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Arsberättelse i Navigation och Sjöfart. 
(Af föredraganden b.pten P. Dahlgren ). 

(Forts fr. pag. 233). 

Verldens handelsflottor. 

Enligt nLloyd 's Registern, hvilket som bekant endast om

fattar ångare af 100 tons och större bruttodrägtighet samt se
gelfartyg af 100 tons och större nettodrägtighet bestodo han
delsflottorna vid begynnelsen af nedannämnda år af följande 
antal fartyg: 

1 År 

l 
Ångfartyg 

l 
segelfartyg 

l 
Summa 

l An till l Tonnage A11tal l Tonnage Antal l Tonnage 

1890 11.108 12,985,37:2 21190 9,1 66,~;9 3"?.298 2:2.151.651 
1891 11,705 13.8 16.509 20,6:21 9. 12'!4-!9 32.3!6 22,939,9"18 l 1892 12,193 1-!,562,003 19,873 9.132 505 32.060 23.69-!,508 
1893 12.558 15.264,418 19.45! 8.99:3,()!)7 3~,0 10 24.258.375 l 1894 12,907 16,006,20~ 17,8 14 8,fi03,29-! 30,721 24,509,496 

Denna tabell utvisar, att under ånm 1890-1893 verldens 
totala tonnage vuxit med omkring 600,000 ton pr år. Under 
år 1894 torde denna ökning hafva varit ändå större; man vet 

nemligen: att i England under detta år bygdes i allt 614 far
tyg om 1,046,608 ton samt i utlandet c:a 318 fartyg om 277,030 
ton. Samtidigt har genom skeppsbrott, slopning o. a. orsaker 
fartyg till en sammanlagd drägtighet af c a 602,000 ton (de ra f 

278,000 ånga och 414,000 segel) strukits ur skeppslistorna, hva
dan öfverskottet för år 1894 i hela vedelens sjögående tonnage 

skulle blifva omkring G30,000 ton. 
Ångfartygstonnaget fortfar att växa. Efter att uneler de 

år som i ofvanstående tabell omförmälas, hafva förkofrats med 
7-800,000 ton om året, synes år 1894 komma att tillföra det 
totala ångfartygstonnaget en ökning om nännare 900,000 ton. 

1'/d:;/.'J'. i .'$jiir. 1SD5. 17 



-- 246 -

Det seglande tonnaget, hvars fallande mått hejdades under 

åren 1889 och 1890, och som under år 1891 egendomligt nog 

växte med några tusen ton, har åter börjat glida utför det 

sluttande planet samt sjönk under år 1893 med icke mindre 

än 490,000 ton. Byggandet af segelfartyg, som syntes på väg 

att taga ny fart, bar nemligen åter aftagit. Sålunda utgjorde 

det i England år 1892 nybyggda seglande tonnaget icke min

dre än 24 procent af alla nybyggnader; år 1893 sjönk detta 

procenttal till 14 för att under sistlidet år nedgå till 8 procent 

at det hela. 
Det ar uppenbart, att den nästan vanvettiga ifver, hvar

med de engelska skeppsbyggarue immerfort sjösätta nytt ton

nage, icke kan annat än skada sjöfartsnäringen och att detta 

byggande måste inskränkas, innan den kan komrna i ett sundt 

läge. Under senaste år bar något verkligt behof af nytt ton

nage knappast förefunnits; h vad man behöft bar fastmer varit. 

nya fartygstyper, med besparande maskiner. Sådana bar man 

fått, men på samma gång bar marknaden så öfversvämmats af 

nytt tonnage, att det gamla blifvit dömdt till skräpvrån. 

