l öfriga komJ IICn,leringar f;)]jes allmiinni1 talJcl!cn f;j r matrosa fdcln. 

J 

För att YI;;a nu o ara n d t! sjö ma n skåre n::; n IUil liie r,<·f!tl'l:u i för

hållande till deu h iii' {öl'l:slag11a, anföres folj and e: 

Alldenstund antalet stamanställde eldare- och Landtnrk::.re 

blifvit betydligt ökadt enl. förslaget (till GOO från 480j, hn<r

jemte i nuvarande stammen upptages en del tYångspermitte

rade värfvade, hvaraf blott ungefär hälften kan antagas blifva 

tillg~\nglige vid bö1jan af en mobilisering, Inraremot al!u stam

anställde uti förslaget :6nnas å stationerna, samt antalet Y~irn

pligtige f. el. stamanställde enl. förslaget blifver betydligt större 

än med nuvarande förhållanden: så iir det tydligt , att förslaget 

har företräde framför den nuvarand e organisationen: åtmin

stone beträffande vid mobilisering tillgängliga eldares och 

hancltverkares antal. 

De stamanställde minörernas antal är enl. förslagei uågot 

mindre än nu, hvilket förhållande dock ntjemnas, dels genom 

att blott hälften af tvångspermit terade minörer kan beräknas 

tillgängliga yenu::.t vid bö1jan af en mobilisering, dels derige

nom att förslaget har fler värnpligtige f. d. stamanstälcle än 

nuvarande minörafdelniug eger. l~är man dessutom betänker, 

att af minörafd elningens stam finnes alltid på stationerna 2-±U 

man (alla stamanställde) mot (sommartid) Hll:i man nn, och 

dessutom kommer ihåg, att timm arne hafva värde när Yicl mobi

lisering mineringsarbeten skola utföras, så fö lj er häraf äh-en, 

att minörafd elningen enligt förslaget bar företräde framför 

nuvarande minörafdelning. 

H vad åter beb·Mfar matrosafdelningen så, alldenstund felr

slaget der upptager blott 1600 man, alla tillgängliga å statio

nerna, stamanstälcle, mot 2,800 man ( deraf 1800 man tillgäng

liga, sommartid, å stationerna) nu, bör en utförlig j emfurande 

beräkning verkställas för att visa, det den föreslagna matros

afd elningen bör gifvas företräde framför den IH1Yarancle, sM

cieles när man tager i betraktande antalet å stationerna till

gängliga und.offi:s-korpraler och yrkesmiin enligt fc,rslaget mot 

nu (200 + ~J42 mot resp. 172 + 872). 
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På grund af ofvanstående införes dertör nedanstående: 
Tablå öfver nuvarande matrosafdelningens styrka (utom allm. 
sjö b.) 

Af fasta stammen: 172 U. 0.-korp:er, 475 man l:a, 7 4 
man 2:a och 78 man 3:e klassens sjömän, in alles 800 man. 

(se 1887 års statv:s prop.) 
.d( värfoacle stammen: årlig rekrytkontingent 250 (se 1887 

års prop.) Afgångsprocenten antagen lika som för de frivillige. 
Snnmwrtitl tjcnstgörande ;lrsldasscr. Sommarti<l. pcrmittcr:l<lc årsklasser. 

7 O;n 

1 :a ::'öO bi i r :23::' mc<lcltnl 2Ql m:m. 5:e lSS* blir 18'2 mc<lcltal JS.! mnn. 
J ' ' o 

· '2 o 
2:a ::'3::' blir 2:2::' :2:27 f):e 18::' 11() 

" 
11(.1 

'3 o ' 
' o 

3:e ::':22 blir 215 ::'l Q '7:o 176 , 17:3 ,, 113 
4 :e ::'l.) blir 200 212 8:e 171 , 166 158 

Summa 899 man Bnmma 703 man 
*af 5:to :'irsklasscn antages l O % =21m an hafva tagit •fast» stamanshillning . 

.dil/11. l: a och 2:a årsklasserna utgöras af 3:e kl. sj ö män, 
alla ''öfrige"; 3:e årsklassen af 3:e kl. sjömän, 164 yrkesmän 
och 65 öfrige (för att öka antalet yrkesmän antages alla i för
beredande· kursen godkände till utbildning såsom yrkesmän); 
4:e årsklassen af 2:a kl. sjömän, 159 yrkesmän och 53 öfrige. 
Af permitterade årsklasser antages vara 511 man vara l :a kl. 
sjömän eller 2:a kl. sjömän yrkesmän och 194 man att vara 
2:a kl. öfrige. 

Värnpliytige f. d. "fast" stamaustiillde antages utgöra 3t>O 
man (se 1887 års prop.) cleraf 250 yrkesmän och 210 öfrige. 

Värnpliytige f. d. "vli1/oade" stamanstiiltde (stamanställning 
tages vid i medeltal 19 års ålder) beräknas till: 500 man 
yrkesmän och 191 man öfrige. 

Sammandrag: Upptagno i ndlorna. Till:;~tng vid början af en mobilisering. 
U. 0 .-korp:er af stammen. . . 172 111<\n. 1 n 

,, reserven ... 

Yrkesmiin af tjenstgör. stam 
., permitt. 
,, 1·iirnpl. f. ,J., 

30 ,, 50 °,0 
87~ 

511 , 50 °/0 

7;)0 ., 3'3' ', 0
/ 0 

Ö frige Af tjenstgör .. . .. . , 6:)5 
,, pcrmitt. ...... , 194 , :)0 "Jo 

, , Yärnpl. f. d . .. , 301 , 33' /3 °/0 

Bji)bcL 2::1 t. o. m. 8:e årskl. 4537 , 33'/ , 0 10 

Snmma 8022 man 

~ ~p!_ 8tation 172) = 187 

87::' 
23G 
2:30 lp:'l station 872) = 1378. 
ljij :) 

Q7 
100 

1612 (på station Gi55) = 2'lG4 

:3U29 man 
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l:a årsklassen vämpligtige är antagen till 800 mull. Denna 
klass blir större enligt förslaget genom de fiskare, som, (in
::;krifvande sig i sjömanshus) ingå, i sjöbeväringen för att sedan 
taga stamanställning. 

(Forts.) 

De engelska flottmanövrerna 18 93 
(efter utländska tidskrifter). 

Likasom uneler de föregående G åren har äfven under det 
förflutna stora Hottmanövrer egt rum i England. Dessa fö
retogos under J 893 ±ra n den 11 Juli till elen 4 Augusti och 
be,,to<lo i : 

l ) En delvis mobilisering af flottan. 
2) En fö1·beredande eller inledande kryssning. 
i3) En strategisk del och 
4) som afslutning: målskjutning med clerpå följande inspek

lOll af fartygen . 

I. Den delvisa mobiliseringen. 
Uttrycket ndelvis mobilisering" fordrar kanhända en för

klaring. En fullständig mobilisering af flottan skulle betyda, 
att alla fartyg, såväl de i reserven som de, hvilka lågo färdiga 
ill tj ens t, eller med ett ord alla fartyg, h vars besättningar 

kunde samlas, skulle utrustas och skiukas till sjös. En full
ständig mobilisering i denna betydelse har ännu aldrig egt 
rum i England i fredstid, men skulle naturligtvis genast ske 
vicl fredsbrott, om nödvändigheten så fordrade. Men en del
vis mobilisering, sådan den nu hva1je år eger rum vid flott
mani)vrerna betyder, att den till hands varande personalen 
blott delvis utkommenderas, i det halfva styrkan af Coast
( +uard, en del marinsoldater, alla pensionerade med några få 
undantag samt alla fyra klasserna af reserven, med undantag 
af särskilda officerare, äro oberörda af denna mobilisering. 
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De fartyg, som tillfölje af amiralitetets order skulle mol>i
liseras, >oro de som finnas upptagna på vidfogade bilaga, med 
undantag af kryssarna "Thetis", ''Spartan'\ "Latona" och "Pearln, 
hvilka först erhöllo sina mobiliseringsorder åtta dagar sedan 
mobiliseringen af de öfriga begynt. Fartygen erhöllo samti
digt med mobilisering:sordern order om, hvilken eskader de 
skulle tillhöra samt hvarest, de skulle anm~lla sig för närmare 
order. 

Den 11 Juli kl. ~J f.m. hissades befälstecknet på a1la far 
tyg, som skulle mobiliseras. Allt med unelantag af ammuni
tion och proviant Yar genom varfvens försorg i fijryäg ±ördt. 
ombord. Ammunitionen intogs från pråmar, liggancle klan< 
vid sidan, men provianten måste hemtas från magasinerna. 
Det fijrsta fartyg, som blef färdigt, var "Rattlesnake", i det 
den efter den otroligt korta tiden af 21

, 2 timmar kastade loss 
förtöjni11garna kl. 1 

'2 12. Det nästa fartyget, ''Iris", var klart 
kl. 2. 

:Många missöden inträffade så,-äl i maskinerna som genom 
kollisioner, och flera fartyg måste gå tillbaka till >arfHt fLir 
att reparera , men voro åter klara efter ett par dagars förlo]Jp, 
med undantag af en torpedobåt och en kryssare, som båda 
måste ntbytas mot andra af samma cert. Des::;a missöden för
::;enacle naturligtvis de respektive flottornas afgång på den 
''inledande kryssningen", me:1 då man betänker att ufver 80 
fartyg ..-oro mobiliserade, kan man ej säga annat ~in att elen
samma var s~ird eles lyckad. H va el som förorsakade mest be
kymmer, var anskaffand et at tillräckligt antal mas kinister, och 
man måste slutligen an1ita dem, som harle tillsynen Yid resen·
fartygen. 

Programmet för ö±ningarna var föl, i ande: 
l ) Afsigten med ötningarna var för det ena partiet att 

förskaffa sig herraväld et i farvattnet mellan Storbritannien och 
Irland och för det andra att förhindra detsamma. 

2) Planen för operationerna ..-ar att hvar och en af de två 
flott orna - den R l'•rla och den Blå - var delad i två sä.r-
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skilda eskadrar, stationerade med ett visst inbördes afstånd. 
Den förenade Röda flottan är starkare än elen Blå, men den 
ena Blå (C) eskadern är starkare än den ena af de Röda (B) 
och de två Blå eskadrarna äro förenade starkare än en af de 
Röda. Begge de Blå eskadrarna äro vid operationernas början 
närmare den ena af de båda Röda än denne senare är från 
ndra delen af sin flotta. En afdelning torpedabåtar tillhör 

den Blå flottan. Den Röda flottan skall göra allt för att tvinga 
sin motståndare till strid, antingen med hela sin styrka eller 
med en del deraf, allt efter elen äldste amiralens bedömande. 
I det fall att den Blå flottan antingen blifvit slagen eller t...-in
gacl att draga sig betydligt tillbaka för att undgå strid och de 
Blå torpedobåtarna antingen blifvit förstörda eller så reduce
rade till antalet, att de måste vara overksamma, skall amira
len för den Röda flottan rapportera per telegraf, huruvida han 
anser. att hans flotta har förvärfvat ett sådant öfverYälde i 
farvattnet, att man kan skicka en stor transportflotta öfver sj ön. 

3) Manöverfältet begränsades i norr af 56 parallelen, i syd 
af 49 parallelen, i ost af Storbritanniens vestkust och af dess 
sydkust till 3° vestlig longitud (d. v. s. från ett ställe något 
nord om Glasgow till ett ungefär midt emellan Start och Port
land Bill) och i vest af 13° vestlig longitnd. 

Området mellan 52° och 52° 10' N.-Lat, begrä.nsadt af 13:e 
Meridianen V. Long. och Irlands kust, skulle anses såsom "för
bjudet område" och fick icke passeras i manöver afsigter. 
, 4) Storbritanniens kust syd om 56° N. Lat. och rundt till 

3o V. Long. skulle anses såsom den Röda flottans område och 
5) Kusten af Irland såsom den Blå flottans område. 
G) Öarna tillhörde det område vid hvars kust dr lågo 

och ön Man tillhörde Storbritannien. 
7) Det förenad e konungarikets öfriga kuster skulle betrak

tas som neutrala och :fingo ej anlöpas i manöverafsigter. Om 
det af en eller annan giltig orsak var nödvändigt att anlöpa 
dem, skulle deras neutrala karakter respekteras på samma sätt 
som under verkligt krig. 

'iids/;r. 1. 8jiir . 18D..J. l G 
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. 8) Fartyg och båtar fingo ~j under den förberedande kryss

nmgen rekognoscera de hamnar, som äro tilldelade det andra 

partiet ellflr förr, än tillåtelse var gifven af Amiralitetet. 

~)) Samlingsplatser, inledande kryssningar etc. 

Den Röda eskadern A. skulle samlas i Portland. 

Den Röda eskadern B. skulle samlas i l\Iilfordhaven. 

Den Blå eskadem C. skulle samlas i Torbay. 

Den Blå eskadern D. skulle samlas i Berehaven. 

De Blå torpedabåtarna och de fartyg, som skulle höra till 
torpedobåtsstationerna skulle mötas i Falmouth. 

De ~!å torpeclob~tsstationema voro LJrne, BelfE,st, Carling
ford, Kmgstown, vV1eklow och vVaterforcl. 

Dessutom voro torpedabåtarna säkra i följande hamnar: 
Strangford, Dunclalk, Howth och vV exforcl. 

10) Då de olika eskaclrarne voro klara skulle de gå till 

sjös på en veckas öfning, efter hvilken tid de skulle söka hamn 
på fö lj ande platser: 

A-eskadern i Torbay, B-eskadern i Lamlach, C-eskadern i 

Berehaven och D-eskadern i Blacksocl Bay, hvarefter alla far

tygen skulle fylla kol och proviant samt invänta order om 

krig'> tillståndets början. Kryssarna skulle fylla kol först ifall 

Amiralitetet skulle finna lämpligt att tillåta rekognosceri~g för 

desamme före början af de "verkliga fiendtligheterna". 

. 11) . Eskadern vid Irländska kusten (torpeclobåtarna med 

bll_h örancl_e fartyg) skulle likalecles få en veckas öfning, efter 
hv1lken bd de skulle vara klara till tjenst. 

12) Om rekognoscering före fiendtligheternas utbrott 

tilläts skulle telegram derom sändas de respektive eskaderche

ferna. Dagen för fiendtligheternas utbrott skulle likaledes med

delas pr telegraf och öfningama b.wde vara afslutade efter 10 

dagars fi)rlopp, om inga andra order anlände. 

II. Den förberedande kryssningen. 

J!'ör läsaren är det väl i allmänhet blott den strategiska 

delen som har intresse, hvaremot den hrsta "inledande" delen 
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var af ofantligt stor betydelse för dem, som skulle deltaga i 

manövrerna , h vilket också framgår af en artikel i "'l'imes'1 

som här delvis återgifves. "Times" säger: "Dessa inledande 

kryssningar äro sådana öfningar, som äro beräknade att gifva. 

:fiottan rörlighet, styrka oc;h precision i rörelserna, vid taktiska 

evolutioner. (En öfning som t. ex. alltid drifves i engel-· 

ska fartyg, men som i år efter Vietarias sorgliga förolyc

kande öfvacles ätinu mer än vanligt är förhållningsreglar vid. 

ombordläggning eller grundstötning. Denna öfning består i 

std.ngning at alla vattentäta skott, bemanning af båtarna och 

anbringande af kollisions-mattor på det tänkta skadade stället). 

"8åclana en flottas öfningar i sjön äro icke så spännan

de som sjelfva manövrerna och kunna icke göra anS]Jråk på 

s.1mm.1 offentliga intresse som dessa, men elen beldagliga olyc

ktn i l\1ed3lhafvet lur uta :1 tvifvel förskaffat dem ett egen

domligt och exeptionelt in tres> e. I sig sj elfva äro de af yt

t ersta vigt och om man måste göra ett val, skulle det · otvif

velaktigt vara mer ~j enligt och af större gagn för flottans 

duglighet att inskränka på de strategiska manövrerna än på 

de taktiska och andra förberedande öfningar, hvilka också all

tid hittills genom Amiralitetets kloka anordning hafva föregått. 

de strategiska manövrerna. Dessa senare äro af betydelse 1 

det de kasta etll ljus af praxis och erfarenhet öfver hufvudpro

b lemerna i "försvarets högre politik" och i det de visa hvact 

en befälhafvare skall göra då det öfverlemnas åt hans eget 

ansvar att handla uneler olika omständigheter i ett krig, samt 

de (manövr~rna) uppfordra elen offentliga meningen att betrak

ta problem erna i ett sjökrig med insigt och med rätt uppfatt

n ing. :\len taktiska öfningar äro oskiljaktiga från en sjögående 

rl rJtta. Lättrörlighet och styrka i ett krig kan endast ernås 

såväl till lands som till sjös, genom öfning i fredstid. Det 

lika otänkbart att skicka en flotta i strid under officerare som 

äro otillräckligt öfvacle i evolutioner som det är att skicka i 

fält ett regemente som icke löst sina första uppgifter på exercis,. 

platsen. D et finnes kanhända de, som mena att taktiska evolu-
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tiouer äro alltför farliga och att de ej kunna utf0ras utan att 
löpa en risk så stor att den ej kan uppvägas genom afsigten att 
öfva våra flottor för kriget. På ett sådant prat - det är det min
sta vi kunna kalla det - är det tillräckligt att svara, att mer 
ä11 ett fjerdedels århundrade hatva våra flottor utfört tak
tiska evolutioner och att de und er denna tid antagligen hafva 
utfört flere evolutioner än alla verldens flottor tillsammans, att 
mycket få allvarsamma olyckor förefallit och icke en enda som 
med säkerhet kunnat hänföras till en orsak som vore samman
hängande med och oskiljaktig från den taktiska öfningens na
tur i sig sjelf. I det vi säga detta göra vi icke en gå1~g ett 
undantag för den beklagliga olycka som nyligen har uppska
kat verlden och bedröfvat nationen (Victorias undergång). En 
flotta bör vara organiserad och den bör knnna förändra sin 
formering efter som omständigheterna fordra det. Att göra 
det hastigt, med precision och säkerhet är afsigten med takti
ska evolutioner. En flotta som ej är i stånd dertill är ingen 
flotta utan endast en oordnad samling fartyg, farlig för sig 
sjelf och hva1~je fartyg som kan komma i närheten af den-
amma." 

Sedan de olika eskadrarha voro samlade på deras respek
tive, förut nämnda första samlingsplatser, afgingo de alla om
kring den 17 Juli, hvarpå öfningar och evolutioner egde rnm 
i åtta dagars tid. Efter dessas slut intogo de sina platser på 
anbefalda samlingsställen, fyllde kol och inYäntade amiralite
tets närmare order. 

III. Den strategiska delen. 

Då man genomläser planen för manöYrerna lägger man 
genast .märke till bestämmelsen om det 11förbjudna områdPt", 
hvilket med andra ord vill s~iga att Irland, i stället för att 
vara en ö, skulle betraktas som en halfö, i det t?n tänkt 1and
t nnO'a sträcker sig: vesternt meJlan [)2 ° och 52° 10' n. L at. Or-n ...._] 
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saken till detta '1förbjudna område, skulle vara att ingen af 
de två partiernas eskadrar skulle kunna verkställa en förening 
genom att ga rund Irlands vestkust, utan måste eventuelt 
verkställa en sådan antingen i Irländska sjön eller i de till
stötande farvattnen norr eller söder om densamma. 

Detta att 1åta Irland vara en halfö är egentligen det som 
skiljer 1893 års manövrer från 1892 års, af hvilka de i sjel±va 
verket äro en naturlig utveckling 

Förutsättningen för 1892 års manövrer var ett krig mellan 
England och Frankrike, under hvilket två engelska flottor; 
den ena i Nordsjön, den andra i Atlanten, skulle försöka att 
verkställa en förening i Kanalen, trots de franska torpedobå
t ar, som voro statim-rerare längs den franska kusten och hvilka 
understödeles af en så stor flotta som Frankrike kunde anses 
vara i stånd att hålla i Kanalen. 

:iVIanövern år 1893 förutsätter likaledes ett krig mellan 
England och Frankrike, under hvilket två franska flottor, Tou
l•m-flottan och Kanal-flottan, söka att förena sig tör att förskaffa 
sig herraväldet i Kanalen, medan engelsmännen skola söka hin
dra detta genom samverkan af lVIedelhafs- och Kanaleskadrarna 
s:.tmt de hemmavarande fartygen och genom förstörande af 
den ena af de franska eskadrarna före dess förening med den 
and ra. För att göra förutsättningen så naturlig som möjlig, 
har Amiralitetet omskapat Irland till en halfö, så att de eskad
rar som representera den franska flottan endast kunna förena 
sig på den ena sidan af ön. A. eskaclren i Torbay kan alltså 
vid detta tillfälle föreställa den engelska 1\{edelhafseskaclern, 
B. eskadern i Lamlach den engelska Kanalflottan och den hem• 
ma varande styrkan, C. eskadern i Bantry Bay Tonlon-eskadern 
och D. eskadern i Blacksod Bay den fi·anska Kanal-eskadern 
St. Georg,;kanalen kan liknas vid Gibraltarsund, Nord kanalen 
vid det vestliga inloppet till Kanalen och den Irländska ost
kusten med dess talrika torpedastationer vid Frankrikes N. 
V. kust. 
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En annan förklaring är att de Röda eskadrarna foreställa 

de engelska styrkorna i Portsmonth och Plymonth, de Blå 

eskadrarna de franska i Cherbonrg och Brest understödda af 

de franska torpedabåtarna med deras befåstade stationer och 

tillflyktsorter. De Blå eskadrarna kunna på grund af det 

''förbjudna områdetn icke förena sig på andra ställen än i Ir

ländska sjön eller med andra ord i närheten af den R öda 

flottan. 
Yi vilja nu se litet på flottornas sammansättning, som Yar 

sådan vidfogade bilaga utvisar. 

stridsreglerna vid manöverna offentliggjordes icke, men 

något har likväl kommit till allmänhetens kännedom såsom t. 

ex. att man i likhet med hvacl som egt rum vid de sista årens 

ryska flottmanövrer har tilldelat fartygen ett visst taktiskt 

värde. Vid denna värdering äro alla slagskeppen, l:a klassens 

kryssare och de bepansrade kustfartygen satta i samma grnpp 

,a, och tilldelade lwardera ett värde af 12 points, alla 

2:a klassens kryssare samt 11 Pen?"!'' och "Bel/ona" af 3:e klass 

äro satta i grnppen, ,b, och h var och en tilldelad ett vär de 

af 4 points och slutligen äro alla torpedakanonbåtar (torpedo

jagare) och 3:e klassens kryssare satta i gruppen ,c, med 

ett värde af l point. Torpedobåtatne samt 11 l'ulcan", "Cur!eu·n, 

"Ma.goetn, "Tntvelle1·", "I-Iarty" och "R aven" hafva icke fått sig 

tilldelade något taktiskt värde. 

Det sammanlagda värdet af de olika eskadrarna och ftot

t.orna blir alltså på grund af den nu nämda värderingen föl j ande: 

Röda A. eskadern 104 Points l 
, B. , 75 , f Tills. 179 points . 

Blå c . , H2 , l 
,, D. , G4 
, Eskadern på Ir- " J{ 'l'ills. l GO points. 

lands Ostkust 4 , 

J emför man styrkornas förhållande mellan de båda partierna 

18!=12 och 1893, så skall man fin n9. att de äro mera likstäida 

1893 än föregående år, då det Höda partiet - engelsmännen 

- hade en allt för stor öf-verlägsenhet öfnr det Blå -

fransmännen. -- h vilket icke m otsvarade verkliga förhållandet. 

Nu har man nog kommit sanningen närmare, ty, om också 

det Röda partiets slagskepp (lOJ äro nyare, större och bättre 

än det Blå (9) så har det senare i gengäld flere kryssare än 

det förra. Väl had e de Röda också 10 torpedakanonbåtar med 

ett taktiskt värde af 10 mot 24 torpedabåtar utan taktiskt Yär· 

de, men torpedabåtarna kunde tillfoga det R öda partiet sto r 

skada och slutligen är ju engelsmännen ännu fransmännen 

faktiskt öfverlägsna. lVIan har derför troligen kommit till 

ett riktigt förhållande, då man värderat de R öda ( engel· 

sm:tnnen) till 17fl points och de Blå (fransmännen) till 160 

points. 

För öfrigt var ungefär samma antal fartyg utrustade 1891 

som 1892. 
Uneler 1893 års manövrer har 88 befälstecken varit hissade. 

L ägger man härtill h vad Engelsmännen förut hade i sj ön och 

h vad som likväl fans q var, så ser man hvilken betydand e 

~i ö makt England är. 
Vid fi.endtligheternas bö1jan var A. i 'l'orbay, B. i L am

lash, C. i Bantry Bay, D. i Blacksocl Bay och den irländska 

kust-eskadern, hvilken, förutom de 4 fartyg, som hvart och ett 

representerade en taktisk enhet, räknade 24 torpedabåtar och 

6 icke klassificerade fartyg var eller kunde vara tördelad e i de 

i programmet nämnda hamnarna eller f j ordarna längs den ir

ländska kusten, hvilka ansågos vara i stånd att trygga deri 

liggande fartyg mot fi.endtliga anfall. 

Om m an ser närmare på kartan, så finner man att 

resultatet af manövrerna i elen sydliga delen af manöver

fältet fullkomligt är oberoende af A och C eskadrarnas relativa 

ställningar i det ögonblick då den första af dem passera linien 

mellan St. Davids Head och Carnsore Point. Denna linie är 

på omkring ~10 min:s afstånd från Torbay och på ungefår 150 
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min. från Bantry, så att om begge esKadrarna atgå samtidigt, 
får A ånga 40 proc. fortare än C för att passera linien förr än 
denna. Fördelen synes derför vara på de Blås sida, då den 
Röda eskadern omöjligt kan hålla 16 knop uneler det den Blå 
nog kan hålla cirka 12. 

I den nordliga delen af operationsfältet synes deremot för
delen vara på de Rödas sida, ty den Röda B-eskadern i Lam
lash är blott på BO min. dist. från linien mellan Lame och 
Stranraer medan D-eskadern i Blacksod Bay är öfver 210 min· 
från den samma och denna linie måste absolut passeras förr 
än målet med operationerna kan nås. 

Den Blå eskadern har naturligtvis en ersättning i sina 
torpedabåtar fördelade längs irländska kusten, men det prakti
ska värdet af dessa är beroende både af vädret (såväl vind och 
sjö som belysningsförhållanden) och af de stridsregler, som äro 
nppställda för dem och dessa, som icke äro offentliggjorda, 
säges hafva varit särdeles ogynsamma för torpedobåtarna. 

Dan 26 Juli strax efter middagen kom tillåtelse från Ami
ralitetet för kryssarna att utgå på rekognosering och kl. 2 e. 
m. lättade C-eskaderns kryssare '' Jfelampus", " Te1·psichore", "Spru·
tan", samt ;'~lE'olus" och afgingo från Bantry Bay medan slag
skeppen lågo klara att lätta en half timma efter sedan order 
derom gifvits. 

Likaledes lättade 3 af den Röda B-eskaderns kryssare från 
Lamlash den 26 vid middagstiden. 

Senare på e. m. kom telegram ±rån Amiralitetet s.tt krigs
tillståndet skulle börja den 27 kl. 10 e. m. och efter bestäm
melserna räcka t ill kl. 10 e. m. den 6 augusti. 

Den Röda eskadern lemnade Lamlash den 27 Juli kl. 10 
e. m. och stod i tre kolonner med sydlig kurs ned mot N ord
kanalen med en fart af 12 knop. Den var genom sin närhet 
till fienden beredd på ett torped o båtsanfalL Den Röda eska
derns kryssare rapporterade genast sedan eskadern kommit ut 
att Blå kryssare voro i närheten, men då man visste att de 
ej kunde göra :flottan någon skada samt 9,tt antingen man blef 
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bemärkt af kryssarna eller ej skulle man blifva anfallen at 
torpedobåtarna, så tog man ~i någon hänsyn till desamma. 

Luften var i bö1j an klar, men blef mot morgonen ~j ockare 
ouh ~jockare, sjön var lugn och det var nästan fullmåne Se
clan eskadern hade passerat Ailsa Craig sattes kursen vestlig, 
så att man skulle komma att passera tätt under den irländska 
kusten, då man gick ut från den förutsättningen, att fienden 
;;kulle antaga att man just gjorde motsatsen. Dessutom 
antog man att fienden ännu kanhända trodde Röda :flottan till 
ankars i Lamlash, då man vidtagit förberedelser för ett an
fall på ankarplatsen och att fienden derför skulle företaga ett 
orpedoanfall på denna plats. 

Kl. 12 3
/ 6 blef "Rupert", som hade sackat något, anfallen 

akterifrån af 6 torpeclobåtar, men den påstod sig hafva skjn
ti t alla 6 i sank och sj elf icke vara träffacl. 

En half timme senare upptäcktes en annan afdelning tor
peclobåtar (cirka 6) rätt förut. Elden öppnades mot dem så 
~nart de voro inom skotthåll och :flottan påstod sig hafva tör
stört dem alla, ja det inkom till och med rapport om ett stör
re antal förstörda torpedobåtar, än det i sjelfva verket varit, 
så att det vill synas som hade båtarna "gått igen" i det de 
otvifvelaktigt blifvit beskjutna at :flera fartyg efter !war
andra. 

Ett fartyg ;'Barracouta77 påstod att fyra torpeder blifvit 
afskjutna mot detsamma, men att ingen af dem träffat, hvar
emot "'l'r ibune'' som var n:r 2 i babords kolonnen blef träffad 
at en torpeda från en båt, som 77Tribune" emellertid påstod 
sig hafva förstört, förr än elen afsköt sin torpedo. 

Flere anfall egde icke rum under natten. Eskadern gjor
de ingenting för att dölja sig, då man hela tiden signalerade 
med blinklanterna. Resultatet synes vara att en :flotta på 13 
fartyg hade passerat en kanal af eirka 20 min. bredd med 
massor af fiendtliga minbåtar och likväl har endast ett fartyg 
blifvit träffadt af en torpedo och detta fartyg påstår sig dess
utom ha förstört torpedabåten mnan elen afsköt sin torpedo· 
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. Det sista anfallet skedde som nämudt är tör ifrån, hvilket an
-taghgen är det bästa sättet att an±alla, nämligen då fienden kom
mer i flera kolonner; båtarna äro kortare tid utsatta för elden från 
det ö~onblick de upptäckas och då de sedan löpa mellan de 
fiendthga kolonnerna utsättas fartygen i dessa att träffa hvar
andra under beskjutningen af torpedobåtarna. 

Kl. 3 e. m. den 23 såg den R ::ida eskadern 7 örlcwsmän · 
-det · d · b ' VJsa e sig vara den Röda A. eskaderns kryssare som rap-
porterad~ att resten af A. eskadern vid middagstiden hade 
ankommit utanför lVIilford, att ''Narcissus" hade gjort hafnri 
oc~ måst lemna flottan och att man ~i kunnat upptäcka ett 
spar af den Blå eskaderns hufvndstyrka. 

Kl. 5 ~- m. l~a~e de två Röda A. och B. eskadrarna förenat sig 
under am_n·al .B mrfax kommando och höllo just på att intaga 
en af amiralen beordrad formering då de öfverraskades af en 
så tät tjocka att det var omöjligt att se det ena fartvo·et från 
1 "b 

c et at;dra. Detta var en allt annat än behaglig belägen-
het da hela flottan, bestående af inalles 30 fartyo- var. om ej 

fullkomlig oordning dock ej i nåo·on ordentlio· fm:~erin~ l,·ck·-r . . "' "' bl J 

1gtv1s hade amiralen innan tjo c kan hunnit signalera kurs och 
-fart för flottan, så att det lyckades att utan olyckshändelse 
hålla något så när tillsammans. Kursen var N. N. 0 -lig så 
att den förde flottan tillbaka längs irländska kusten mot mirl
ten af irländska sjön. Tjockan varade mer än två timmar och 
under denna tid gaf hvai~je fartyg tid efter annan sitt nnm
~1er tillkänna genom s~ott-signaler, så att om fiottan också ej 
l~uncle ses, kunde elen hkväl höras. 

Omkring kl. 8 e. m. klarnade det af och nu visade sirr 
den Röda fiottan i mycket oregelbunden formering, men all: 
fartygen styrde samma kurs och voro någorlunda samlade. 
.Just framför flottan och i begrepp att styra rätt in i densam
ma befann sig en stor Atlanter-ångare, som nu klarade sicr 
··utan att göra sig sjelf eller andra skada, och midt i elen Rö~ 
d_a fiottan upptäcktes två fiendtliga torpedobåtar, som blifvit 
·tillkallade genom skottsignalerna och mistsirenerna; det öpp _ 

nades genast eld på dem af de närmaste fartygen, men den 
ena af dem signalerade att han redan skjutit "Conqneror" i 
sank under tjockan uneler det den andre påstod sig hah·a sänkt 

1'Thetis". "Conqueror" påstod sig icke vara träffad, "Thetis" 
deremot erkände sig vara det och drog sig nr flottan för att 
~fter stridsreglerna hålla 'sig passiv under 48 timmar, hvilket 
var en stor förlust för den Röda flottan, som redan förl orat 
"N arcissns" (hatveri) och tre kryssare (på rekognoscering) så 
att deras öfverlägsenhet nu var ganska reducerad i det deras 

taktiska värde blott var !57. 
Just som ~jockan kom och de båda Röda eskadrarua för-

enade sig hade de emellertid observerats af den Blå C eska
dern, som låg något ostligare och om tjockan icke hade kom- · 
mit, så hade den senare otvifvelaktigt blifvit afskuren eller 
tvungen till en afgörande strid, hvarigenom manövrerna. delvis 
hade varit afslutade. Lyckligtvis för C eskadern kom tjockan 
så att ingendera delen skedde, tvärtom undkom den och lycka
des under loppet af aftonen och natten att förena sig med 
D-eskadern så att båda partiernas båda eskadrar voro förena
de cirka 28 timmar efter fiendtligheternas utbrott och utan att 
e1 t enda skott var vexladt mellan flottornas hufvndstyrkor. 
Detta skulle ju aldrig hafva egt rum om icke tjockan kommit 
och detta visar huruledes både under manöver och verkliga för
hålianden ett lyckligt resultat är beroende1 icke blott af styr
ka och skicklighet, utan äfven af tillfälligheter. Kl. ~l blef väd
ret fullkomligt klart och höll sig klart och lugnt hela natten. 
Det föreföll några små anfall af torpedabåtar mot den R öda 
flottans kryssare med det resultat att både parterna tillskrefvo 
sig segern, hvilket ju alltid kommer att ega rum sålänge man 

ej skjuter skarpt. 
stridsdomarna hafva sedermera bestämt att förlusterna 

på Röd sida uneler loppet af de två nätterna och under tjoc
kan har varit: l slagskepp, l ~:a klassens kryssare och 3 tor
pedokanonbåtar medan å de Blås sida 8 torpedobåtar ansågos 

förstörda. 
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Vi vilja nu ett ögon blick vända oss till elen Blå flottan . 
Den 27 kl. 10 på aftonen lenmade C-eskadern Bantry Bay; 

kryssarna "Spartan", "1'erpsichore", '' ~llelam pus" och "/l<Jolus" 
hade gått ut dagen förut, så att det blott var 7 fartyg qvar, 
nämligen kryssaren "Indefati,c;able" och slagskeppen - Alexan
tlra", ·· Benbow·', ·"Clalatea," "Aust1·alia", "Sttperb" och "Auda
cious·'. Utan för hamnen blef kursen satt på Tuskars fyr oeh 
far ten bestamdes till 11 ' /2 knop, då "Audacious" icke kunde 
göra mera. Vid middagstiden var man i närheten af Carn
sore Point, då det blef så tjockt att man måste minska farten. 
Kryssaren "lndefrrtigable" skickades att signalera med Carn
sore Points signalstation och kom kl. 2 tillbaka med under
rättelse om torpedaanfallet på amiral Seymours eskader tors
elag natt. Kort derefter stötte kryssaren " 1'erpsichon:'1 till 
eskadern och rapporterade att den på torsdagen blifvit jagad 
af kryssaren "Bleuheim'' och fem 2:a klassens kryssare tillhö
rande A-eskadern, men att den icke blifvit tagen. Kl. 4 e. m. 
observerades från eskadern flere örlogsfartyg om styrbord 
styrande samma kurs som eskadern. l\ian antog att det var 
en afdelning, som A-eskadern sändt till amiral Seymours för
stärkning, men då det tjocknade mer och mer fick man ingen 
upplysning, om desamma. Det visade sig sedermera att det 
måste hafva varit hela A-eskadern som man observerat. 

Amiral :E'itzroys plan sägas hafva varit fö~jande: Han 
hade räknat på att amiral Seymour, så snart fiendtligheterna 
hade bör:jat, skulle skynda sydvart från Lamlash, för att för
ena sig med amiral Fairfax, kommande från Torbay och han 
(amiral Fritzroy) hade beräknat att om B och C eskadrarna 
gingo med full fart fanns en möjlighet att de skulle möta hvar
andra i närheten af en linie mellan den vestliga udden af 
Caernarvonshire och Country vVicklow. Han hade derför så
som samlingsplats för sina rekognoscerande kryssare uppgifvit 
en punkt midt på denna linie och hoppades möta dem der 
samt således hafva sin fulla styrka samlad vid den tid, han 
möjligen skulle träffa den R öda B-eskadern. I så fall hade 

han varit B öfverlägsen i samma förhållande som 02 till 75 och 
skulle således vara i stånd att drifva honom tillbaka nord6f
ver eller tvinga honom till strid och besegra honom innan han 
förenat sig med A-eskadern från Torbay. 

Men tioekan tillintetgjorde denna annars så väl beräknade 
plan i det amiral Fitiroy för det törsta icke fann alla sina 
kryssare oc-h för det andra icke såg till B-eskadPrn förr än 
elen var förenad med A-eskadern. 

Strax efter kl. 8 e. m. mötte C-eskadern det första fartyg 
af amiral D ales eskader (D-eskadern) i det kryssaren "Hl' l ri
lmtion" stötte till amiral Fitzroys eskader medförande sådana 
underrättelser att denne måste antaga att fiendens svagare af
delning hade sluppit förbi honom samt att hans starkare afdel
ning var i farlig närhet af C-eskadern. "Hetri(mtion'· hade 
nämligen pr~jat en ångare, som hade meddelat att han hade 
mött tolf örlogsfartyg kl. 9 på morgonen något syd om Holy
head, styrande NV. 

Amiral Fitzroy sände inemot midnatt kryssaren '· ftffri!m 
clion" tillbaka till amiral Dale med underrättelsen: "J ag kommer:'! 
,C-eskadern styrde emellertid samma knrs till emot kl. 2 på 
morgonen då en flotta syntes i N ord. De hemliga igenkän
ningssignalerna hissades, och då de icke strax besvarades gjor
des "klart skepp", men det visade sig emellertid snart att det var 
.-amiral Dale med hela sin B-eskader, 10 fartyg. (Stridsdomar
ne bestämde &edermera att det blott varit 9 fartyg, ty krys
:saren "Forth" hade blifvit förstörd på natten af egna torpedo
.båtar.) C-eskadern bestod för tillfället blott af 8 fartyg, ty 
'' Andacious" hade blifvit skiljd från flottan under tjocka11 

.och kryssarna ·' Mdrnnptts" och "/F)olus" hade ännu ej stiltt till 
.eskadern utan voro nte på rekognoscering. Emellertid bc
:stod den n'n samlade Blå flottan af 8 pansarfartyg och 10 
.kryssare, som efter de uppgjorda stridsreglerna hade ett sam
manlagdt värd e af 136 points. Amiral Fitzroy vän de n n och 
..styrde sydvart med den samlade styrkan. 