Beträfiande det material, som företrädesvis användes vid 

fartygsbyggnader, visar sig, att nära 99 procent af alla i Stor

britannien byggda fartyg numera byggas af stål. I andra län

der är man deremot icke lika exklusiv beträffandejern och trät 

och vi finna att under år 1893 träfartyg till ett sammanlagdt 

tonnage af nära 54,000 ton blifvit byggda annorstädes, och 

företrädesvis i Canada, Förenta Staterna, Norge, Italien, Hyss

land och Grekland. Endast ett fåtal af dessa träfartyg hafva 

varit ångare. 
Enligt ''Lloycl's Register" utgjordes de mera betydancle7 

sj öfartsiclkancle ländernas handelsflottor vid slutet af år 1893 

af följ ande antal fartyg: 
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Angbrtyg l segelfar tyg l Summa 

Antal Tonnage Antal Tonnage Antal Tonnage 

--------~----~~~----~~~--
Storhritannien 

och kolonier .. 
J<'i:orcnta statema 
Tyskland ..... . . 
Norge ..... .. . 
Frankrikr ..... . 
Ita]i,•n ....... . . 
Spanien .... . .. . 
s,·erige .. .. ... . 
R,·ssland ...... . 
H'ollalld ....... . 
Grekland . . .... . 
Dnnmark ..... . 
Österrike . . .... . 
Turkiet . . .... . . 
Japan . .... ... . 
Brasilien . . ... . . 

7,185 -- 9,838.3:'53 
GlO - S817UG 
~) l:! - 1,214:8:30 
559 - 403 813 
55.5 - 891>20 
:2:24 - 318,106 
392 - 4-W,0-±4 
5:33 - 2:2ö.IU9 
2-±8 - 229.542 
207 - 301:143 
12.5 - 13-1 G87 
:2öö - 1()8:377 
16:2 -- 222.348 
89 - 71.338 

288 - 17-±)60 
16-±- 110068 

4 4.15 - 3,131,598 
2,704 - 1,283,603 

853 - i\60,503 
•) 'i78 - , ')65 97.Jc -·cm - " i07:s:2o 
l ,052 - 453,033 

368 - PS,314 
9 1-1 -- 271.235 
821 - ·)n 1:30 
:z:H -· 1 3o:o3-Jc 
76~ - 208,755 
;)62 - 134,G54 
W9 - 80,:270 
980 - 19-b,094 
8 1 - 21,899 

l 26 - :3;'5, 908 

ll 660 - 12,969,951 
3,31-± - 2,171,459 
1.165 - 1,184,7::'3 
3,137 - l ,669,087 
1,118 - 1,089,340 
1,276 - 771,759 

760 - 547 358 
1,440 - 498:004 
l 069 - 476 (i79 
'461 - -137:179 
887 - :343,-±42 
815 - 33:3 231 
331 - 302,6 181 

1,069 -·- 266,352 
3G9 - 196,3651 
290 - 143,\J/6 

Ofv·anståencle siffror rörande svenska handelsflottan skilj a 

sig, såsom synes, från de af mig tidigare angi±na och från K. 

Kommers-Kollegii uppgifter härrörande. Olikheten härrör deraf 

att de från "Lloycl's Register" bemtade uppgifterna omfatta 

fartyg öfver 100 ton samt, hvacl ångare beträffar, deras brutto

clrägtighet, medan kollegii siffror angifva nettodrägtigbet samt 

alla de fartyg, som skola i fartygsregister antecknas. 

Englands bandelsflottas tonnage befinner sig i ett stän

digt framåtgående; men dess dominerande ställning inom ±rakt

farten har bö1j at kringskäras. Den officiela engelska statisti

ken utvisar, att inom den brittiska fraktfarten proportionen af 

elen clrägtighet, som uneler landet<:; egen :flagga in- och utkla

rerats i dess hamnar nedgått från 88,5 °/o under år 1870 till 

88,2 °/o år 1880, till 79,5 °, o år 1890 och till 78 °/o uneler år 

1892, på samma gång som den brittiska :flaggan likalecles rör

lorat fotfäste inom Hysslancl, Tyskland, Förenta Staterna m. fl. 