Den Röda flottan höll under nattPn nordvart med sakta 



fart och i daggryningen då man fann sig i närheten af Calt 

of Man upptäcktes den förenade Blå flottan styrande en syd

lio kurs snm skar den Röda tlottans. Den Röda :tiottan var 
b ' 

formerad på två kolonner under det elen Blå låg i enkel ko-

lonn. Den Röda flottan girade styrbord hän för att afskära 

den Blå, om denna skulle försöka att undkomma, men detta 

var långt ifrån amiral Fitzroys mening, ehuru han kunde se 

att den Röda :flottan var starkare än hans egen, men han hop

pades att ·' Awlocious" som ju blifvit skiljd från flottan uneler 

~j ockan skulle stöta till densamma innan den enligt reglerna 

bestämda två timmars striden var förbi. Han girade också 

styrbord hän och de två flotttorna passerade hvaranclra på. 

babordssida. Elden öppnades kl. 4 f. m. på cirka 1,800 m. 

afstånd med skott hvar 5:e minut från hvmje kanon och när 

man besinnar att öfver 50 fartyg voro samlade alla uneler 

gång och under ständig manöver, så kan man föreställa sig 

att det varit en storartad anblick. 

Då den Blå flottan halfvägs hade passserat elen Rödas 

babordskolonn, ändrade Röd kursen 16 streck (i ledarens köl

vatten) i det styrbords kolonn girade styrbord och babords 

babord hän meclan Blå först höll sin kurs och sedan girade 8 

streuk babord hän akter om elen Röda :flottans aktersta fartyg 

och derpå 8 streck babord hän igen så att flottorna åter kom

mo att passera hvaranclra på samma sätt som då först möttes. 

Då :flottorna voro nära tvärs för hvaranclra gaf amiral Fitzroy 

Hignal till sin första division att på en gång gira 8 streck ba

bord hän (medan resten af flottan minskade farten) som för 

att ramma den Röda flottan och då manövern var markerad, 

girade fartygen åter 8 streck styrbord hän, så att den Blå in

tog sin förra formering. Midt under striden hade först ".Au

daciolts" - som hade hört skjutningen - och seelan "A~'olus" 

och "Jlela m pus" stött till den Blå flottan h varför de båda flot

tornas pointsantal nu var sådant att striden måste blitva oaf

gjord, hvarför amiralen;a efter omkring l 1
/ 2 timmes förlopp 

genom signal blefvo ense om att anse striden oafgjord och 
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:flottorna skiljdes omkring kl. 1 
2 6. Då stridsdomames beslut 

sedermera blifvit kändt visade det sig att Blå egentligen hade 

varit Röd öfverlägsen, men icke så mycket att det kunnat blif

va en afgörancle strid. 

Det framgår af åtskilliga berättelser om striden att den 

Blå flottan var, hvad det taktiska angår, bättre ledd än den 

Höda. För det första voro flere af cfe Röda kryssarna och 

torpedabåtarna placerade så att de kommo emellan c~e :fiendt

liga tlottorna och blefvo derigenom både mera utsatta för be

s~jutning samt hindrade elden från egna slagskepp. Dessutom var

den Höda flottans formering på två kolonner olämplig, då far

tygen i den ena kolonnen hindrade den andra kolonnens eld; 

och denna formering erbj öd ett godt mål både för eld, torpe

der och ramning af den Blå :flottan. Den Blå flottans krys-

sare och torped oj agar e vor o placerade akter om denna h varin

om de ej v oro utsatta för beskj ntning. 

H vad den Blå flottans ramningsmanöver angår synas några 

berättelser vilja antyda att den blott var följ den af en missför

stådel hemlig signal medan andra framhålla manövern såsom 

särdeles väl både uttänkt och utförd. 

H vad sj elfva manövreringen af de enskilda fartygen be

träffar, synes den Röda tlottan hafva manövrat bäst - i det 

att elen Blå D-eskaderns fartyg höllo sin plats mycket dåligt. 

Efter planen skulle nu fartygen efter en oafgjord strid 

hissa en signal (betydande att de ej kunde anfallas) draga sig 

tillbaka och afhålla sig från alla fiendtligheter under 24 tim

mar; denna bestämmelse var gjord för att komma så nära 

J:>Om möjligt verkliga förhållandena, uneler hvilka man nog kan 

antaga fartyg, som varit i strid, kunna behöfva 24 timmar till 

afhjelpande af lidna skador. 

Den Blå flottan gick efter att hafva öfvat evoluti01~er in 

t ill Bangor vid Belfort Lough och den Röda flottan till l\fil

ford Haven. 
l\fedan den Blå :flottan låg i Bangor stötte "Borona ', " Ja

ruu", ·· Circe" och ·· Seagull", alla tillhörande eskadren på Irlands 



·ostkust, till densamma, så att den, då den måndagen den 31 
Juli kl. 5 f. m. lenmade Bangor hade hela sin styrka bestående 
.af 25 fartyg samlad. 

Den Röda flott.an, som före striden vid Kalf of Man på 
Jördags morgonen hade förlorat ett slagskepp, en kryssare 
och tre torped oj agare vid torped o anfall hade likaledes siu 
fulla styrka samlad · på måndagsmorgonen, ty stridsreglerna 
gåfvo fartyg, som blifvit förstörda af torpedobåtar, rätt att ef~ 
ter 48 timmar åter deltaga i striden, en föröfrigt märkvtirdig 
bestämmelse, som äfven gällde för torpedabåtarna i det dessa 
-efter att hafva blifvit förstörda åter kunde uppträda efter lo p
pet af 48 timmar. Båda partierna skulle således bö1ja om från 
början, om man undantager att begge vunnit den enorma för
.delen att hafva förenat sina eskadrar. 

Den Röda flottan höll nu under gång i närheten af Stor
britannien med sin hu±vudstyrka samlad och endast kryssarn<t 
·ute för att rekognoscera, men den gjorde intet för att nppsölm 
fienden och det gick flere dagar innan de fiendtliga partierna 
.åter möttes. Enskildta anf:>Jl af torpedabåtar egde rum, likasfl 
.enskilda sammanstötningar. mellan kryssarna. 

Den Blå Hottan styrde, då den kom ut från Belfast Lough 
sydvart, men man såg hvarken den eller de närmast följande 
dagarna vid hnfvnd;;tyrkan till fienden, men kryssarue der

·emot medförde unelerrättelse om att fienden blifvit sedd norcl 
.om Holyhead styrande sydvart.. 

Kryssaren "Brilliant" hade dessutom upptäckt att i ham-
_nen vid Holyhead lågo tre Röda torpedajagare "81.:ipjacl. ·', 
"Speedwell" och "Spider", den hade gått in hade beskjutit 

.dem och ansåg dem efter stridsreglerna för tagna. Detta er
kändes äfven af prisdomarna, men efter 48 timmars förlopp 

·voro de ått-r stridsdugliga. 
En annan kryssare medförde underrättelse om att torpe

dobåtarna skulle försöka ett nattligt anfall både på Holyhead 
. och Milford Haven och man hoppades att det skn1le lyckas 
dem att sänka ett par af fiendens slag;;kepp, h vilket skulle göru 
B lå öfverläg;;en. 
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Den Blå flottans uppgift var ju hufvudsakligen defensiv, 
nämligen att hindra den Röda flottan att få herraväldet i Ir
ländska sjön; men Amiral Fitzroy, som icke var nöjd med 
uteslutande defensiva operationer gjorde den möjligast vid
sträckta uttydning af sin uppgift och hade nu beslutat att 
uppsöka och om möjligt slå den Röda flottan och då denna 
ej visade sig för att hindra den Blå flottans fria operationer 
på Irländska sjön, öfver hvilken den Röda skulle eröfra her
raväldet, så skickade amiral Fitzroy följande telegram till 
Amiralitetet: ,Jag anser mig hafva herraväldet i Irländska 
sjön och att ingen trupptransport kan ega rum". 

Efter att hafva kryssat fram och tillbaka den 31 Juli och 
den l Augusti utan att träffa på fienden, om man undan
tager att två kryssare "Aro1lo" och "Forth" -· hvilken sist
nämnde stridsdomarne ansågo vara förstörd, ehuru den vid den 
några dagar senare utkämpade striden mellan de båda flottor
na som eD"de rum mer än 48 timmar efteråt, åter efter strids-

' o 
reglerna var ~jenstbar - blefvo jagade af 4 fiendtliga kryssa-
re, hvilka drogo sig tillbaka då de upptäckte den Blå hufvud
styrkan, blefvo några af fartygen den 2 Augusti skickade in 
till Queenstown, under det resten af flottan höll under gång 
utanför. Den 3:e voro fartygen färdiga med kolning och pro
viantering och förenade sig åter med hufvudstyrkan, som der
efter satte kursen ostvart. 

Emellertid hade Amiralitetet bestämt att fiendtligheterna 
skulle upphöra fredagen elen 4:e kl. 6 e. m. i stället för såsom 
urspruno-liO'en var bestämdt den G:e kl. 10 e. m. Amiralitetet o o 
hade antagligen ansett att då båda partierna hade förenat si-
na eskadrar och den oafgjorda striden vid Kalf of Man hade 
egt rum skulle en fortsättning af manövrerna vara utan resul
tat, då flottorna antagligen skulle hållas samlade - den 
Röda försäkra sig med alla till buds stående medel mot torpe
doanfall -- och blott anfalla h varandra med samlad styrka, 
hvilket åt.er skulle blitva en oafgjord strid, då förhållandet 
mellan styrkorna nu en gång var sådant att det ena partiet 
icke ~uncle göra det andra något. 

l7 



Dessutom var ju An del af uppgiften löst i det afsigten 
med densamma var, för det ena partiet att försäkra sig om 
herraväldet i Irländska :;jön och för det andra att förhindra 
detsamma. Det andra partiet hade förhindrat det och så län
ge de två partiernas relativa styrka var oförändrad skulle den 
fortfarande kunna förhindra det. 

N att en mellan den 3:e och 4:e styrde elen Blå flottan 
nordvart i Irländska sjön i hopp att möta fienden och i hopp 
act det lyckats torpedabåtarna att förstöra några af hans far
tyg. På morgonen den 4:e kl. 7 upptäcktes fienden i NV. sty
rande en ostlig kurs m.ot det sydliga inloppet Menai sundet, 
under det den Blå styrde en nordlig, hvarigenom kurserna skuro 
hvarandra. Den Röda flottan var formerad på två kolonner 
och den Blå i linie, men då flottorna närmade sig hvarandra 
gaf amiral Fairfax order till sin babordskolonn att sacka så 
royeket att fartygen i denna betäckte mellanrummen mellan 
fartygen i styrbordskolonnen, hvarigenom alla fartygen kunde 
nyttja sina kanoner oeh icke såsom vid Kalf of l\Ian den ena 
kolonnen hindrade elen andra. 

Den Blå flottan hade alla sina 26 fartyg samlade, repre
senterande ett taktiskt värde af 160 points. Den Röda flottan 
saknade en kryssare af 2:a klass och 4 torpedokanonbåtar, re
presenterande tillsammans 8 points, medan den närvarande 
styrkan bestod af 28 fartyg med ett värde af 171 points. Följ
aktligen skulle striden åter blifva oafgjord, då Röd för att 
vara 121

, 2 °,'o starkare än Blå skulle haft ett sammanlagd t 
värde af 180 points. 

När ±lottorna i alla fall börja de striden var orsaken den 
att bPgge partei·na hoppades att motståndaren var svagare 
än han såg ut, i det man förmodade möjligheten af att det 
händt motståndarens fartyg något, som han icke ville erkänna, 
men som stridsdomarna sedermera skulle afgöra. 

Det visade sig också att, då Blå fick rapport från sina 
torpeclobåtar, gjorde dessa anspråk på' att hafva förstört två 
2:a klassens kryssare och amiral Fairfax flaggskepp Royal 

8o&:~n:(qn under det dessa fartyg prote:lterade mot dessa <1nspräk. 
stridsdomarna resolv.erade sedermera, att torpedabåtarna hade 
sänkt två af det Röda och en af det Blå partiets kryssare, men 
detta inverkade ju icke på utgången af striden. Dessutom an
sågo stridsdomarna att 18 torpedabåtar hade blifvit förstörda un
der olika anfall sedan slaget vid Kalf of Man. 

Kl. 1/ 28 då flottornavoro utanför Caernarvon Bay öppnade 
Höcl elden på öfver 800 yards afstånd och Blå svarade, hvar
på träffningen var bö1jad. Amiral Fitzroy gaf nu sin flotta 
orcier att gira 8 streck babord hän och formera ''kolonn på 
högsta numret71 med en Yestlig kurs paraHel med, men motsatt 
den Röda flottans, men strax clerpå girades 16 streck styrbord 
hän på en gång så att Blå nu låg i ''kolonn på högsta mun
ret71 styrande en parallel kurs med den Röda flottan. På detta 
~ätt gingo nu de två flottorna under oupphörlig eld mtcler 
loppet af omkring två timmar, men då den inbördes ställnin
gen icke förändrades svalnade intresset hastigt å ömse sidor 
och inemot kl. 10 girade den Röda flottan från sin motstån
elare och striden upphörde. 

Hvad det taktiska i denna strid angår, så erbjud er elen 
ingenting af intresse. Den Röda flottan hade denna gång 
gocltgj ort sitt fel att gå i strid formerad på två kolonner med 
fartygen liggande tvärs för hvaranclra och hade i stället inta
gi t den förut nämnda formeringen, en formering, som erbjuder 
flere fördelar för användandet af artilleriet, men som å andra 
sidan krä±ver stor lJåpasslighet att hålla, då man både får upp
märksamma afstånd och rättning. 

Kryssarna och småfartygen voro äfven denna gång be
täckta å båclct sidor. De Röda höllo sig akter om flottan och 
de Blå på elen yttre siclan af slagskeppen så att de skyeldades 
af dessa. 

Fartygen voro å ömse :;idor bättre under kommando och 
manövrerades säkrare än första gången, en nahi.rlig följ d 
at att de vari t samlad~ li:ingre tirl och aH exercis med evolu
tioner t>tändigt öfvats. 
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IV. Afslutning. 

Efter slaget ;-id Caernar;-on Bay afgick den Blå flottan 

till Belfast Lough, för att kola och utföra målskjutning, den 

Röda flottan atgick äfVPn efter verkstäld kolnino·. för att utföra 

målskjutning; flottorna samlades derefter for b~tt inspekteras 

hvarefter fartygen fingo order att afgå hYar och en till sin 
station. 

Resultatet af öfningarna hade af många motsetts med stort 

intresse, då man funnit den strategiska uppgiften ntnfärkt an

:agd_ ~ch man väntade ä±nn instruktiva upplysningar angående 
atsblbga problem, som kunde uppstå under ett krig mellan 

England och en annan stormakt, men resnliatet blef för cle 

flesta en missräkning, hvilket nog hnfvudsaklio·en kan tillskrif-
f. l" b vas ö .J ande: 

Då Amiralitetet före öfningarnas bö1jan bestämde tartygens 

antal, fördelning och taktiska Yärde, var förhållandet ~åluncla 

att den Röda flottan representerade ett värde af 171 poinh.; 

medan den Blå hade ett värde af 152 points d. v. s. att elen 

Röda var 19 points eller 1 
8 (121/ 2 °,'o) starkare än den Blå och 

det var ju detta, som enligt stridsreglerna fordrades för att en 

strid skulle vara afgörande. Men af en eller annan orsak -

möjligen för att göra mobiliseringen så storartad som möjligt 

- . b_estämde Amiralitetet sedan elen ursprungliga planen var 

uppg]o_rd, att det skulle tilldelas hva1je eskader en krys

sare bll ett värde af 4 points. När man adderar två kryssa

res värdeu, 8 points, till hvarj e flotta, så får den Röda ett Yiirde 

af 179 points och den Blå ett värde af 1GO points skilnaden 

är den samma som förut, Hl points, men Hl är icke en 1 8 af 

160 och detta synes Amiralitetet icke hafva beaktat. Följ den 

skulle också blifva den, att hva1je strid mellan flottorna -

sedan båda partierna hade förenat sig och den första striden vid 

K&H, ~f Man var utkämpad - skulle blifva oafgjord, h varför 
ocksa mt.resset. å ömse sidor hastigt minskades. Man kryssade 

fram och tillbaka i flere dagar efter den första striden, ~ndast 
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bemödande sig att hålla sin styrka samlad och enelast hop

pandes på att motståndaren på ett eller annat sätt - antingen 

genom tillfällighet eller genom nöcltvåug - skulle splittra sin 

styrka eller försvaga sig så mycket, att en afgörande strid 

kunde ega rum. På de Blås sida hoppades man sålunda på, 

att det skulle lyckas torpedabåtarna att förstöra så många at 

den, Röda flottans fartyg, att man kunde besegra den, hvilket 

ju ej - såsom i det föregående blifvit upplyst -- lyckades. 

Emellertid får man ej glömma att amiral Fitzcoy nade en 

orimlig hjelp af tjockan, som kom, just då han var i sigte af 

den Röda flottan och innan han hade förenat sig med II-eska

dern. Hade detta icke skett hade resultatet af öfningarna 
nog blifvit ett annat. 

Som det nu gick, kan man ju säga t,tt amiral Fairfax för

lorade spelet, då hans uppgift var att försäkra sig om herra

väldet i Irländska sjön, hvilket icke lyckades honom, under 

deL ami-:.·al Pitzroy uppnådde, hvad han skulle, nämligen att 

hindn-t den Röda flottan att lösa sin uppgift. 
H vilken förfärlig ställning för öfrigt för en större flotta 

att nncler krigstid öfverraskas af tjock a i närheten af en fiendt

lig kust, h varest kan väntas anfall af torpedobå,tar. l\Ian synes 

ju utan r~iddning förlorad, om man ej kan skiljas åt och om 

möjligt komma till sjös eller finna en tillflyktsort. l\Ian kan 

ej använda ljudsignaler, för att icke locka till sig fienden, men 

hvacl skall man å andra sidan göra för att undvika ombord

läggningar!' 
iiiärkvärcligt nog hafva stridsdomarna hvarken clenua eller 

föregående gånger uttalat sin mening om resultatet eller utfö

randet af öfningarna, de hafva endast inskränkt sig till att 

afgöra, hvilka fartyg, som skulle förklaras vara förstörda och 

dessa v oro följ ande: 
l slagskepp, förstördt af torpedabåtar 
8 kryssare och torpedokanonbåtar likaledes förstörda af tor

pedobåtar, men af dessa hörde två till deras eget parti. 

Dessutom blefvo l kryssare och 3 torpedakanonbåtar åter 
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tagna af kryssare och 2G torpedabåtar forklarades fc.rstörda 
d. v. s. 2 flere än det egentligen ,-ar, men stri dsreglerna till
läto ju såväl förstörda fartyg som torlJedobåtar att åt.t>r upp 
träda på stridsplatsen efter 48 timmars overksamhet. 

Med afseende på kryssarnes uppträdande under öfningarna 
sl synas de ej på bästa sätt hafya löst sin uppgift. Då t. ex. 
vid öfningarnas bö1jan de bårla eskadrarna li\go i sina resp•k
tive hamn ar, borde det hafva varit af stor vigt för II-eskadern 
i Blacksocl B ay att få veta hvad B-eskadern gjorde, då den 
kom nt från I ,aml ash, om el en skulle försöka att uppehtdla II
eskadern eller genast - förena sig med A-eskadern. An1iral 
Dale sände för detta ändam ål 6 kryssare i så gocl ticl, att de 
kunnat placera sig i farvattnet, så att B-eskadern ej hade kunnat 
passera dem n ta n att bli f va observerad, men icke desto mindre 
slapp B-eskadern obemärkt forbi och amiral Dale fiä ingen 
underrättelse. 

Ett annat exempel på kryssarnas mindre goda tj ens t är 
att, då el en samlade Blå flottan efter striden vid K alf of l\Ian 
drog sig tillbaka till Belfclst Longh och efter 24 timmars för
lopp stod ned emot (..,)_ueem;town och skickade fl ere af fartyg en 
in för att kola, så visste elen Röda flottan ingenting clerom. 
Den Röda flottans krys~are borde dock hafva ];;:mmat skaffa 
sig underrättelse clerom och fört den vidare till amiral Fairfax, 
som då kunnat-, allgripa elen Blå flottan med ett afgörande re
sultat, ty elen låg i öfver 24 timmar utanför (clueenstown med 
slagskepp och åtskilliga kryssare borta för att fylla kol. 

:Med de så kallade ''Gun-vessels'', torpedakanonbåtar eller 
torpedajagare har man varit mycket otillfredsställd, dock med 
unel antag af Rattlesnake. De hafya oupphörligt gjort haverier, 
hafva varit en källa till ständig oro för eskaderchefen och 
hafva icke knnnat i.1pphinna torpedabåtarna i godt ;-äder och 
icke fö~ja slagshJ!pen i någon sj ö. 

H vad torpedobåtarne::; verh amhet beträffar, så vill det 
synas som re~nltatet icke svarar mot hYad man kunnat vänta 
sig af 24 torpedabåtar mot så många och stora mål, men man 
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får komma ihi\g att det yar månsken och isynnerhet var för
sta delen af natten mellan den 27 och 28 Juli mycket klar 
och stilla och det var just vid denna tidpunkt , som torpedo
båtarna sk.ulle i1aft det bästa tillfället, på grund af elen Röda 
flottans läge i ett j emförelsevis trångt farvatten. 

Men nästan alla äro ense om att de Hesta torpedabåtarna 
i sin itver hafva varit för dumdristiga oeh. derigenom föror
sakat sin egen undergång; under alla omständigheter kan mrm 
säga att förlusten af 28 torped o b åtar nnd er loppet af 8 dagar 
ieke var något gynsamt r esultat för torpt>clobåtarna sjelfva 
Som vi förut nämnclt, skola likväl bestämmelserna för torpedo
båtarna lutfva varit särdeles stränga. 

Det hände under l;:rigstillståndet tre gånger och märkligt 
nog alla gångerna för samma officer, att en torp edabåt anföll 
ett fartyg af sitt eget parti, men felet synes ej kunna tillskrif
vas torpedabåtens befälhafvare, då fartygen ej visat elen dem 
t illkommande hemliga signal och man bör ihågkomma att det 
j)å natten är särdeles svårt, ja nästan omöjligt för en torpedo
båt, som ligger lågt på vatnet, som går med hög fart och röner 
stor inverkan af sjön att skilja vän ±rån fiende , när denna 
icke passar på och ger sig tillkänna och det bör ju icke vara 
torpeclobåtens, angriparens, pligt att gifva tillkänna sin när-
varo. 

Man bör derför fråga sig sj elf, hvad resultatet skall blifva 
i ett krig, då slagskepp, kryssare och torpedabåtar svärma 
omkring; många olycksdigra misstag skola utan tvifvel ega 
rum. Och huru svårt blir befälet både öfver fartyg och eska
drar. då man skall taga sig i akt och vara misstrogen ej blott 
mot ' fienden utan äfven mot sina egna vänner. Man nästan 
tvino·as att konstant visa sin hemliga igenkänningssignal, hvil-o do , • k et j n å andra sidan är långt ifrån betryggande, a a.en J u 
lätt uneler loppet af en natt kan uttydas och eftergöras af en 
fiende. Denna sak synas gifva anledning till mycken oro och 
allvarligt öfvervägancle. 



Som exempel :på märkvärdiga tOJ}Jedoanfall kan nämnas 
följande: 

En torped o båt hade lidit haveri sam t var tvungen att 
söka närmaste hamn och gifva sig till ett der liggande fiend t
ligt fartyg. Detta fartyg lät torped o båten reparera, beman
nade den med eget folk och gick miclt på ljusa dagen att upp
söka den Blå flottan, som intet anande lät den närma sig till 
dess man såg ~tt på torpedabåten gjordes klart att afskjuta 
eu torpeda mot AlPxa11dra, hvilket den också gjorde, men blef 
naturligtvis sjelf genast skjuten i sank Den Blå flottan var 
mycket uppbragt öfver detta tilltng och påstod, att om, under 
verkliga krigsförhållanden en torpedabåt var tvungen att söka 
fiendtlig hamn, skulle den först hafva förstört såväl sina tor
peclos som sina utskjutningsapparater, kort sagdt gjordt det 
omöjligt för fienden att begagna båten under den närmaste 
tiden. Vidare påstod man att planen för öfnir:garne törutsat te 
att det Röda partiet ej skulle hafva någon torpedobåt, hvarför 
man hade varit fullt berättigad att anse torpedabåten för en 
af sina egna och häri gå±vo stridsdomarna de Blå rätt. 

Det andra exemplet var följ ande: 
Kryssaren Karcissus låg under reparation i Milfordhaven 

~ch ?lef observerad af två fiendtliga torpedobåtar; dessa fingo 
fatt 1 en kolångare, lånade pråm och manskap af denne, arme
rade pråmen med en torpedo, kommo oanta,stade förbi pa
trullbåtarna och afsköto torpeden mot ... Yarcissus på nära håll. 
De Blå fordrade att Xarcissus skulle anses för sänkt och på
stodo att sådana experiment just skulle försökas i krigstid 
medan chefen på iVarcissus blef rasande och satte såväl office
rare och manskap som det från kolångaren förhyrda folket :i 
arrest etter att hafva gifvit dem en ordentlig skrapa. 

Från Röd sida blef framhållit, att under krig skulle hvarje 
båt blifva visiterad äfvensom att ett fartyg under samma om
ständigheter som Narcissus skulle hafva spärrat ingången till 
hamnen med bommar, nät och andra stängsel. 

För ötrigt är det ju ett gammalt knep, som brukats :flera 
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gånger, att nyttja privata fartyg till hjelp och skydd vid tor
pedoanfall. 

Äfven om sådana kuep icke lyckas i krigstid, så kunna 
de likväl lära oss huru oändligt försigtig, påpasslig och miss
tänksam man måste vara i sin utkik, sin patrullering och sin 
visitering under ett krig. 

J\led sio·nalerino·en har man i allmänhet icke varit nöjd b b 

under öfningarna; man har klagat öfver för få siznalmän om-
bord och att de som funnas icke voro nog rutinerade. 

Under krigstillståndet har å båda sidor användts hemliga 
signaleT, men man var mycket missnöjd dermed. Signalmän
uen, som icke förstodo signalernas betydelse, använde lång tid 
för att läsa af dem, de missförstados och följaktligen herrskade 
under ticlen i flottan den största förvirring; i synnerhet var 
detta fallet i elen förenade C- och II-flottan i slaget vid Kalf 
of }fan. Det har derför :flere gånger föreslagits att afskafla 
den hemliga signaleringen -- såväl i krig som fred - och ett 
af skälen har varit att till och med om en fiencltlig :flotta skulle 
vara i besittning af ett 5ignalbref, så skulle fiendens signalmän 
ej så hastigt kunna afläsa signalerna som egna signalmän kunna 
gijra och signalen skulle derför i allmänhet vara nedhalad in
nan fienden kunnat a:fläsa densamma. Och till och med om 
ha,n hunnit a:fläsa den, skulle det antagligen vara af liten eller 
ingen nytta för honom, ty :flottorna närma sig nu för ticlen så 
hastigt hvarandra att det ej blir tid för honom att gifva en 
motsignal och att få den utförd. Man fordrar derför afskaf
fandet af hemliga signaler samt den största enkelhet i signale
ring och evolutioner och häri torde man kunna vara ense med 
vederbörande. 

(Insänd t) 
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Gr tt-pp a. 

l 
2 

4 
5 
6 

Ron! SovrrciO'n 
Rot!ner " 
.N elsoti 
Conqneror 
Nar!'i ssnq 
Illenheim 

Gr upp b. 

l 
2 
3 
4 
t) 

6* 

Sapplto 
Pi quo 
Naiad 
Rainbuw 
Intrepid 
Thetis 

Gr upp r·. 

l Speed wcll 
2 Skipjack 
3 Salama ndrr 
4 Jaseur 
5 Gossarner 
(i GlPznrr 
7 SpidPr 
8 Ra ttlrsnake 
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Röda flottan .. 
A -eskader11. l'iart mi ra l Fuhfu.t. 

l'<~ttsarfarb'g-
cl o 0 

L 

Pansarkrvss:tre 
Pansarf::n:b-g 
PansarknssLare 
Kl'yssare ·af l a kl. 

Kryssare af 2 :1 kl. 
,. 

" " ,. 
,. 

., n 

., 

" ,. 

Deplacement 
Ton 

14377 
J0-!65 
7752 
6300 
GGHO 
D14-! 

04.)5 
36öS 
345:) 
3658 
3J6;) 
345[\ 

747 
747 
735 

1087 
735 
747 

Uriupp ,,, 

B-eska- / d ern. Kontenunired Seymour. 

l Anscm 
2 Thunderer 
3 Rupert 
4 lmmortal it<· 

Gr upp 1>. 

l Tribune 
2 lphigc·ni:~ 
3 Merspy 
4 Iris · 
!'i Bellon:t 
G* J.ntonct 

f<r tt pp C'. 

l l Barr<~couta 
2 Shcldmke 
3 nr~sshOJl]'C'l' 

Pansarfartyg· 

Kryso;an• af 2:a kl. 
'd:o 
d:c• 
d:c• 
d:o 
d:c· 

" 
, ,, 

3:e ~· 
,. ~:a 

Kryssare af 3 e kl. 
Torpcdc·kanonh;'l,t 

10770 
9480 
5827 
5600 

34;);) 
34ö5 
4115 
3700 
18:)9 
3-ID;.-J 

JGO:> 
73!i 
f\il3 

l Fart l 
Knop 

16,:1 
16.7 
14,4 
15,'> 
16.~ 
lD,1 

18.G 
18,G 
18,G 
18,G 
18,:> 
18,0 

17,4 
18,:> 
17,7 
J7, 'l 
17,7 
l7,3 
19,01 
18,; 

18 ') 
l8''l 
JS;o 
17,0 
19,0 

1~,}1 
] U,71 

17, ~l ; 
l9,o, 
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Blå flotta11 . 
C-eskad e m. l\ o 11temm i r al F-i t z ro y. 

Namn 

Ur ttpp a 

l Alexandra 
2 Superb 
3 Benboll-
4 Aullac,ious 
5 Australia 
G Galathen 

Gr UJ!]' b. 

l Terpsi('hore 
:! Indefatiga b lo 
3 1\Ielampns 
4 A~olus 
5* Sparbn 

Padygstyp 

Pansarfartyg 
Pans,nfartyg 
Pansarfartyg· 
Pansarf;utyg 
P a nsarkrnsaro 
Pansarkr~-ssclrP 

p ,, ,. 

,. ,. 
,. 

,, 

Deplacement 
Ton 

(.)()J '.l 
D317 

10770 
6!07 
5690 
50 flO 

cW>5 
31)58 
345i'i 
3658 
;)(l:'\8 

D-eska- dem. 1\.ontennniml Dale. 
Gr up]> a. 

l Swiftsurr 
2 Hrro 
3 Aurora 

Gr up]' b. 

l Andrumaelu· 
2 Apollo 
3 Brilliant 
4 Retribntion 
5 ]<'orth 
G Thamcs 
7* Pearl 

Pan~arfarty;;· 

Pansnrkrysoal'e 

Kryssare af 2:a kl 

" ,. , 

70::?1 
6300• 
[l600 

3455 
345:l 
3658 
3658 
4115 
4115 
2GlG 

Gr upp C' . på Idando Ostkust. Konterami- J'izl St. Jol111. 
l Barrosa 
2 Jason 
2 Cm·e 
4 scagull 

Knssaro ~~f 3:c ld . 
Tci·j>edokanonhi\ t 

sa m t 24 torpetlobåtar af l :a oeh '~a kl. och 

lGOG 
1087 
813 
73r> 

]()J 

18;o 
18,0 
HJ,2 
19 ,l 

18,o 
18 o 
l \1:2 
18,G 
! 8,o 

18,01 18,4 

15 o 
17:o 
17,8 
17,7 

Vnlr~n l 
Curlcw 
Magnet 1 
Tn1 v eller f 

Hearty l 
Rm·en 

Torpedhfihtr och ntoder- fa rtyg, fön1elta h ngs l 
irliindska knsten. 

*) Dras a 4 krys~~tre mobil iscrmlr flirst S cbgnr efter d. r t d.en öfriga 

mobi liseringen hörjat 
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Tilldragelserna i Rio de Janeiro. 

10. Rapport omfattande senare hälften af Januari 1894. 

(Fortsättning på kapitain z S. Hofmeiers rap; orter ~J korvetten-kapitain 
Selnnidt ,1 tyska kryssaren >Alexandrine.>) 

(!Torts. ) 
Ur militär synpunkt sedt har revolutionspartiets ställning 

härstädes på sista tiden icke förändrats; i Rio har revolutionen 
icke gjort några framsteg. Spånforten äro ännu, nästan full
komligt oskadda, i regeringens händer, under det att det af 
rebellema besatta Fort Villegagnon numera blott är en hög 
af ruiner. 

Den mest anmärkningsväreJa tilldragelsen uneler senare tid 
har varit amerikanska amiralen Benhams demoustration emot 
de upproriske. 

Förloppet härvid var följ ande såsom j ag, taG k vare K l\L 
Ato:owlrine's läge alldeles i närheten, dels sjelf har varit ögon
vittne till, och dels h0rt det af chefen å amerikanske kryssa
ren Detroit: 

:F'ör att förhindra att amerikanska handelsfartyg förhalade 
intill Gam boa, styrde den 29 J auuari kort efter kl. 6 f. m. tre 
af rebellernas mindre bevärade åno·are kurs mot detta ställe 

b ' 
hvarpå de, på 4 a 500 m. elistans öppnade en häftig eld med 
handgevär och lättare kanoner mot stranden, hvarifrån den 
besvarades på det lifligaste. Enär samtliga amerikanska örlogs
fartyg hade mycket oklara ankaren för hvilkas klarande lång 
tid åtgick, så harle rebellångarne, hvilka icke förmådde uthärda 
elden från land, redan dragit sig tillbaka, då Detroit omkr. kl. 
7,!11 närmade sig Gamboa och de i närheten deraf liggande 
rebellfartygen Trajano, GttclllaiHn·a och Libenlade. Härunder 
försökte en amerikansk bark att gå till Gamboa, men uppgal 
försöket, då elen besköts af rebellernas fartyg. Då detta märk
tes ombord å Detroit ångade detta fartyg in emellan de omkr. 
500 m. från hvarandra liggande fartygen Trajruw och Ouana-
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bura och affyrade ett G-pundigt skarpt skott framfi.ir bogert på 
Traja no. 

Detta skott skulle enligt chefen å Detroit8 mening hafva 
träffat 1'1'r(jano i vattengången 10 meter bakom forstäfven, men 
till följ d af ett missförstånd å kanonkommendörens si el a träf
fade det vattnet cirka 10 meter framför detta fartygs bog. 

Derpå rikochetteracle projektilen öfver flere fartyg och slog 
ned tätt intill elen 2000 m. längre bort, med stopp i maskinen, 
liggande amerikanskct kryssaren New- York Detta skott bes\'a
racle Trajana och Gwuwbaro, hvardera med ett löst skott från 
den mot Detro-il vända sidan. Härpå lät chefen å Detroit 
skjuta ett gevärsskott i aktern på Guanaoarrr, och sände en 
officer till Livenlade för att fråga amiral Salclanha da Gama 
hvacl denne nu tänkte göra. Amiral Saldanhas svar blef, att 
han tänkte gifva sig, ifall de amerikanska örlogsfartygen sköte 
på något af rebellernas fartyg. På chefens å Det'roit derpå föl
jande meddelande till amiral Saldanha, att detta redan skett, 
men att Amerikanarne icke hyste någon antagonism emot ho
nom, utan endast fordrade, att han ej på något sätt hindrade 
den amerikanska handeln, utbad sig amiralen betänketid. 
Härefter ropade chefen å Det1·oit öfver till Guanobum, hYars 
bemannade kanoner voro riktade mot honom, att man der om
hord skulle vara försigtig, så att ej något skott "by accident" 
affyracles mot Detroit, i hvilket fall han ämnade skjuta Guona
bam i sank. Detta hade den påföljd, att Gucwabaru's kanoner 
riktades mot ett annat håll. Detroit gick derpå till ankars 
mellan de förutnämnda brasilianska fartygen. Enär ännu kl. 
1 ;'~11 f. m. intet svar haqe kommit från amiral Saldanha, 
intogo fram emot kl. 11, Detroit och öfriga amerikanska örlogs
fartyg sina förra ankarplatser. 

Man berättar, att amerikanska regeringens afsigt med den 
stora krigsstyrka, elen för närvarande håller härstädes, är att 
förhindra monarkiens återupprättande, vare sig genom re\'olu
tionen eller genom europeiskt inflytande. Skulle deremot mo-
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narkien återupprättas genom folkomröstniug, så skulle ameri

kanska regeringen icke afgifva någon protest häremot. 

Angående öfriga tilldragelser har jag att rapportera föl

jande: Den 4 Febr. omkr. kl. 1, ~11 f. m. lemnade Aquidabrm 

sin gamla ankarplats långt in i den inre hamnen, hvarest den 

hade legat stilla sedan Here veckor ti llbaka, ångade mot Rio 

d . ' 
erv1d passerande 50 m. från E. M. Alr.crmdrine, och gick till 

ankars tätt intill staden. Genast öppnades mot Aq~tidubou från 

Ni chteroy en häftig eld från kanoner af mellankaliber, dervid 

granaterna gingo tätt förbi andra fartyg, hva~j emte cle slogo 

ned tätt intill några derstädes liggande handelsfartyg. Någon 

träff å Aq_uidaban kunde deremot ~j observeras. Emedan vår 

bogserbåt <)ao P edro låg alldelef' i miu närhet längs sidan af 

hamburgerångaren Patayonia, så g at j ag båten befallning att 

först bogsera ur skottlinien den mest utsatta tyska barken 

1'1·ito il, och derpå, förutsatt att de så önskade, de hotade frtim

mande fartygen, hvaribland engelske ångaren G('l/io(fm alla

redan hissat nödsignal; Sao Pedro bogserade dm·på undan of

vannämnda Triton j e m te fyra utländ;;ka fartyg. Vid detta 

tillfälle berodde det på en slump, att jag var i stånd att lemna 

så hastig h j el p. Andamålet med detta Aquic!aban's ombyte af 

ankarplats var enligt hvad jag sedermera inhemtade följand e: 

F örsta kavalleriregementet var i begrepp att göra myteri och 

med de upproriskes hj elp besätta en miclt emot ön Cobras lio--
o 

gande kulle, som var bes tyckad med artilleri. Al)_uidaban slmlle 

understödja företaget med sina kanoner, hvarjemte, enligt hvad 

som berättas, 500 man skulle landsättas från revolutionsflottan . 

Innan regementet hann utrycka .för att utföra denna bedrift, 

hade emellertid presidenten Peixoto låtit arrestera reo-ements-
o 

chefen j emte Hi af r egementets officerare tillika med sex i 

komplotten invecklade sjöofficerare och skjuta fem af dem. 

Samtidigt lär pre;;identen hafva underrättat amiral Sald:mha 

om, att derest ett nytt sådant streck försöktes, så sknlle han 

låta skjuta samtliga amiral s aldanhas anh~ingare (hvaraf han 

hade ett ;;tort antal inom Us och bom). 
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E tt motstycke härtill har för längre tid tillbaka utspelats 

å rebellernas sida. Chefen å elen sjunkna monitorn Javary, 

h vilken Salclanha hade befordrat till commodore och gifvit befälet 

å Jupiter, blef angifven för att vara i samförstånd med presi

elenten Peixoto och att hafva föranledt Javvry's undergång. 