länder. Den stränga brittiska sjölagstiftningen är i viss mån 

orsak härtill. Då brittiska fartyg af gammalmodigt byggnads

sätt blifva obrukbara enligt engelsk lag, afyttras de till utlan

det - förnämligast N or ge och Tyskland - vanligen för en 
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spottstyfver och kunna sedan på grund af billigare driftkost

nader under den nye egarens flagga förmånligt konkurrera 

med brittiska fartyg. 
Men det är icke endast äldre, brittiska fartyg som sålunda 

gå öfver till andra flaggor. I verkligheten lära en mängd far

tyg, tillhöriga engelska redare, genom något slags sken-köp 

öfverflyttas till rederier i andra länder, hvarigenom uppfyllel

sen af de stränga engelska lagbestämmelserna kringgås, och 

fartyget kan segla till vinst för såväl de nominella egarne 

som de verkliga. Fördelen ur egarnes synpunkt af ett sådant 

system är uppenbart; de nominella redarue ombestyra irakter 

inom sitt lands område och de verkliga egarne göra detsamma 

inom sitt. Vår generalkonsul i London inberättar i sin rap

port för år 1893, att han har all anledning antaga, att en del 

engelska fartyg, som under nämnda år öfvergått tillnorsk ego, 

sålunda i verkligheten fortfarande äro brittisk egendom. 

Det göres för öfrigt icke så värst stor hemlighet af dylika 

transaktioner, som man skulle ha anledning förmoda. En Li

verpool-tidning omtalade förlidet år ett anbud, som ett norskt 

rederi gjort ett engelskt, och hvari, med erinran om att nor

ska skepp icke hafva några lastlinier och att det engelska re

deriets skepp skulle vinna på att segla under norsk flagga, 

föresbgs att öfverflytta de engelska fartygen i det norska re

deriets händer mot ett skäligt honorar. Det förmäles icke, 

h vad svar det norska rederiet fick ; men som en illustration 

till tidsandan kan nämnas, att den engelska tidningen med 

gillande refererade det nämda anbudet! 

Möjligen är det på grund af dylika manipulationer, som 

det norska ångfartygstonnaget vunnit den utveckling, som det 

gjort under senaste år. Efter att: enligt "Lloyd's Register" · 

under år 1887 hafva omfattat enelast 160,000 ton, eller något 

mindre, än Sveriges handelsflotta samtidigt, uppgick de nor

ska ångames tonnage v:cl slutet af år 1893 till 403,813 ton, 

medan de svenska ännu befnnno sig vid blyga 2:2G,769 ton. 

Tysklands handelsflotta går framåt med stor.a steg. FörPuta 
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Staternas växer äfvenlecles, om icke med samma fart. Frank

rikes och Spaniens handelsflottor föra ett temligen tynande lif 

och Italiens går årligen tillbaka. Amerikanarne, som länge 

nöjt sig med att vara passiva åskådare till den af nteslutande 

europeiska bolag uppehållna transatlantiska personbefordringen 

hafva omsider börjat röra på sig. För ett par år sedan in

köpte ett amerikanskt bolag (International Navigation C:o) 

Inman bolagets båda ångare City of Paris och City of New

York, på sin tid verldens största fartyg och i år hafva de 

sjelfve byggt tvenne magnifika ångare, St. Louis och St. Paul, 

hvilk;:t skola insättas uti Atlantertrafik. För j emförelses skull 

meddelas här nedan de hufvudsakligare dimensionerna m. m. 

af såväl St. Lmds som representanterna för de mest karakte

ristiska fartygstyper, hvilka äro engagerade uti denna trafik. 
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Trots det betydande antal fartyg, som segla under ''the 

stripes and stars", synes Förenta Staternas flagga ha svårt att 

bryta sig bana på europeiska farvatten. "The commissioner of 

navigation" förmäler i sm rapport för år 1893, att bland träm

mande flaggor i storbritanniska hamnar syntes Förenta Sta

ternas endast 78 gånger, deraf 46 fall voro hänförliga till 4 

Teguliärt tradande ångare. Och F örenta staternas konsul i 

Hamburg. Europas näst Lonelon största sjöfartscentrum, berät

tar, att under trettiofem år endast en amerikansk ångare be

sökt nämnda hamn. Deremot förekomma i Hamburg l a 2 

amerikanska segelfartyg om året. Intet de Förenta Statern as 

fartyg besökte under år 1893 rysk eller skandinavisk hamn. 