I'å grund häraf skall amiral Saldanha hafva låtit skjuta honom, 

såväl som dåv::trande mariningeniören å Jaom·y. Enligt en 

annan uppgift lära dessa två herrar hållas fångna å en af de 

upproriske besatt ö, emedan Saldanha icke vågar låta skjuta 

den nyssnämnde officeren, Elieser 'l'ravades, .hvilken i landet 

har en mycket inflytelserik slägt. 

Nyssnämnda tilltänkta revolt af ett kavalleriregemente vi

sar, att det har bö1jat jäsa bland regeringstrupperna. Å de 

upproriskes sida fästes härvid stora förhoppningar, och man 

v~; ntar dagligen ett militäruppror i staden. 

Enär numera ingen sundhetspolisuppsigt utöfvas här i ham

nen, har j ag vidtagit den åtgärden att låta skeppsläkaren å 

E. :;\L Alexandrine undersöka helsotillståndet å alla i hamnen 

liggande och hit inkommande tyska handelsfartyg, samt. att 

öfvervaka, att alla försigtighetsåtgärder mot gula febern veder

börligen vid tagas. I allmänhet liar helsotillståncl et å dessa 

fartyg hitintills varit goclt. Endast å ett enda fartyg iiro kap

tellen och två man insjuknade i feber; c~ock finnes ingen miss

tanke att det skulle vara gula febern. 

För tillfället ligga här följande örlogsfartyg: 

England: Racer och Bea,r;le. 

Frankrike: llia,_qolt. 

Italien: Dogali. 

Österrike: :Lri11yi. 

Förenta staterna: San Fmucis!~o -- förande amiral B en

hams flagg - New YorJ,:, Neww·k, Charleston, och Detroit. 

P ortugal: Mindella och Alfonso de Albw)_uen1uc. 

Brasilien (elen revolutionära fiottan): Liberdrtcle - - med 

amiral Salclanha de Gamas :flagg - Ar)_ltidaban, .l lmirwde Ta

mandan', 1',-ajano, Guawtlxrm jemte bevärade kofferdifartyg. 
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Il. Händelsen från början till slutet af Februari 1894. 

Den 9 Februari landade amiral Saldanha med omkring 

440 man på halfön P on ta d' Areira i förhoppning att, genom 

sitt ~ersonliga uppträdande, förmå de ,id Nichteroy stående 

regenngstrupperna att öfvergå på hans sida. Han försökte att 

eröfra Nichteroy, men detta misslyckades, hvarpå han, efter att 

hafva gjort några pjeser obrukbara, måste draga sig tillbaka. 

Anfallet bö1jl:l.de strax efter kl. 4 f. m. och understöd des af 

Aq_uid~lbcm, Tamm1dcn·e, Liberdade, Jupiter, fyra mindre bestyc

kade augare samt af några bevärade ångslupar. Större delen 

.af landstigningstruppen, under amiral saldanhas befäl boo·se-
d · bo l b 

ra es l atar mellan ön Mucanque och Ponta d'Areira. och 

landsattes NNO om Nicb.teroy; elen andra mindre delen, lan

dade vid Arma\aO. Regeringstrupperna blefvo först tillbaka

trängda, ~tminstone retirerade de till Nichteroy, förföljda af 

Je uppronske, hYilka, efter begge afdelningarnes förening, kom

menelerades af amiral Saldanha personligen. Den under ami

ral Saldanhas ledning landsatta afdelningen hade hänid att 

först afslå ett rytterianfall. Härvid lär amiral Saldanha hafva 

~edskj~1tit den officer, som had e befål öfver kavalleriet, bemäg

tigat sig hans häst och fortsatt att leda striden från hästryg

gen. Ett ~örsök. att taga det söder om Nichteroy liggande 

bergshattenet mJSslyckades; regeringstrupperna hade erhållit 

förstärkningar och kastade de anfallande tillbaka. Omkring 

kl. 11 f .. m. återinskeppade sig de upproriske, h vadan striden 

~.arat uti c~rka 7 timmar. I Nichteroy och dess omgifningar 

Jar hafva statt omkr. 2000 man regeringstrupper. Enligt nobel

lemas egen utsago belöpte sig deras förlust till 42 döde. Ei4 

sårade och 6 saknade, medan regeringstrupperna skulle h~fva 
~örlorat. 4 å 50 J man. Denna sista siffra är tydligen tör hög; 

l verkligheten torde regeringstruppernas förlust ungefär mot

svara de för dE' upproriske här ofvan angifna siffrorna, hvilka 

kunna anses vara tillförlitliga. 'l'rots det att de upprmiskes in

skeppning skedde i största hast, och medan de voro hårdt an

satta af regeringstrupperna, lyckades det de förre att medtaga 28 

osårade och ungefår 30. sårade fångar, hvilka senare fördes till 

sjnkhuset å ön Enchadas. 

Ibland de sårade pa rebAllernas sida befann sig äfven ami

ral Saldanha, vid hvars hals en kula snuddat, hvmjemte han fått 

sin venstra arm gen-:>mskjuten. Amiralens sår måste dock hafva 

yarit af lätt beskaffenhet, enär han redan den 10 återinträdde 

i utöfningen af högsta befälet. Bland de döda är en son till 

nuvarande sjöministern i regeringen, hvilken (någonting som 

karaktäriserar härvarande förhållanden) var sjökadett under 

Saldanha. Tydligen hade, för första gången under denna strid, 

regeringen icke i tid erhållit kännedom om saldanhas åtgö

randen. Liksom det bland presidentens närmaste omgifning 

finnes anhängare af revolutionen, hvilka underrätta Saldanha om 

allt, h vad som försiggår på .land och om regeringens plant'r, 

så finnes det bland saldanhas officerare anhängare till rege

ringen, hvilka alltjemt förse denna med underrättelser. 

Detta, som man måste erkänna, beslutsamt iscensatta och 

energiskt utförda företag af amiral Saldanha den 9 Februari 

låter endast förklara sig på det sätt, att amiralen hade tilltrott 

sig kunna förmå trupperna vid Nichteroy till öfverlöpning. 

Utan hjelp af dessa trupper skulle han nemligen icke ens för 

kort tid varit i stånd att hålla Nichteroy besatt, och det upp

nådda resultatet, demonterandet af en gröfre och tvenne lät

tare kanoner, uppväger på intet vis den, i förhållande till far

tygens svaga besättningar, stora folldörlusten, allrahelst som 

redan den 11 Februari de två vid anfallet den 9 demonterade 

lättare kanonerna voro ersatta af nya. Den grofva kanonen gjor

des obrukbar derigenom att kanonbäddningen underminerades 

och sprängdes, hvarvid kanonen kullstörtade. Härvid måste 

användts en mycket stor laddning, ty explosionen var rätt 

betydande. ' 

Angående den plötsliga försämringE'n i helsotillståndet om-
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bord å de härstädes liggande fartygen, har jag ansett mig böra 
afgifva telegrafisk rapport. Bland de ombord på österrikiska 
korvetten Zrinyi i gula febern insjuknade befann sig äfven che
fen, fregatten-kapitän Holeczek. Denne afled å sjukhuset iland 
elen 15 Februari på e. m., efter att hafva blifvit ditförd samma 
dags f. m. 

Mina i förening med konsuln gjorda bemödanden att af
hålla tyska handelsfartyg från att ligga vid Gamboa, hafva 
visat sig fruktlösa. Konsulatet har måst inskränka sig t.ill, 
att för generalinspektören i sundhetshamnpolisen framhålla 
nöd vändigbeten af detta förbuds utfärdande i v'ahFg ord
ning, någonting .som hitintills brukat ske redan i December. 
Enär vederbörande för tillfället äro fullkomligt magtlösa i ham
nen, samt regeringen i de främmande handelsfartygen har ett 
godt skydd emot de revolutionäres angrepp, så fruktar jag, 
att så länge upproret pågår härstädes, brasilianska regeringen 
icke kommer att utfärda ifrågavarande förbud. Till följd häraf 
har jag hos kejserliga tyska beskickningen gjort framställning 
om, att densamma, eventuelt i förening med öfriga legationer, 
måtte utverka, att ofvannämnda förbud utfårdas af härvarande 
regenng. 

Att, trots den stora faran, många fartyg ligga vid Gamboa 
har sig grund deri, att de affärshus, för hvilka lasterna äro 
beställda, icke h~fva några bogserbåtar eller pråmar till sitt 
förfogande, eller att innehafvarne af dessa hus äro brasilia
nare, hvilka icke- vilja utsätta sina bogserbåtar för det säkra 
ödet att blifva bortsnappade af de upproriske. Företrädesvis 
skadar detta mindre fartyg och mindre inhemska rederier, 
hvilka icke kunna bära den förlust ett månadslångt stillalig
ganc1e förorsakar. 

Ehuru det, för bevarandet af det goda helsotillståndet om
bord på E. M. Alexandrine, vore högeligen önskvärdt att far
tyget tillsvidare lemnade hamnen, och ehuru jag antager, att 
de upproriske, efter amerikanske amiral Benhams bestämda 
uppträdande den 20 sistlidne Januari, icke komma att göra, 
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sig skyldiga till något slags öfvergrepp, så länge de icke äro 
erkända som krigförande magt, så anser jag dock härvaron af 
ett tyskt örlogsfartyg i vår handels intressen vara synnerligen 
önskvärd t. 

'l'rafiken härstädes med tyska handelsfartyg är särdeles 
litlig ~ sedan den l sistlidne Oktober hafva 95 tyska han
delsfartyg angjort härvarande hamn -- och fartygsbefålhaf
varne veta vanligen icke huru de skola reda sig under för
handenvarande omständigheter; med många saker kunna de 
detta alldeles icke och äro då beroende af örlogsfartygens hjelp. 
Så t. ex. kunna de endast erhålla vatten genom vår bemedling. 

Seclan min sista rapport afsäncles hafva följ ande örlogsfar
tyg lemnat hamnen: Den 9 Februari amerikanske kryssaren 
Deti'Oit för att gå till Santos, hva.rest man väntade ett angrepp 
af insurgenterna (i Santos har i år ännu intet fall af gula 
febern förekommit); den 14 dennes amerikanske kryssaren 
Seu;ark för att gå till Flores vid Montevideo emedan gula. 
febern fanns ombord; den 15 dennes: franska korvetten Magon 
för några dagars kryssning till sjös; elen 17 dennes: österrikiska. 
korvetten Zrinyi för att kryssa några dagar utanför hamnen 
-- interimchefen å detta fartyg hade unelerrättat sin legation 
om att han anmodat mig att bevaka de österrikisk-ungerska 
intressena i hamnen under hans frånvaro - ; engelska korvet
ten Racu för att gå till Buenos Aires; amerikanske pansarkrys
saren New York för att gå till Flores i och för helsotillståndets 
fö rbättrande; den 18 dennes: amerikanske kryssaren Charleston. 
fi) r att gå till San Francisko. 

Inkomna äro: den 8 dennes: engelske kryssaren Sirius; den 
18 dennes: amerikanske kryssaren Detroit från Santos. 

För närvarande ligga härstädes: England: Sit·ius och Beagle. 

Italien: Dogali. 
Förenta Staterna: Sctn Francisko och Detroit. 
Portugal: JJ1indelto och Alfansa de Albuquerque. 
Brasilien: (den revolutionära flottan): De i min sista rap

port omnämnde fartyg oeh båtar. 
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Äugaren Amazonas, hvilken, via Pernambuco- Bahia, in

löpte härstädes den 18 dennes på morgonen, meddelade, att 

två af brasilianska regeringen inköpta Schichau-torpedobåtar, 

hvilka före honom hade lenmat Pernambuco, hade observen:Lts 

först utanför Cap San Agostinho med haveri maskin och derpå 

under bogsering af en transportångare. Den af brasilianska 

r-egeringen uppköpta ångaren Nieideroy skall, kort innan A lila 

zon as lemnade Bahia, hafva afgått från denna hamn, och hade 

dessa två fartyg samtidigt inträffat här utanför. På den från 

Fort Santa Cruz till Nieliteroy gjorda signalen 11Visa edert 

nnmmer11
, skall detta fartyg, som för tillfället befann sig midt 

emellan ön Cutundnba och fastlandet för full maskin haha 

gått tiilbaka söder om Cutunduba. Orsaken härtill kan ej an

gifvas. alldenstu:::1d Nieideroy förde brasiliansk flagg men ej 

den af de upproriske dmjemte brukade hvita. 

Då amerikanske kryssaren Detroit den 17 dennes på afto-

11en var utanför inloppet hade den observerat Niclde1'oy, men 

då hamburgerångaren Karthago den 18 på f. m. angjorde in

loppet observerades den deremot ej. 
För öfrigt finnes ingenting att förtälja angående revolu

tionen, enär den ända hitintills icke gjort några framsteg. 

Sedan i går (17 Febr.) har här utkämpats en häftig strid 

·Dm besittningen af ön Mucanque. Forten och fs.rtygen hafva 

under de sista dagarnt> förnyat de förr vanliga beskj utnin 

garna. För öfrigt har här icke tilldragit sig någonting an

märkningsvärdt. Förvånansvärdt är, att de npproriskes ammu

nition ännu ~i tagit slut. 

Krigsrättens utslag rörande Rusalkas 
förolyckande.· 

Ur ryska marinens organ '· f {ronstadtskij Hj'esf11ik" meddela 

\VJ i sammanhang nedanstående resultat öfver krigsrättsunde.r-
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sökningen rörande kustförsvarspansaren Rusalkas förolyc

kande. 
Som bekant gick detta fartyg, hvars chef var kapitenen 

2:a rangen Ijerrisch den 19 September förra året förloradt med 

man och allt (12 officerare och 165 man) på vägen mellan 

Reva] och Helsingfors. Pansaren ingick i den under amiral 

Buratchacks befäl stäida skjutskoleafdelning och skulle till

sammans med kanonbåten Tutcha, förd af kapitenen 2:a ran

gen Luschkoff, göra färden öfver Finska viken-, för att seder

mera, följ ande finska skärgården begifva sig till Ej ör kö mel

lan vViborg qch Petersburg, der amiralen med återstoden af 

afdelningen, Hreml och Pe1·venets, skulle möta. 
l\Iålet behanellades af en krigsrätt, bestående af viceamira

lerna Pilkin (ordförande), Gerken, Tyrtoff, Girs, konteramiral 

V alitskij, öfverste Selj an oj och öfverstelöj tnant Brasschatskij. 

Som åklagare fungerade konteramiral Rkrycl loff samt två ju

rister. 
Rätten anser att det till en bö1jan var ådagalagclt, att 

R 11 sallw och 'l'utcha i enlighet med afdelningschefens order , 
11grnnclade på föregången öfverenskommelse mellan fartygs

cheferna'', afgingo från Revals redd under frisk blåsande syd

lig vind den 19 i::jeptember, Tut;:lw kl. 8,3o f. m. och Rusalka 

kl. 8,4o och att afstånclet dem emellan så småningom förstora

des under det vinden hastigt friskade med växande sjö och 
' 

bö1j ande ~j ock a; kl. 11, då kanonbåten passerade Revaistens 

fyrskepp, uppgick afståndet till 4 mil. 
Då Tute/w kl. ll,4o befann sig omkring 6--7 mil från när

maste fyr gick Rusal/w ur sigte och - såsom sedermera blef 

tydligt - förolyckades utan att man, trots de sorgfälligaste spa

ningar, kunnat finna platsen, der olyckan inträffade. 

Rätten uttrycker som sin öfvertygelse 
l: o) att olyckan icke kan tillskrifvas beskaffenheten af Ru

:;alkas skrof, maskin, pannor eller pumpar, enär detta allt var 

god ordning, ej heller explosion af pannor eller krutdmk 

2:o) att ehuru icke bevisats, huruvida Rusallcas undergång 



härrört deraf, att hon komm.it tvärs tör sjön sedan hon förlo
rat styrförmågan, vare sig till följd af haveri å maskin, ror
ledning och ror elle1· derigenom att eldarue släckls af Yatten, 
som strömmat in genom spelrummen mellan däcket och tornen, 
genom kettingsklysen, genom öppningen kring rökfånget, genom 
luckor och skylight, och hon i denna belägenhet fyllts af vat
ten och sjunkit eller utaf grundstötning; så kunde dock lwar 
och en af alla dessa omständigheter hafva varit orsak till för
olyckandet, 

3:o) att stormluckor, som nu icke finnas för Rusalk(1-typen 
skulle vara af synnerligt gagn ±ör att hindra vattens inträn
gancle i fartyget under hårdt väder. 

H vad angår spörj småle t, huruvida någon eller några per
soner gjort sig skyldiga till försummelser, anser rätten amiral 
Buratchack så till vida felaktig som han 
l:o) trots reglementets föreskrift icke personligen eller genom 

sin flaggkapten vidtagit de för Rusalkas och Tuteltas färd 
erforderliga dispositionerna utan uppdrog åt Luschkoff, 
den yngre fartygschefen, att derom samtala och ö±verens
komma med Ij errisch, som låg sj u k i land; att amiralen 
dessutom icke vidtog några som helst mått och steg för 
att utröna hnru allvarligt sjuk den senare var och om öfver
lenmandet af befälet åt dennes närmaste man varit erfor
derligt. J;~ öl j derna af det under denna punkt nämnda till
vägagående ansåg dock rätten ej hafva varit af betydenhet 

2:o) efter att den 18 Sept. hafva bestämt fartygens afgång till 
kl. 7,3o påföljande morgon, i händelse af godt väder, icke 
blott icke annullerade denna order den 19 på morgonen, 
utan förnyad e den medelst signal, ehuru barometerns fal
lande och vädrets beskaffenhet häntydde på ytterst oför
elelaktiga omständigheter för fartyg af Rusalkas cert och 
skulle manat till synnerlig färsigtighet vid hennes ut.sän
dande, helst som någon brådska dermed alls icke förelåg. 
Härmed vill rätten dock icke hafva påstått, att berörda 
oför:sigtighet. vid Busalkas afsändande försatte henne i så 
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farlig belägenhet, att dess undergång derigenom föror
sakades. 

3:o) ansåg nöd vändig t, att fartygens afgång från Rev al sked d e 
så tidigt som möjligt dtn 19 Sept. och efter att hafva be
stämt kl. 1 /~8 f. m. såsom den allra senaste tidpunkten här
för, dock icke, då han efter nämnde tid i sin gigg passe
rade nämnde fartyg, fästade någon uppmärksamhet vid att 
på Tutcltrt ånga icke var uppe och att chefen å Rusalku , 
som legat sjuk i land ännu icke kommit ombm'd, men utan 
att förvissa sig huruvida denne skulle komma och huru
vida fartygen snart skulle blifva klara, fortsatte att ro i 
land. Som emellertid af Bura.tchack inga särskilda order 
gåfvos till flaggkaptenen hissade denne signal till farty
gens afgång, då de varskoddes klara. 

4:o) efter att kl. 6 e. m. hafva erhållit telegram om 'l.'utchos 
ankomst till Helsingfors (hvari dock intet nämndes om 
Busalka) icke fäste sin uppmärksamhet vid att blott ett af 
de två fartyg, som borde följts åt, framkommit och icke 
vidtog några mått och steg för att förvissa sig om Rusal
kas läge; likaledes att då Burutehack ankom till Björkö 
den 21 och hvarken Tute/w eller Rusalka befnnno sig der, 
hvilket hänvisade på någon olycka, han dock icke träf
fade några anstalter för deras uppsökande; härvid anser 
dock rätten icke bevisadt, att denna underlåtenhet haft 
några vigtiga följ der. 

Rätten fann kaptenen 2:a rangen Luschkoff så till vida 
felaktig som han: 
l :o) efter att Revalsten passerats, och sedan han under på

kommande tjocka, hade förlorat Rusalka ur sigte, i trots 
af erhållna order, icke gjord e något försök att åter få 
henne i sigte utan i stället för att invänta henne fortsatte 
sin väg. 

2:o) efter att ha f va lenmat Husalka till sj ö s under omständig
digheter, som måste anses ytterst farliga för ett sådant 
fartyg, icke vid sin ankomst till Helsingfors rapporterade 
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till afdelningschefen om ;;in skilsmessa under dylika om
ständigheter. Härvid lemnar dock rätten osagdt, huru
vida detta handlingssätt hade några vigtigare följder. 

Anklagelsen mot Luschkoff, att han skulle brutit mot 
gifna order att följa Rusalka åt, genom att, sedan han 
micler ånga och segel lemnat Reval, bibehålla sådan fart, 
att han så småningom allt mer ·och mer a:flägsnade sig 
från Rusalka till dess denna ''genom tjockans inträdande" 
kom ur sigte, ansåg rätten icke grundad, enär Luschkoff 
städse var inom signalhålL 

På grund af hvad som förekommit, dömdes emellertid 
amiral Buratchack för bristande färsigtighet vid valet af 
väder för de honom anförtrodda fartygens färd från Reval 
till Helsingfors, för · reglementsstridig underlåtenhet att 
utöfva sitt befäl och för slapphet i tillsynen af sina uncler
ordnade till tadlande omnämnande på Generalorder och 
kapten Luschkoff för att af vårdslöshet hafva underlåtit 
att fullgöra afdelningschefens order och för underlåtenhet 
vid utöfvandet af si i t befäl att skilj as från detsamma. 

Denna dom, som för att vinna laga kraft, måste under
ställas ln~jserlig pröfning, har sedermera af kejsaren blifvit · 
godkänd. 

(Insänd t.) 

Det nya infanteriexercisreglementet och flottan . 

Efter att hafva varit praktiskt tillämpadt vid delar af gar
desregementena och derefter ytterligare granskadt af en komite 
föreligger nu "förslag till infanteriexercisreglemente" i den form, 
hvari det skall användas under innevarande års vapenöfningar. 
Då vi sedan gammalt äro vanda att i 11tillämpliga delar" få ställa 
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oss till efterrättelse armens såväl exerms- som tjenstgörings
reglementen, så ligger den frågan nära till hands: Skola vi 
äfven lyckliggöras med nu föreliggande reglementsförslag eller 
skulle ej månne tidpunkten vara inne att börja tänka på ett 
särskildt infanteriexercisreglemente för :flottan? 

Vid en granskning af förslagets 4 delar finner man snart, 
att det innehålh· åtskilligt, som är för :flottans bebo± öfver
tlödigt eller olämpligt, uneler det å andra sidan ett och annat,.. 
som synes vara behö:fligt, saknas. 

Den l:a delen, som afhanc1lar den enskilde karlens och 
plutonens utbildning, skulle ju kunna antagas tämligen oför
ändrad· de allmänna bestämmelserna äfvensom befälhafvarnes 

' allmänna skyldigheter passa naturligtvis ej fullt in på törhål-

Janelena vid :flottan. 
Af 2:a delen, innefattande de högre truppförbandens for

mella utbildning, faller den största parten på bataljonens och 
högre enheters äfvensom sjukvårdspersonalens uppträdande, 
hvilka bestämmelser äro alltför komplicerade och till stor de1 
ötver:flödiga för vårt behof. Däremot borde några enkla be
stämmelser eller anvisningar finnas för det helt säkert ganska 
sällsynta fall att två eller :flera kompanier skulle gemensamt 
utföra något landstigningsföretag, äfvensom några bestämmelser· 
borde finnas för vården af sårade med de små medel, som stå 
oss till buds samt för huru ammunitionsreserven och de burna 
verktygen skola användas. 

Sedan följ er i den 3:e delen en mycket värdefull afhand-
ling om striden, hvilken är afsedel att, hvad angår infanteriet, 
ersätta "P. M. rörande de tre truppslagens stridssätt och tak
tiska användande", hvilken numera är något antiqverad . Äfven 
denna del är för våra förhållanden onödigt vidlyftig (48 sidor)r 
clå i densamma äfven afhandlas de högre truppförbandens strid. 
Här borde i stället ingå någon afhandling om under hvilka· 
omständigheter och förutsättningar en landstigning af fartygs
besättningar bör ega rum, ett påpekande af det säregna sätt7 
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h varå dessa ofta nödgas gå till väga, huru de böra förhålla sig 

till de åtföljande kanonerna och kulsprutorna o. dyl. 

Den visserligen ganska korta 4:e delen har för oss föga 

.annat af intresse än hm1dgrepp med sabel och honnörhand

grepp. H vad angår signaler med horn eller trumma, hafva 

dessa inskränkts till 18, då den uppfattningen gjort sig gäl 

lande, att skyttelinien endast undantagsvis bör ledas med sig

naler. Vårt behof af dylika kan derpå mer än väl tillgodoses 

medelst de i artilleriexercisreglementet upptagrm, desto mer 

som det i vissa fall torde vara högst olämpligt att härvidl ao· 

blindt tillämpa armens föreskrifter. Så t. ex. skall i öf.-erens~ 
stämmelse med dessa bajonettanfall ske då "generalmarsch" 

blåses, under det manskapet 0111 bord vänjes vid att på sig

nalen "äntra" öfvergå till handgemäng. För flottans behof 

vore det tillräckligt att angifva den förändrade betydels en af 

-en del af de ombord använda signalerna. 

Af det ofvan anförda torde framgå, att å ena sidan i "tör

slag till infanteriexercisreglemente" - helt naturligt - saknas 

de bestämmelser, som äro erforderliga på grund af de speciella 

omständigheter hvarnnder fartygsbesättningar uppträda vid 

strid ti.ll ~ands, samt att å andra sidan_ mycket finnes stadgad t,, 

som ~J mom flottan eger någon tillämplighet. Detta senare 

kan vid första påseende kanske synas vara af mindre vigt 

men det har likväl sin betydelse. Just genom att reo·lemente~ 
är onödigt vidlyttigt frestas man att tillmäta infante~itjensten 
en långt större betydelse än den i verkligheten eger. 

Då inom vår marin en alltför stark frestelse härtill redan 

. finnes i den oproportionerligt långa tj enstgöringstiden i land 

.så böra vi väl på allt sätt söka motarbeta detta för tjenste1; 

på vårt rätta element helt säkert skadliga inflytande. Om 

handgrepp, taktiska former och rörelser samt erforderliga be

stämmelser i öfrigt inskränkas till det oundgängligen nödvän

dig~, s~ behöfver ej så mycken tid, som nu är fallet, offras på 

utblldnmgen för infanteritjenst, under det att man därjämte 

städse bör knnna räkna på att underbefälet (inklnsiye de af 

manskapet, som kommenderas till dylik tjenst) skall utau något 

tillfälligt förstudium vara i stånd att leda eller exercera sin 

:afdelning vid landstigningsö:tningar. 

En sådan förminskning af 1~eglementets volym, i samband 

med att bestämmelser inflyta angående de särskilda omstän

digheter hvarunder en landstigen fartygsb esättning uppträder, 

är endast möjligt genom att flottan får ett särskildt gevärs

exercisreglemente - eller hvad man vill kalla det - liksom 

redan förut armens specialvapen ha:fva sina särskilda regle

menten för tjensten till fots eller såsom infanteri . Ett dylikt 

reglemente borde då lämpligen äfven omfatta de föreskritter 

om landstigningstruppens användning samt om båtars bevii

rande, hvilka för närvarande finnas i artilleriexercisreglementet. 

Förl\tom ofvannämnda finnes ytterligare ett mycket taland e 

skäl mot att för flottan antaga ifrågavarande reglementsförslag. 

Det vill nämligen synas som om den tidpunkt ej skulle vara 

alltför långt aflägsen, då ett repetervapen skall blifva infordt 

äfven inom elen svenska marinen, vare sig i form af gevär eller 

karbin. Är då det nu föreliggande reglementet antaget på 

flottan, så blifva nya föreskrifter at nöden, hvarvid man har 

två utvägar att välja: antingen att utfärda ändringar, hYilka 

väl komma att beröra de flesta handgreppen i synnerhet om 

det nya vapnet blifver en karbin, eller ock att utfärda ett helt 

och hållet nytt reglemente. I hvarje fall blifver det en mel

lantid på några år, under hvilken mauskapet skall öfvas enligt 

reglementsförslaget samt befäl och underbefäl nödgas lära sig 

detta för att snart åter få ändringar eller ett nytt reglemente 

i och med den nya beväpningens införande. Vida bättre synes 

då vara att tillsvidare bibehålla de nuvarande bestämmelserna 

för att samtidigt med repetervapnets införande få ett eget regle

mente, bygdt på samma grund som det nu föreliggande för

slaget, men med afseende fästadt dels vid den nya beväpningen 

dels vid de säregna förhållanden, hvarunder marintrupper 

uppträda. 

Att årets sjöbeväring, eller åtminstone dess Carlskrona-
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kontingent, som skall utbildas i infanteritjenst på armens mö
tesplatser, kommer att öfvas i enlighet med det nya reglemen
tet kan ju ej hjelpas, men icke behöfver väl flottans hela per
sonal rätta sig efter en årsklass beväring. 

Då våra reglementsförhållanden för närvarande äro ganska 
sorgliga, kan det måhända synas förmätet att på infanteritjen
·stens område tala om nya reglementen, då på andra hållbrister 
finnas, som kännas ännu mera tryckande. I detta fall h'lfva 
vi väl dock flera år på oss, hvarunder såväl tid som arbets
krafter · nog torde kunna erhållas; hufvudsaken är att man ~j 

nu binder sig vid armens bestämmelser samt att vid omarbet
ningen af öfriga reglementen vederbörlig hänsyn tages till hvacl 
som lämpligen bör öfverflyttas till gevärsexercisreglementet. 
.Ins. slutar med uttalande af den förhoppningen, att detta 11för
slag till infanteriexercisreglemente11 ej måtte ytterligare binda 
oss vid det nuvarande tillståndet, utan i stället gifva oss en 
impuls mot det mål hvilket hägrar som en skön framtidsdröm 
och som utm'ärkes af egna såväl exercis- som tjenstgörings
reglementen och ett trigörande från de förhatliga "tillämpliga 
delarn e". 

---~~--

Tankekorn. 

Vi veta att segern elen 21 Oktober ('l'rafalgar) tillät ut
vecklingen af det Brittiska Riket till ln·ad det är i denna 
tun d; att den tillintetgjord e hvarj e rivals förmåga att hindra 

utvecklingen af dess välde i Indien; att den gjorde bibehål
landet af detta välde säkert; att den möjliggj orde den blif
vande uppkomsten af engelska samhällen i de sydliga hafven 
och att den var upphofvet till en vidsträckt oceanf~wt. 

(London Tiines, Od. 21 1893.) 
Hans (Nelsons) testamente till oss är att studiet af taktik 

och strategi är det, h varmed en s.i öofficer framför allt bör sys

se Isätta sig. 
( De1'SW1t1ii astädes) 

Att tänka det S]. ökriD"shistorien kan studeras alh·arsamt ' o 
utan samband med den allmänna politiken och med strategi 

.är tydligen absnrdt. 
( Fo1·tlmi_r;ht1y R evim.) . 

Herraväldet till sjös har utan tvifvel ntöfvat inflytande på 
verlden i alla tider. De'tta har äfven syret gjort. På samma 
sätt som syret --- om ej Priestley funnits - måhända intill 
.denna dag förblifvit en obestämd och okänd faktor, så må
hända äfven fallet blifvit med herraväldet till s,iös, om ej Ma-

han uppstått. 
( De.7·sauuJwstiides.) 

Den vigtiga punkt, på h vilken uppmärksamheten bör fästas, 
:är den lag att "herraväldet till sjös" eller på något haf skän
ker dess innehafvare slutligen en hen·skande ställning -- i 
:samma grad som herraväldet är fullsbndigt - i förhållande 
till dP- länder, hvars kuster ligga vid ifrågavarande haf. Detta 
.är kärnan af Mahans npptäekt . . 

( Dersammastr'ides.) 
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Utan tvifvel har man den åsigten, att då jag seglar ut 

med 2~ skepp, jag måste anses vara i stånd att i strid mäta 

mig med ungefär samma antal. J ag är ej rädd att bekänna för 

Eder att jag skulle anse det sorgligt att möta 20. Vår sjö

taktik är för ål d rad; vi förstå endast att lägga oss i Ii nie och 

det är just h vad fienden önskar. J ag har lwarken tid eller 

medel i min hand att med de två nationernas skeppschefer 

gå in på ett nytt system. 
(Bre( ji·c1n Villeueuve Au,q. 1805.) 

Jag fruktar att en stor del af våra officerare äro nästarr 

böj da att säga, eller åtminstone att tänka, att N els on utan 

tvifvel var en präktig karl på sitt sätt, men att sättet på det 

hela taget var tarfligt. Han visste intet om ångkraften ; han 

hade aldrig hörts talas om torpeder. Hvad vi nu hafva att 

studera är dessa sakers användning, icke segelskeppens urmo

diga taktik. J ag besvär Eder, låten ej förleda Eder af dylika 

sofismer. Låt mig kraftigt framhålla att kn:gskonsten liksom 

tilldra vetenskape1· är _grundad pä fasta zJrindper, som aldri_q blifvro. 

urmodiga; dessa principer ä1·o deswmna IW som fÖr 3,000 år sedan; 

hva1je fullständig historia öfver en stor befälhafvare, hvarje

fullständig berättelse om en stor sj ö- eller landstri d, om äro

fulla segrar eller förkrossande nederlag, antingen i våra dagar 

eller i förflutna tider, är för den uppmärksamme läsaren full 

af ämnen för djupt och allvarligt begrundade. 
( Laughton.) 

studiet af krigshistorien är rlet verksammaste medlet att . 

und er freden lära kriget. 
( Moltke.) 

En dagbok är icke mera en historia än byggnadsämnena 

äro ett hus. 
( Voltaire) 



r 
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Utrustningen af de brasilianska kryssarne Nich
teroy och America samt af torpedobåtar 

och Destroyer. 

Ur et t fiircurag, hållet vid U. S. ~a,·a l Inst itute af H. Elwell. 

Det är väl bekant att ''the Bureau of Naval Intelligence" i 
\Vashington eger ritningar till alla de fartyg, som segla under 

nordamerikansk flagg och som lämpligen kunna förändras till 

beväpnade hjelpkryssare. Man vet att förslag till deras be

~:>tyckning äro utarbetade för brasilianska regeringens räkning. 

Det ligger i öppen dag att sjelfva utförandet af sådana 

väl förberedda planer är en helt annan sak än att fullständigt 

bestycka ett fartyg utan att förut känna det minsta om dess 

konstruktion, och då tiden dessutom är utomordentligt knapp 

och materialierna dertill sprielda icke blott öfver hela detta land 

utan äfven måste föras öfver Atlanten. 
Den nyligen för brasilianska regeringens räkning skedda 

fö rvandlingen af handelsfartygen El Cid och Brilannict till de 

bevärade kryssarue Nieideroy och America är ett lärospån, h vars 

värde ej kan öfverskattas. Dessa två fartyg tillsammans mecl 

lustjakterna Feiseen och Javelin förvandlades så hastigt från 

;;ina fredliga bestämmelser till verkliga stridsfartyg och min

båtar att aet förvånat sjöofficerare och andra, som haft kän

nedom om förhållandena. Föreläsaren, som tagit en nära del i 

arbetet, hade tänkt sig att en resume deraf skull e vara af in

tresse, måhända af värde. 

Nichteroy. 

b't ()id, numera Nichteroy, är ett stålfartyg af 2908 tons, 

407 fot långt och 44 fot bredt, bygclt 1893 af Newport News. 

8hip Building C:o för l\forganlinien. H on var uteslutande 



- - ~ss-

bygd för fraktfart och konstruktionen alltigenom af första 

klass . 
_ F_artyget har ett öfra däck, ett mellandäck, förvandladt till 

batteridäck, ett undra däck, som löper hela vägen förifrån och 

akteröfver, samt ärinu lägre ned ett däck för- och akternt. 

Det finnas 3 hytter på, däck, en förut, förenad med styrhytten, 

en lång hytt på midten af fartyget och en kort akterut. Hyt

·ten öfver ratten akterut borttogs för att tillåta aktra kanonens 

svängning. Hon är förseeld med triple-expansionsmaskiner, 

som förmå gifva fartyget en fart af 17 knop. Extra kolboxar 

anordnades för att, så mycket som möiligt, skydda maskiner 

och l)annor. 
Batteriets beskaffenhet bestämdes, som fallet blir >id all 

skyndsam utrustning, af de förhandenvarande materialierna. 

Det utgjordes af: 
l pneumatisk 15" kanon, 
l snabbskjutande Hotchkiss 12 cm. kanon, 

2 , , 10 cm. kanoner, 

8 , , G-pundiga d:o, 
D , , l-pundiga d:o, (7 tunga och 

:2 lätta), 
2 Hotchkiss 37 mm. rHolverkanoner och 

4 , utskjutningstuber för Howelltorpeder. 

Ammunitionsförrådet bestod af: 

50 skott för 12 cm. kanonen, 
200 , , l O cm. kanonerna, 

]419 , , G-pd:~ , 
200 salutpatroner , ,, 
1140 skott för de , 1-pd:a 
10 st. fullständiga Howelitorpeder med stridsspetsar, 

l laddad, full kaliber projektil för 15 cm. pneumatiska 
·kanonen, 

7 lO-tums, underkalibriga, laddade projektiler, 

3 , ,, , att laddas ombord. 

Det är sannt, att det ej är något tungt batteri, men det är 

-ett, som fordrar betydligt arbete, då man betänker att icke ens 

en ritning fanns till hands, att fartyget skulle iordningsättas, 

materialier beställas och forslas från skilda ställen. Underlag 

för lavetterna infallas och fastbultas, la;-etter sammansättas, 

kanoner inläggas, torpedatuber fastsättas och förenas med 

ångrör för till- och afiopp, darkar anordnas, ammunition, 

bomullskrut och öfriga sprängmedel emottagas och stufvas och 

allt detta på tjugu dagar. Sedan bestyckningen var faststäld, 

blef det första göromålet att bestämma de olika kanonernas 

definitiva plats, och att söka konstruera förstärkningar och 

medel ±ör . ammunitions.transporten. 
Dru punu11atiska kuuonen. Denna, med sina tillbehör , var 

utan tvifvel elen mest invecklade och otymp liga maskin , som 

någonsin blifvit uppstäld ombord på ett fartyg oeh kräfde be

tydliga förbered ande arbeten innan den mottogs. 

En öppning, till större delen at eirkulär ±orm, med 26 

fots diameter, upphöggs genom däck oeh balkar; dess midt

punkt låg 3 ±ot styrbord om midskeppslinien. Luekkarmar 

af plåt, 14" höga och 1/2' ' tjocka anbragtes omkring dennn, 

öppning, genom hvilken kanon och lavett stucko upp. Kanonen 

sattes på sidan af långskeppsplanet Bndast för att till å ta eld 

rätt för öfver, utan hinder af stag och andra föremål i farty

gets stäf. 
Strax uneler elen omtalade öppningen bygdes på batteri

däcket en stor cirkulär bäddning · af furubjelkar, 12" X 12", 

lagda i fem lag, hvarje lag med aftagancle diameter mot top

pen. På denna bäddning .iwilade lavettaget. Under batteri

däcket och emellan de clenmc;l E)r varl;lnde däcken, anbragtes 

för att uppbära systemets betydliga tyngd ett antal 4'' stöttor, 

som gingo ned till fartygets botten. 
En rund öppning anbragtes i midten af bäddningen för 

luftrör från aceumulatorerna under kanonen ä±vensom för de 

trådar, som behöfdes för lavettagets elektriska motorer. Bädd

ningen sammanbultades och fastbultades stadigt till däcket. 