l\fen äfven om de amerikanska fartygen icke besöka våra 

farvatten, så hafva Vl genom våra utvandrade landsmän ett 

starkt gemt~nsamhetsband med dem. De låga hyrorna och den 

}Jå sjön relativt långsamma vägen till oberoende och förm ö

genhet utgöra icke för den infödde amerikanen tillräcklig loc

k else för att egna sig åt detta sträfsamma lif. Dugligt amen

kanskt sjöfolk tager icke gerna hyra annat än i egenskap af 

befäl; endast de mindre eftersträfvansvärda elementen nöj a sig 

med en plats i skansen. Fartygen få derför komplettera sina 

besättningar med utländingar, hvilket vanligen sker i främ

mande hamnar, emedan hyrorna der äro lägre. På grund 

häraf räknade Förenta Staternas handelsflotta år 1893 bland 

71,000 sjömän blott 22,000 amerikaner; skandinavernas antal 

uppgick ti~l samma siffra, hvarjemte besättningarna utgjordes 

af något öfver 10,000 britter, m. fl. nationers folk. Detta för

hållande utgör en af de största svårigheter, hvarmed ::B'örenta 

staternas skeppsfart har att arbeta, emedan det hotar att för

anleda till fullständig brist på befaret, dugligt befäl. 

Sjöfartsförfattningar m. m. 

Åtskilliga under år 1894 utfärdade författningar bära vittne 

om vederbörandes omvårdnad om vår vigtiga sjöfartsnäring• 
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och äro deribland att märka tvenne K. Kungörelser angående 

ändringar i vissa delar af föronlninqell an.r;åe11de lotsverket, den 

ena stadgande skyldighet för fartyg, sum ankommer från eller 

afgår till utländsk ort, att anlita kronolots och den andra fö

reskrifvande att fyr- och båkafgift skall erläggas med enahanda 

belopp, 25 öre pr ton afgiftspligtig drägtighet, af alla fartyg, 

som afgå till eller ankomma från utrikes ort. I sammanhang 

med den förstnämnda kungörelsen utfärdades bestämmelser 

angående latsuinqsexmnrn j ör sjökopteue1· och sf!Jrmän. 

K. Förordningen den 26 lVIaj angående åtqänle1· till und

vikalide a/ ombordläy_qniny, har tillkommit i afsigt att ersätta 

den förut gällande, snart tioåriga författningen rörande samma 

ämne, men har ännu icke trädt i kraft. 

K. Förordningen angående skPpPsnH"itning har genom K. 

Kungörelsen den 18 Maj undergått en del föränd.ringar, bland 

annat med afseende på de afdrag, som skola göras vid bestäm

mande a± fartygs afgiftspligtiga drägtighet. 

Sjöloqeu har genom Lag den 25 lVIaj undergått förändring 

beträffande grunderna för bergarelöns bestämmande, åsyftande 

att motarbeta oskäligt prejeri. Samma dag utfärdades Lag, som 

ålägger svensk domstol, som är behörig att upptaga sjöförkla-

1"in_q, att upptaga sådan fötklaring äfven af utländsk fartygs

befälhafvare, som dertill anmäler sig. J emlikt K Kungörelse 

den 31 December åligger det jemväl den domstol, som uppta

git sjöförklaringen, att, om fartyget är danskt, verkställa den 

undersökning, som omförmäles i § 317 Sjölagen. 

K. Kungörelsen den 14 Juli 1893, angående förändrade 

föreskrifter till förekommande of kolerans infarande i 1·iket, hvil

ken trädde i stället för den förut gällande KungEirelsen af år 

1885 har undergått en mindre förändring, hvilket också är 

fallet med förordningen den 27 N overober 1891 angående regi

strn·ing al svenska fartyg. 