Då kanon med lavett var uppstä1c1 hade den fritt skjutfält 

!öröfver och på hva1je bog, i detta hänseende fullkomlig t skil-
'1 icl.~l-r. i Sjör. /SfJ-1. 18 
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jamle sig från anordningen på V;;sucius; kanonen kunde både 

sid o- och höj driktas. 
Accumulatorerna placerades i lastrummet på styrbords sida 

alldeles uneler kanonen, med hvilken de stoclo i förening genom 
ett luftrör såsom förut beskrifvet, gående genom bädclnin-

' ' 

gens midt. 
Luftkompressionspumpen uppstäides på mellandäck akter 

om maskinskottet; ångrör från pannorna och luftrör till accu
mulatorerna ledeles genom resp. skott. Projektilerna förvara
des i lastrummet på styrborels sida; ammunitionen upphissades 
med en godselevator, som åverkas af winch på batteridäck; 
elevaton1 gick från lastrummet genom främsta lastluckan till 
batteridäcket Projektilerna läggas först på elevatorn i rum
met, ly has upp till batteridäek och rullas så på en slags vagn, 
som hvilar på fyra hjul. Kanonens laddningsställning är hori
;:ontel, riktad öfver babords bog. V agnen med pro j eldilen 
skjutes fram på en liten sparväg å batteridäck till en annan 
elevator, som för den upp till öfre däck, der projektilen införes i 
kanonen. Kanon och lavett skötas på öfre däck och omgifvas 
af lätta plåtsköldar för att skydda betj ening och luftventiler 
m. m., h vilka eljest skulle vara helt och hållet oskyddade. 

Ctskjatniii!J81'ijr j(jr to1·peder. Dessa gjordes för uppställ
ning i bredsida och placeracles på batteridäck. 8' långa 
oeh 2· höga portar hade upphuggits för dem i fartygssidan. 
Portarna försågos med h1ckor i tvenne afdelningar, nedtill för
sedda med gångjern; bärigenom skyddade:; torpedon för eld 
från småkalibervapen ti ll sista ö .?:onblicket, då man enelast be
höfde lossa en regel och stöta till luckan, hva1's tyngd kom 
den att falla och vara ur vägen. Då tuberna behöfcle ånga 
fi) r elen motor, som sätter torpedans svänghjul i rörelse, var 
samband med ångrör från pannan nödvändig. För att tillåta 
tubernas svängning var en särskild anordning td ång- och af
loppsrören af nöden; genom denna anordning behöfcles 'endast 
ett hål i däck för båda dessa rör, då det ena nemlige~1 inne
slöts uti det andra. Ångrören funnos redan, då sådana voro 
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nedlagda å fartyget för att leda ånga till spel, winchar etc. 
Dessa rör afskuros på de ställen, der en utskjutningstub skulle 
hafva sin plats, böjdes mot fartygssiclan och förenades med 
ängmotorn å tubAn. Anordningar för tubernas riktning vid
togas äfven. 

Tuberna voro placerade tvärskepps midt för hvarandra, 
två förut och två akterut. Torpeder med öfningsspetsar för
varades i kistor midskepps mellan tuberna; dessa kistor voro 
ett mellanting mellan minränna och förvaringsrum, i det att 
deras botten bildade en ränna, på hvilken torpedon, seelan loc
ket blifvit borttaget framföreles i tuben. Ett skensystern an
bragtes tör torpedernas transporterande. 

Fartyget behöfde ej förstärkas för tubernas skull, om man 
unelantager en jernram omkring portarue för att ersätta de af 
de långa portarna genomskurna spanten. 

l2 cm. kano11e11. 12 cm. kanonen stälcles akter om elen 
aktra däckshytt.en; sedan hytten öfver ratten blifvit borttagen 
oeh rorpinnen blifvit skyeldad af 2" stålplåt, hade kanonen 
frit t skjutfält akteröfver och kunde riktas ti ll omkring 30° för 
om tvärs på hva1je sida. 

Då det öfre däcket var alldeles för lätt att motstå rekyl
kraften af en så tung kanon, användes ett sätt att förstärka 
detsamma, som troligen kan kornrna till användning i många 
fall, då påkänningen vid skottlossningen derigenom fördelas,, 
så att en kanon af ansenlig vigt med trygghet kan uppställas 
på ett fartyg af mycket lätt konstruktion. Genom att ställa 
kanonen på det ställe der förut ett ängspel haft sin plats, kom 
den för detta afsedela förstärkningen till pass. Trädäcket bort
skars på en yta 6' bred oeh 8' lång. På däcksbalkames ötver
kant lades en "1," tjock jernplåt och en l H plåt på dess under
sida. En bäddning af furu balkar, l~" X 12", bultades ned i 
urtagningen i däcket och afsligtades ungefär 8" ö±ver däckets 
öfverkant. Lavettens vandringsskena fästades till bäddningen 
genom långa bultar, som gingo genom plåtarne och ned genom 
under varande däck; hvarje bul t gick genom en 4" tjork tub~ 
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stäld mellan öfre däckets undra plåt och batteridäcket, som för 

dessa tuber blifvit försedt med särskilda lampor af gjutjern. 

På detta sätt åstadkoms en stadig konstruktion, med förmåga 

att motstå häftig åverkan. 

10 cm. kanonerna. lO cm. kanonerna placerades på öfre 

däck, en på hvarje bog. De kunde riktas från rätt för. öfYer till 

så långt akter öfver, som däckshytterna medgåfvo. Om den 

pneumatiska kanonen eleverades något kunde hva1je kanon 

riktas tvärs ut på andra sidan. Bäddningar, 6' i fyrkant, af 

timmer, 12" X 12", fästades till däcket. Två svåra j ernstöttor 

anbragtes mellan däcksbalkarna under bäddningarne till bat

teridäcket Lavettens underlag fastbultades genom bädd

ningen och en J ' 1 plåt lagd på undersidan af däcksbalkarne. 

Ett skott straxt förom uppställningsplatserna ökade betydligt 

dessas stöttning. 
De (i p:dya kanonema. De 8 sexpundiga kanonerna vo

ro fördelade till lika antal på h vmj e sida, (j på batteridäck, 

uti hvad som ursprungligen varit lastportar och 2 på öfre däck 

vid främre ändan af den aktra däckshytten. Underlagens form 

och portames storlek tilläto en sidoriktning af batteridäckets 

pjeser af omkring 100". De två aktra kanonerna p å detta 

däck had e en ställning som tilläto 70" riktning akter om b-är1:1. 

De fyra midskepps och främre pjeserna kunde riktas 70" för om 

tvärs, under det de tvänne på öfre däck kunde skjuta nästan 

rätt för- och aktern t, h varvid deras eld endast hindrades af rigg 

och begränsades af faran att skjuta för nära intill däckshyt

terna. Underlagen å öfre däck hvilade på 8" tjocka timmer

bädelningar under det att de på batteridäcket hvilacle direkt 

härpå. Fartyget är bygdt med en tjock stålplåt, som löper 

öfver detta cläd\:s balkar, intill sidan och sträckande sig för

ifrån och akteröfver; genom denna plåt togos underlagens yttre 

bultar. 
De 1-p:d,qa kano11erna . Dessa, till ett antal af nio stycken 

fördelades på hvmje sida, 2 på de aktra hörnen af den främre 

däckshytten, 2 på de främre hörnen af midskeppshytten , l på 
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babordssidan å öfre däcket nära aktra ändan af samma hytt (en 

dylik plats var i ordningstäld på motsvarande ställe om styr

bord, men kanon saknades) samt slutligen fyra på aktra däcks

hytten, en i hvmje hörn. Extra däcksskenor, 9 till antalet voro 

nedlagda, så att kanonerna kunde flyttas till hvilken plats man 

önskade. 
De 2 3? mm. kanonenw voro uppstäida på styrhytten. 

Dw·kor. Tvenne durkar anordnades, hvaraf elen ena på 

babordssidan i det nedre lastrummet strax förom den förli

gaste lastluckan De byggdes af 3" X 411 läkt och sammanpas

sade plankor samt kläddes med zink. För de olika slagen af 

ammunition och sprängämnen, indelades durkarne i flera afdel

ningar, hvilka alla ledde ut till en rymlig ingång. De upp

lystes utifrån af elektriskt ljus och försågos med anordningar 

för att kunna sättas under vatten. 

· En lätt hiss med en golfyta af2' X 3' tilldelades h varje durk; 

hissen gick rätt upp genom luckorna. Ett antal projekti l vag

nar anskaffades för att transportera ammunitionen vidare till 

kanonerna. 
Fem Howelitorpeder stufvades emellan de främsta utskjut

ningstuberna och fem mellan de aktra; deras respektive strids

spetsar förvarades i under varande durkar. Dessa spetsar af 

gul metall, innehöllo hvardera 92 lbs bomullskrut i skifvor . 

Spetsarne förvarades i trälådor, 34" långa och 161/2' ' höga och 

breda, och transporterades innPslutna på detta sätt till dess de 

fästades på sina torpeder. 

'l'orpedernas torra bomullskrutsprimers, hvardera inne

hållande 2 lbs, äro messingsrör med förkappning af trä och 

korkbotten. Fem af desse primers, åtskilda af träskifvor, för

varas tillsammans i en trälåda, instufvad i chefens kajuta. 

Knall<)_vicksilfverspercutörerna förvaras på samma ställe. 

America. 

Britannia, nu kallad America, ett jernfartyg af 2600 tons 

deplacement, 2GO fot långt, 34 fot bredt, 19 fot c~jupgående, 
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bygdes i Bergen för tnristfarder. Fartyget har triplP expan

sionsmaskiner, som ursprungligen kunde gifva det Hi knops 

fart men genom anordningar för artificielt drag väntar man 

att farten skall kunna ökas mecl åtminstone l knop. 

Endast fartygets öfre däck kunde användas för att derå 

uppställa kanoner. En kort däckshytt framti ll och en akterut 

borttogos alldeles, hvarigenom man erhöll plats för stäfbestyck

ning. Taket på den q varstående däckshytten går ut på sidorna 

till relingen, hvarifrån det uppbäres af stöttor och bildar här

igenom tak för täckta promenader på ömse sidor om hytten. 

På dessa promenadplatser uppstäides åtskilliga småpjeser. 

Styrinrättningen, som akterut var fullkomligt oskyddad 

täcktes af en 2" ~j ock stålplåt. Fartyget var konstruerad t med 

en 3
. 4

11 tjock och 4' bred sammanbindningsplåt, som gick på 

hvarj e sida hela vägen föTifrån och akteröfver ofvanför däcks

balkarne. Denna plåt bildade ett starkt unelerlag för de kano

ner, som uppstäides i bredsida. 

Det uppstäida batteriet var som följer: 

2 st. Armstrongs 4,7i11 snabbskjutande kanoner, 

2 , H otchkiss 14 pundiga, 

G , , G pundiga, 

G , , l pundiga, lätta och 

4 , " utskjutningstuber för Howellstorpedo. 

Ammunitionsförrådet utgj ordes af: 

2CO skott för 4/' kanonerna, 

250 , , de 14-p:dga , 

1332 , , d e G , , 

100 salutpatroner 1-p:dga , (för Niclderoy) 

()60 för de tunga 1- ,, 

1400 , , lätta 1- , 

8 H owells sj elfgående torpeder med stridsspetsar samt l 

Sims-Edisons torpedo, stufvad på öfre däck, tätt akter om 

främsta masten. 

Dessutom medhades för Kichteroy 12 projektiler för elen 

pneumatiska kanonen. 

De 2 4 ;" suab!J:;/,:jutande /;(l)wnenw med lavetter voro af Arm

strongs senaste modell, försedda med de allra nyaste förbätt

ringar. De uppstäldes förut, en på h-;·a1je bog; bäcldningar af 

timmer anordnades på däck, men ingen annan törstärkning syn

tes af nöden, då fartyget ansågs tillräckligt starkt det förutan. 

Lavettagen vor o försedela med bugtiga Yertikala skyelds plåtar 

med sluttande taksköldar. Dessa kanoner, liksom de två ak

tersta stodo ej midt för hvarandra, utan genom att placera 

babordskanonen akter om styrbords, kunde eld tYärskepps gif

vas med båda kanonerna åt båda sidor. 

D e 14-p:clya kanonenw stäldP-s akterut en på ln·arje sida, 

den ena akter om den andra, så att hvarje kanon icke blott 

hade fritt skj utfält från rätt akter till 70'' för om b·ärs, utan 

båda imnonerna kunde äfven användas till skj utning b·ärs ut 

på båda sidor. K anonerna stodo på den aktra däckshyttens 

plats; däcket förstärktes med plåt och bäcldningar anordnades 

för lavettagen. 
Fyra af de C-p:dya kauonr1·na stäides på öfra däck i pas

sagen mellan däckshytten och relingen, två på hva1j e sida och 

hvilade på bäddningar af 3" furu. De t.-enne öfriga stäldes 

nära de främsta hörnen af det öfver nämnde passage varande 

promenaddäcket, som förstärktes med plankor och upps töttades 

med j ernstöttor från öfre däck; alla layetter försågas med 

sköldar. 
De 1-]J-"dga kanonerna voro så placerade, att tYå af dem 

fått sin plats på öfre däck strax förom miclten och fyra stälts 

på promenaddäcket, två förut oeh två akterut; alla hade sköldar. 

Utsl;:jutning stuber lÖ1' f0Tp ede1-. Två centerpivottuber upp

stäides som bredsidebestyckning på öfre däcket, ungefärligen 

miclt på fartyget. Två anordnades som bogtuber å undre däek. 

Centerpivottuberna fordrac1e föga förberedelser för sitt mot

tagande. Ett fyrtums hål , omkring hvilket tuberna skulle svän

gas, borrades på hvarje sida i öfre däck; cirkelformiga van

dringar af trä, 31
1 z" breda, med resp. diametrar 51 z' och 23", 

båda l" tjocka fästades till däck och jemnades upptill. Tubens 
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däcksskena bultades fast till inre vandringen; dess koniska 
lavett, passades derpå och hölls dertill genom en omfattande 
ring, h vilken äfven verkade som broms. Små rullar från tuben 
hvilade på en jernskena, skrufvad till den större vandringen. 

Samma anordning af ång- och afioppsrör, som anbragtes 
å .Vichteroys bredsidetnber, gå upp igenom 4" hålen i däck. 
}-,rån pannorna gå nämnda rör till en knut under däck. V en
tilerna kunna åtkommas från öfra däck förmedelst nycklar. 

De två ·hogtuberna åter fordrade betydliga förberedande 
arbeten. Slmnsen förut under öfre däck utrymdes ocli förän
drades till torpedorum, som akterut slutade virl ett svårt kol
Jisionsskott. Hål höggos ut i bogen, ett på hva1j e sida, 3' under 
och på samma a±stånd akter om klysen. Svåra g)utjernstuber 
af en inre diameter något stözye än utskjutningstubens yttre 
bultades fast i sidan. 

Tubluckorna voro så fästade vid ett ör&. i resp. tuber att 
de kunde fällas utåt och nedåt samt förseddes med spår för 
kautschukpackningar. Luckorna kunde öppnas samt stängas 
och för.säkras inifrån. 

Gjutjernstuberna voro sins emellan paralleJa och lutade 4° 
mot vattenytan. Utskjutningstuberna fördes in i fartyget ge
nom hålen i bogen innan dessa blifvit j ernklädda och passades 
i jerntnberna; mellanrummen tätades med packning och utom
bords med d-ref. De bakre ändarue understöddes af en lätt ram 
af vinkeljern, som bultades till tub och däck. Ång- och af-lopps
rör till motorn förenades med motsvarande rör, gående genom 
denna afdelning till ängspelets maskin. Anordningar vicltogos 
för tubernas laddning, hvariblancl äfven kom upptagandet af 
hål i det tätt akter om tuben varande kollisionsskottet för att 
kunna införa torpedon i sin tub. För att spara utrymme an
såg man bäst att ladda tuberna med en torpedo. Då det 
fanns en extra torpeclo per tub, förvarades dessa i lådor, 2 st. 
stälda i torpedon1n1met mot koilisionsskottet och en på hvmj e 
sida på öfre däck, stcax akter om centerpivottnberna. 
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Durkar. 'l'vänne durkar funnos, en förut och en akterut. 
Främre durken var lagd i lastrummet strax förom främre 
luckan, genom hvilken ammunitionen upphissades på däck och 
utsändes på projektilva.gnar. Akterdurken var belägen strax 
fi:i rom akter lnckan, hvarigenom transport från durken egde 
rum. Durkarne upplystes af elektriska lampor. stridsspetsar
ue och perentörerna törvarades på sarmna sätt, som är be

skrifvet under Nichteroy. 

Torpedobåtar. 

'!'re torpedobåtar tillhörde ±lottillen. 'l'vå erhöllos genom 
att om~indra Yachterna Javelill och Feiscen; den tredje kom fär
dig, med undantag af tuben, från den bekanta firman, Yarrow 
& C:o. Jm;elin och Feiseen beröfvades sina däck och styrhus 
samt försågos med lätta styrtorn, Feiseen hade ursprungligen 
ett långt, lågt hus öfver maskiner och par(QOr sträckande sig 
akterut ö±ver kajutan. Allt detta borttogs och ett lätt stål
däck inlades, som fick en upphöjning för att gifva plats för 
maskin och pannor. En fläkt för forceracH drag tillsattes. 
En utskjutnir:gstub med micHelpivot anordnades förom styr
tornet på ungefärligen samma sätt som är beskrifvet under 
" America.". En låg kon för en lp-dig snabbskj. kanon fastnita
des till styrtornets tak och en skena för en dylik akterut; 
Hva1je båt försågs med en lätt lp-dig kanon med tillbehör. Ka
nonen passade på båda ställena och kunde skiftas efter behof· 

Javelin förändrades på samma sätt som Feiseen. Dessa 
båtar hissacles på Ndclteroy och stäides i skrån midskepps, en 
på hva1je sida. Yarrowbåten försågs med utskjutningstub och 
bestyckades med en tung lp-dig snabbskj. kanon på samma sätt 

som cle öfriga båtarne. 
n The Destroyer'\ det väl kände fartyget med undervattens

kauon, utrustades äfven samt försågs med torpedotub öfver 
vattnet, 2 snabbskj. 1-pd:a kanoner, en bogsertros,; af ståltråd 
rundt fartyget samt en särskild bygd reling för att göra hen--



ne mera sjöduglig. /Jestroyer togs i släp af oceanbogserbåten 
Sctnfuit, som också had e Yarrowbåten ombord förut :surrad 
på däck. El Cirl kom i hamn från en hand elsresa den 26 okt. ; 
lasten lossades och fartyget i1~togs i torrdocka. Den 18 Nov. 
o'ick elen ut i sitt nya skick; torpedobåtarne hissades elen 1H:e b . 

på aftonen och elen 20:de på morgonen afgick fartyget. Brit-
tamlia kom i hamn den 6:e Nov., gick i dockan och gick nr 
elensamma elen 24:e; nästa dag seglade hon som kryssaren 
America. H ärofvan har man enelast gifvit en kort resume öf
ver bestyckningens apterande på dessa fartyg; andra afclel
ningar arbetade med samma högtryck ; båda fartygen försågos 
med dynamos, strålkastare och inre elektrisk belysning; ma
skiner insattes och proviantering verkstäides m. m. 

Man kan ej tänka sig någon bättre bild af hvadsom kan 
göras unel er tvingande omständigheter. 

Så långt föreläsaren. 
Enligt hvad som är bekant anlände flottan efter åtskil

liga äfventyr till sin bestämmelseort men dock ej i tid att kun
na verksamt ingripa i händelsernas gång. 

Flottillen und slapp sålunda krigets pröfningar af den snab
ba utrustningens verkliga Yärde. 

-- '!fl[) -

Ur redaktionens notisbok. 

Vä1•tecken. Bland ämnena för uppsats i modersmålet vid 
mogenhetsexamen innevarande vårtermin föreko1~ ~ifven: Om 
yigten och betydelsen för Sverige af ett sta~·kt. SJ öförs\·~r. 