K. Marinförvaltningen har i kungörelse den 11 December 

förordnat, att bog- eller topplanternor må upplysas med elekt

risk glödlampa i stället för med fotogen- eller oljelampa. 
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slutligen har K. Lotsstyrelsen i kungörelse den 20 Augu

sti meddelat, att K. l\I:t fuw1it lac<tprclm utan 1·iqy eller egen 

maskin för dess framdrifvande icke vara att hänföra till sådana 

fartyg, som enligt förordningen angående lotsverket äro skyl

diga att anlita kronolots. 
Vissa af ofvan omförmälda författningar hafva inom sjö

fartskretsar varit föremål för ytterst lifligt intresse samt lem

nat stoff till hetsig polemik och animerade diskussioner. Att 

författningar angående fyr- och båkafgifter, lotstvång o. d.,. 

der ekonomiska frågor spela hufvudrollen, lätt kunna gifva 

anledning till "skrik" är i och för sig mindre underligt, i be

traktande af de olika intressen, som komma i strid med hvar

andra vid tillämpningen at sådana. Större uppmärksamhet 

torde det fört j ena, att äfven en sådan förordning, som den till 

förebyggande af sammanstötning till sjös, kunnat framkalla 

motstånd, och :-kall jag med anledning deraf här tillåia mig 

särskild t dröj a vid densamma. 

Åtgärder till undvikande af ombordläggning . 

Sedan vid den internationela sj öfartskongressen· i \V ashing

ton år 1889, uti hvilken jemväl Sverige genom ombud deltogr 

förslag till förnyade bestämmelser till förebyggande af samman

stötning till sjös blifvit utarbetadt, och samma förslag derefter 

blifvit af flera, de större sjöfartsidkande nationernas regeringar 

godkändt, utfärdade K. M:t, med upphäfvande af förut gäl

lande bestämmelser af år 1885, under den 25 Maj nästlidet år 

ny förordning - angående åtgärder till undvikande af ombordr 

läggning, hvilken, enligt med andra makter träffadt aftal, skulle 

tillämpas från och med den l Mars innevarande år. Som be

kant har tidpunkten för förordningens tillämpning genom kun

görelse den 9 Februari blifvit till obestämd tid framskjuten. 

Jemförd med ännu gällande förordning visar den nya föl

j ande hufvudsakligare skiljaktigheter. 
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Begreppet dn.r;farty:J, i 1885 års förordning icke närmare 

bestämdt, skall enligt den nya förordningen omfatta hva1je 

fartyg, som framdrifves medelst maskineri. 

Till bestämmelsen att reglerna angående ljussignaler skola 

följ as från solnedgång till soluppgång har tillagts föreskrift, 

att under denna tid icke få visas "andra ljus som skulle kunna 

förvexlas med de föreskrifna ljussignalerna.'' 

Angående ljussignaler ä ån.r;f'r11'f.IJ,q "på väg" - ett uttryck 

som i elen nya förordningen ersätter det hittillsvarande '\mder 

gång" - har elen bestii,mmelsen införts, att ångfartyg må utom 

den reglementerade topplanternan föra ytterligare ett sådant 

h vitt ljus; börande dessa ljus Yara så anbragta i fartygets mid

skeppsplan, att det ena af dem är minst 4,6 meter högre, än 

det andra, och i sådant läge i förhållande till hvarandra, att 

det lägre ljuset är för om det högre. Vertikala afstånclet emel

lan dessa ljus skall vara mindre, än det horisontala afståndet. 

Med hänsyn till medgifvandet att sålunda föra tvenne toppljus 

har K. Marinförvaltningen hos K. M:t begärt särskild föreskrift, 

att svenska örlogsflottans fartyg endast må föra ett toppljus, 

en framställning, som, då detta skrifves, ännu icke är åtgärdad. 

A11_q[arty.r;, som bo,qsemr, skall såsom hittills föra två hvita 

ljus, det ena rätt öfver, men på minst l, ss meters afstånd från 

det andra. Ö±verstiger afståndet från det bogserande farty

gets akterstäf till det sista bogserade fartygets akterstäf 183 

meter, skall det förstnämnda föra ett additwnelt ljus 1,s3 me

ter öfver eller under de förstnämnda. Bogserande ångfartyg 

.må dmjemte, till styrmärke för bogseradt fartyg, akterut föra 

ett mindre, hvitt ljus, som dock icke får synas för om tvärs. 