Kuststädernas skydd. Af de allmännn. t1dnmgarna mhem
tas att såYäl i Göteborg som i Gefle och Sunds \·all en kraf
tio· rörelse synes göra sig gällande för att skaffa de resp. stä
d:rna något skydd mot hastiga anfall från sjösidan och att 
kommunerna tyckas vara böj da att dertill anslå medel. Det 
är att hoppas att de i dessa sträfvanclen måtte röna det un
derstöd från statsmakternas sida som en glädjande och förut
seende offervillighet så väl förtj enar. 

Torpedonätens afskaffande . .Mot slutet a± förra året beslöt 
italienska amiralitetet att torpedanäten skulle afskaffas å alla 
flottans fartyg. Dock skulle man vänta med beslutets yerk
ställande tills öfriga sj ömagter gjor de detsamma. 

(~lit :1 . aus !lem L;cl •. •\. ö t rw.) 

Nya franska torpedobåtar. - Olägenheten af lokomotivpannor 
å torpedobåtar. :Franska marinen har nyligen törstärkts med 
ett antal 39 meters torpeclobåtar, hvaraf en, N: o 171, byggd 
af l\1. N ormand för en beräknad fart af 21 knop, uneler tre tim
mars gång på den mätta milen i medeltal g jorde 2413S knop. 
Samme skicklige konstruktör har uppnått lika goda resultat med 
båtarue N:o 145, 146 etc., hvilka alla göra öfnr 24 knops fart. 

Af de under sista ticl P-n byggda öppensjötorpedoåtarne har 
le Chevalie1• om 123 tons en fart af ej mindre än 27 ,2 knop, 
under det att l' A reiter, 120 tons ej gör mera än 21 ,1. Orsaken 
till l' Archer' s jemförelsevis låga fart ligger deruti , att m~n till 
densamma användt samma slags maskiner och lokomohvpan
nor, son1 på!' Awnt-Garde, då deremot M. Normands nyare båtar 
hafva rörpannor af Dn Temple's konstruktion. 

(l ~ y,, eh t.) 
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Strandning af en tot·pedobåt. Öppens j ötorpedobåteu l e T rf

merllin', om 148 tons, hvilken varit tilldelad elen till Levanten 

detacherade eskadern, har, medan densamma j emte den öfriga 

eskadern låg till ankars uti Juangolfven under en häftig 

storm d~·ifvit på land, men har seelermera tagits flott och bog

serats ti ll Toulon. När samma eskader förr låD' till ankars i 
o 

J uangolfen, brukade torpedobåtarne ligga i den inre hamnen 

vid Antibes, hvarest de voro alldeles skyddade. Händelsen 

med te Tememire visar, hur orätt man hade, då man ville be

handla öppensjötorpedobåtarne, som vore de stora fartyg. 
(Lo Yacht.) 

Tubpannornas allmännare användande. 1'ill bevis på hur 

s. k. tubpannor allt mera undantränga an dra förr brukliga ång

pannetyper kan anföras, att, för närvarande äro för engelska 

örlogsfartyg under tillverkning tubpannor af ej mindre än åtta 

oh ka typer, nemligen efter Thornycrofts, Yarrows, BelleviHes 

Dn 'remples, Normands, Blechyndens, "'Whites och Babcock~ 
systemer. 

(ert. Unit. Scrv. Un7..) 

La Marine de France och några andra franska tidningar 

hvi_lka förfäkta den åsigten, att ett kaparekrig vore rätta krig~ 
fönngs_sä~tet i händelse af fiendtligheter med England, prote

stera 1fngt mot att 80,000,000 francs utgifvas på tre i deras 

ögon sa orlngliga vidnnder som Clurrle111!1.1JII P, Slrin t Louis och 

Hrmry I V (alla om 11,232 tons) . 

~essa fartyg erhålla tre propellrar, h vardera med sin egen 

maskm; sammanlagda maskinkraften utgör 14000 ind. hkr. 

:b""arten är vid naturligt drag 17 och vid forceraclt drag 18 

knop. De erhåll a ett tjockt (maximum 450 mm.) pansarbälte 

rund t om hela vattengången och deröfver halfpansar. De hafva 

ett öfre och ett nedre pansardäck utgående från resp. öh7 er· 

och underkant af pansarbältet; melhtnrummet skall fyllas med 

kol, hvarigenom ökadt skydd erhålles. Bestyckningen utO'öres 

af två 30 cm. kanoner i slutet torn förut och två andra i ett 

dylikt torn akterut. Den sekundära bestyckningen består af 
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tio 14 cm., sex 10 cm., trettioh·å 47 och 37 mm . snabbskju

tande p j eser. De grofva kanonerna skyddas af hel-, 14 cm. 

pjeserna af halfpansar. Alla gröfre kanoner, samt tornen, manö· 

vreras medelst elektri citet eller för hand. 
(T:ni t. Scrv Gaz .) 

Ny sleJfgående torpedn. En ny sj eHgåend e torpedo, uv p· 

funnen af en mr Cunningham, har nyligen blifvit underkastad 

törsök uti Newport inför en kommission af officerare. I..~iks om 

alla sjelfgående torpeder har den form en af en cigarr och har 

sprängladdningen i spetsen. Den är afseeld att g å antingen 

i vattenytan eller unel er densamma. Torpedon har ingen pro

peller, men deremot åtta stycken från laddningsrumm et till 

aktern gående fenor med en stigning af ett hYarf på 48 fc,t. 

Dessa fenor g ifva åt torpedan en rotation, liknande den hos en 

proj ektil från ett reffladt vapen. Den bakom laddningsrummet 

liggande delen af torpedon tir tylld med ett slag~ mycket hård t 

pressad raketsats . När torpeclon skall affyras, an tändes denna 

raketsats , hvarvid krutgasen strömmar ut, dels genom ett större 

antal små hål bakom laddningsrummet och dels genom ett 

mindre antal stora hål akterut, detta senare drifvancle torpedon. 

framåt. Försökstorpedon var 17 fo t lång och ha de J 5 in ch 

diameter. Laddningen antändes medels t elektricitet. Utskjut

ni ngstuben riggades ut, så att torpeden Yar 4 fot m1der vat

tenytan, då den affyrades. 
(St·i <'n t. A111cr. ) 

Tyska marinens rekrytkontingent 1892. Af de un eler år 

1892 till aktiv tjenst i tyska flottan inskrifne 4572 värnplig

tige tillhörde 2578 land t befolkningen (d. v. s. Y oro alldeles obe

farne) medan Hl94 voro befarne ell er halfbefarne. Detta var 

första gången de till tj ens t i flottan inskrifne obefarne värn

pligtige utgjorde ett större antal än de samtidigt inskritne be

farne eller halfbefurne. 
(:\Iith . :llls dem Gtu. d. Sl' w.) 

Harvey's pansar. Engelska amiralitetet har, enligt United 

8ervice Gazette, antagit s. k harveyiseradt pansar för bepans

rmgen af tre slagskepp. 



- 30:!-

':The detachable ram·'. .Jfr Jacques, f .. el. captain i N ord 

amenkanska flottan, har nyligen hållit ett föreclrao- om ''Den 

lösa rammen eller unclervattenskanonen, som ett Sl~bstitut för 

den va1:lig~ ra~men:'· Rar~men, sade han har gifvit tillräckliga 

prof pa s1it varde 1 praktiken och undervattenskanonen had e 

nu blifvit så fullkomnad, att den kan anses hafva lemaat det 

experimental a stadiet. Den borde derför apteras på hvarj e 

fart~g, särc:_eles som det rum elen upp tager icke nödvändigt;is 

behofves for andra ändamål. Dess e:ffekti vitet på nära håll 

vore utom allt tvifvel, och elen eger ett slagskepps fasta rams 

alla ar:clra egenskap er, medan dess användande högeligen min

skar nsken för det anfallande tartyget. 

. .. 1 Un i t. ::len·. Craz.) 

. Ny bestycknrng for engelska auxiliärkryssare. Engelska ami-

ralitetet har befalt, at t de mynningsladdnings- samt föråldrade 

bakladclningskanoner, h vilka nu för att i händelse af behof an

~ändas ombor:cl på ha1.clelsångare, förvaras på en del, ötver hela 

J or c! klotet spnclcl~ platser, skola ersättas med baidadclningskano

ner och snabbskjutande pj eser af nyaste modell. Inalles skola 

fem bestycknings-''stä!P klargöras, h vardera bestående af åtta 

stycken ö inch. bakladdnings- eller samma antal 4 inch. snabb

skjutande ka11 0i1er, samt åtta stycken 4-pipiga, l-inch N orden

felts kulsprutor. 
(Uni t. Sen . Uaz.) 

Ammoniumkrut Enligt försök, som uti Pola hafva utförts 

med ammoniumkrut, tillverkaclt af Hrr l\Iayr & Roth, :F'elix

d:r~, synes detta ega en del värdefulla egenskaper hvacl be

tratfar. kraft och likformig verkan. Vid :;kjutning med det 

rumämska G,,, mm. geväret, erhölls en meclelutgåno·shastighet af 

730 m., medan variationerna voro hög::;t 13 m. 
5 

Vid en annan serie erhölls en utgångshastighet af 724 + 7 

m. Trycken varierade mellan 3420 och 4016 atm. :F'abrik~n

terna framhålla, att ammoniumkrut är konstantare än öfriga. 

krutslag innehållande nitrater. 
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1214 m. utgångshastighet. På iranska varfvrt i Rouhefort 

fnllborclades och pröfvacles för kort tid sedan en särskilclt för 

försöks anställande tillverkad 16 cm. kanon, som man genom 

påskrufvandet af skilda styuken till långa fältet hade uppbrin

gat till en längd af l G m. (90 kaliber). l'\Ied en 4ö kg. tnng 

proj ektil erhölls elen ännu ~j förut uppnådela utgångshastig

heten af 1214 m. 
(Engineer.) 

Pneumatiska kanoner öfvergifna. Eni:ir svårigheterna med 

reduktionsventilen å Vesusius' pneumatiska kanon ieke kunna 

öfvervinnas, föreslår commodore Sampson, U. S. N a vy, att för 

rle 4ö0,000 dollars, hvilka voro anslagna för byggande af ett 

ännu ej påbörj adt systerfartyg till Vesuvius, i stället bygga 

fyra torpedobåtar. 
(\lith. aus (lem Geb. des Seew.) 

Flytande bränsle. l<""'örsök med flytande bränsle har anstälts 

stor skala i Italien och hafva leclt derhän att ett antal tor-
l 

peclobåtar skola förses med fullständig eldstadsinrättning härför. 
(Hansa) 

Värdet af proftursfart I J o urna! of the Society of Ame

rican N a val Engineers finnes intagen en berättelse om krys

saren Cl111rlestons jagt efter chilenska örlogsfartyget ltatu; elen~ 

är författad af en mr Hollis, biträdande ingeniör i nordameri

kanska flottan. Clmrlr·ston har ett deplacement om 4040 tons 

och en maximifart af 18,~ knop. Huru ringa t illit man i 

allmänhet kan sätta till den å profturerna erhållna farten vi

sade sig tydligen i detta fall, ty fartyget kom aldrig öfver 14 

knop. Den 9 Maj 1891 ångade C!tadeston sydvart utefter califor

niska kusten med 11 a 13 knops fart. Den 12 pluggades en läc

·kande tub, en åtgärd som man seelan nästan dagligen måste till

griipa. Fläktarne kommo i olag; likaså den hydrauliska styr

mättningen. D3:1 16 l\hj a·.1_sjorJ.:1; Å.-;12 ulco och allting klar

gjordes för att ånyo gå till sjös. Den H Juni lemnades Arica, 

men då sprang en bult j strypventilen till hydrauliska pilmp

rummet; fart 4 A ö knop. D ::m 4 inlöpte fa rtyget till Iqniqne 
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-och de~· fanns !toto, som redan hade gifvit sig till amerikansk<t 

flottan. ( harleslOJts maskinloggbok var ingentino· annat än en 
l' b 

1sta på haverier, visserligen ej af allvarsammaste slag, om man 

u~dantager de läckande tuberna, men alltid förargliga och i 

VIss grad besvärliga. Hufvadmaskinerna arbetade likvisst Yäl 

under hela resan. 
(Cnit. 8crL Gaz.) 

Elektriciteten använd i engelska flottan att manövrera. ka-

·noner. En 20 cm. kanon ombord på engelska slagskeppet Bal'

jieul' manövreras medelst elektricitet, och detta har gifvit så 

,goda resultat, att man redan talar om att använda denna kraft, 

som rörelsemedel om bord på alla under byggnad yarande 
fartyg. 

(Lr 'l;~ e ht.) 

"Whalebacks" som auxiliärkustförsvarsfartyg. N ordameri

Jmnske statssekreteraren för marinen har tillsatt. en kommis

sion af officerare för att undersöka lämpligheten af att an

vända lastångare af elen s. k. whalebacks-typen såsom auxiliär-

1mstförsvarsfartyg till bruk på de stora amerikanska insjöarna. 

lVIånga officerare anse dock, att denna sak erbjuder, allvar

samma svårigheter i anseende till dessa fartygs svaga och in

fallande sidor; dock tror man sig kunna göra dem mindre höga 

öfver vattnet och på detta sätt omändra dem till ett slags mo

nitorer, likvisst utan torn. Tack vare sitt ringa djupgående 

och sin höga fart, skulle de såsom stridsfartyg vara lika an

vändbara som monitorn Miantouomoh. Det är på anhåll an af 

en konstruktör af "whalebacks", som statssekreteraren tillsatt 

-ofvannämnda kommission. 
(Le Y;rcht.) 

Omändring af österrikiska slagskeppet "Tegetthoff". Detta 

fartyg har erhållit ny bestyckning och nya tripleexpansions

maskiner, drifvande två propellrar. För den gamla maskinen 

drifvande en propeller, g j ord e fartyget en medelfart af 13,3 kn op, 

hvarvid 5064 ind. hkr. utvecklades, under det att dess nuva

rande medelfart är 1 5,~ knop med 7340 ind. hkr. 
(i\lith. nris tlrru Grb. dl's Srrw.) 

Rysk krigsrättsdom. Kapten Zarine, som var chef å krys

saten Vitiaz, då detta fartyg sistlidne sommar, förliste på kore

anska kusten har fråndömts sin tullmag t och blifvit deg· aderad 

till matros. 
(Jonrn. of R. U. S. Inst.) 

"Aquidaban " sänkt och återupptagen. R enters byrå med

delade följande telegram, hvilket brasilianska ministern i Lon

don hade mottagit från utrikesdepartementet i Rio de Janeiro: 

''Aijuidaban har utanför Santa Catharina sänkts af en rege

ringstorpedobåt. Mello har anländt till Buenos Ayres med 

E !i]i ltlil-ica och fyra andra fartyg. Han anhöll om och erhöll 

löfte om skydd, samt förklarade, att han uppgaf kampen af 

brist på medel till dess fortsättande. Upproret är slut.'' 

U ni te el Service Gazette· meddelar sedermera från Desterro 

att Aijuiclaban blifvit upptagen. 

Franska marinen och den parlamentariska undersöknings

komihm. Vid ett sammanträde af elen tillsatta undersöknings

komiteu för · flottan, framlade M. Lockroy en lång rapport an

gående franska flottans personal och förråder. Han förklarade 

cleri att den största oreda rådde inom hva1~j e marinens depar

tement. Ingenting var färdigt :för en hastigt påkommande 

mobilisering, och hvad det "rörliga kustförsvaret" angår, så 

var dess tillstånd eländigt eller rättare något verkligt sådant 

försvar exis terade icke. Dessutom var all proviant i förråelen 

skadad och ingen tycktes hafva ansvaret för torpedobåtarne. 

Amiral Vallon fi·amlade äfvenledes en rapport utpekand e 

brister å slagskeppet Ma_qenta, hvilket han förklarade vara, ej 

blott föråldradt, utan verkligen ±arligt att använda. 

Detta fartyg had e bland annat så ringa stabilitet, att det 

skulle kantra vid första allvarsammare skada vare sig öfver 

ell er under vattenlinien. Dessutom rnllade det så, att de opans

rade delarne af dess undervattenskropp ·nästan ständigt voro 

h lot.tade, någonting som innebar en stor fara. 

Amerikanska korvetten "Kearsarge's" strandning. Den 2 

sistlidne Februari förlorade Förenta staternas marin ett af sina 

1idsl.-r. 'l qjiir. 18!J.J. J9 
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äldsta fartyg, träkorvetten K ear sarg e, satt i sj ön 18Ei1. För 
flera år tillbaka hade detta fartyg undergått en fullständig 
ombyggnad och hade sedermera nästan oafbrutet varit i ~jenst, 
h varvid dess station hufvudsakligen hade varit i vV estindien 
och Oentralamerika. Senast hade det i uppdrag att förstöra 
uti Atlanten kringdrifvande vrak, hvilka vorofarliga för skepps
farten. Under fullgörandet af detta uppdrag hade det kom
mit till Hayti, der det erhöll order att gå till Bluefields, eme
dan en hotande konflikt mellan Honduras och Nicaragua gjorde 
närvaron af ett amerikanskt örlogsfartyg vid Mosquitokusten 
nödvändig. Under passagen till Bluefields stötte fartyget den 
2 Februari på aftonen med en fart för segel och ånga af 10 
knop, på det circa 200' NO om Bluefields liggande Roncador
refvet. Under förhanden varande omständigheter var ej värdt 
att tänka på att komma loss, utan fartyget var snart att anse 
som förloradt. Derför riktade chefen sina ansträngningar på 
att få fartyget högre upp på refvet för att derigenom något 
minska bränningames verkan på fartyget. Till följd af 
de svåra brottsjöarne högg fartyget så hårdt mot refvet, att 
det blott var en tidsfråga när det skulle gå i stycken. Derför 
gällde det i första hand att förhindra söndersplittringen af 
fartyget så länge, att besättningen fick tid att rädda sig. Tack 
vare de vidtagna åtgärderna lyckades detta. Man kapade 
masterna, dels för att deraf bygga flottar, man kastade be
styckningen öfverbord, man använde olja för att dämpa brott
sjöarne, hvilka bröto öfver hackbrädet, och härigenom lycka
des man att bringa fartyget högre upp på refvet. Dock lade 
det sig härvid allt mer och mer babord hän, hvilket åter för
anledde, att kolen föllo ut ur styrbords ångpanneeldstäder och 
förorsakade en eldsvåda, som endast med svårighet släcktes. 

Vid daggryningen börja de räddningsarbetet. Förmedelst 
de båtar, hvilka förblifvit oskadda, på hoptimrade flottar och 
med hjelp af utförda räddningslinor lyckades man rädda hela 
besättningen iland på refvets torra del. Denna bestod af en 
vegetationslös korallklippa af ung. 91 m. bredd och dubbelt så 
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stor längd. Här gjorde sig bristen på dricksvatten särdeles 
kännbar, medan munförråd i riklig mängd hade ilandförts 
Ett något längre uppehåll på klippan med så mycket folk var 
följc-.,ktligen omöjligt.. Derför bemannades ofvrdröjligen en båt 
med frivilliga och siindes under befäl af en officer och en 
kadett för att hämta ett tartyg till de skeppsbrutnes bergning. 
Båten gick först till ön Old Proviclence, men enär man ej an
träffade något fartyg derstädes, for officern genast vidare till 
Oolon, hvarest han förhyrde ångaren City of Para. tör att ut
föra bergningen. Kearsm·ges besättning fördes sedermera lyck
ligt och väl till Newyork af denna ångare. 

Så slutade J{erwsarge, ett fartyg, hvars namn för 30 år 
seelan gick öfver hela verlclen. Det var nämligen hon som, 
uLanför Oherbourg elen Hi Juni 1864, uti en halfann an timmes 
lång strid, tack vare sin öfverlägsna artillerield, öfvervann och 
bragte i sjunkande tillstånd elen verksammaste och mest fruk
tade af elen tiden kryssare, elen af captain Semmes kommen-

cleracle Alabama. 
(~iar. HuiHISt;hau .) 

På grund af visad försumlighet vid navigeringen har com
mander Hegermann och L:t Lyman sedermera blifvit suspen

derade på ett år. 
(Unit t:lerv. Uuz;.) 
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