F'artyy, som icke ii r manöve1'järdiqt, skall om natten föra två 

ljus med röd t sken, det ena rätt öfver och på minst ] ,ss me

ters afstånd från det andra; om dagen skall på enahanda ::,ätt 

föras två väfknlor. Som bekant för sådant fartyg enligt nn 

gällande förordning tre röda ljus, resp. tre väfkulor. 

Angående ljussignaler å ångfartyg af mindre än 40 och å 

andra fartyg af mindre än 20 tons bruttodrägtighet under 
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rodd eller till se§,els samt å roddbåtar innehåller den nya för

ordningen åtskilliga föreskrifter, hvilka icke förut varit stad

gade. Likaledes äro beo;tämmelserna rörande ljussignaler å 

lotsfartyg utvidgad e. Så t. ex. bestämmes, att Lotsåuqfartyy, 

som ligger på sin station för lotsuppassning, skall omkring 2,; 

meter under det hvita toppljuset föra en lanterna med rödt 

sken, synligt omkring hela horisonten, m. m. 

Fcl1'1y,q, som upphinlies af annat, må, i stället för att mot 

det upphinnande fartyget "visa" ett h vitt ljus, '1föra" ett fast 

sådant i lanterna. hvilken i sådant fall skall vara så afskär

mad, att skenet kastas öfver en båge af 12 streck af horison

ten, eller från rätt akterut 6 streck på h vardera sidan 

Beträffande fnrtyq tiLl nnhtrs stadgar den nya förordnin

gen, att fartyg af 46 meters längel och derutöher skola föra 

tvenne hvita ljus, det ena för ut 6-12 meter öfver_ relingen 

och det andra akter ut och icke mindre än 4,6 meter lägre, än 

det förliga ljuset. Fartyg af mindre än 46 meters längd föra 

till ankars ljus såsom hittills. 

Ji'm·tyq på grund i eller nära intill farled skall förutom de 

ljus, som äro stadgade för fartyg till ankars, föra 2 röda l j u s 

i likhet med fartyg, som icke är manöverfärdigt. 

Hvarje fartyg må /ör att vt'icka. u.ppmäd·srt~nhet, förutom de 

ljus som det skall föra, visa blossande sken eller nyttja någon 

knallsignal, som icke kan misstagas 1ör nödsignal. 

Ånqf'arty,q, ji·amch'i(vet endast med seqel, men med skorste

nen uppe, skall vid dager, på plats ±ör ut, der elen bäst kan 

synas, föra en svart kula eller dylikt iöremål af 60 cm. dia

meter. 
Bestämmelserna rörande Uudsi,qnaler uneler Uocka hafva 

betydligt utvidgats samt anbefalts till användande äfven und er 

hård t regn. Bland nytillkomna bestämmelser märkas: 

att ångfartyg på väg, men med stoppad maskin och utan 

fart, skall minst hvarannan minut gi±Ya två utdragna ljud; 

att fartyg till ankars skall minst hvarj e minut - förut 

h varannan minut - hastigt ringa i klockan; 



- :256-

att fartyg till ankars på ovanlig ankarplats och på sädall 
plats att det kan vara till hinder för andra fartyg på väg 
skall, om det är ångfartyg minst hvarannan minut med ång
hvissla eller siren gifva två utdragna ljud åtföljda af Idock
ringning och om det är segelfartyg med mistlur minst hvarje 
minut gifva två l j ud åtfölj da af klockringning; 

att fartyg, som bogserar, skall minst hvarannan minut 
gifva ett utdraget ljud åtföljdt af två korta; 

att bogserad t fartyg får upprepa det bogserande fartygets, 

men icke må gifva någon annan l j ud signal; 
hva1j emte särskilda ljud signaler äro anbefalda tör fartyg t 

som arbetar med telegrafkabel och för fartyg, som icke ä~· ma
növerfärdigt samt medgifven för fartyg, som vill meddela an
nat, ''mitt fartyg ligger stilla, N i må försöka passera mig." 

Bestämmelsen i 1886 års förordning om fricilliya ljudsig
naler för angitvande, i sigte af annat fartyg, af ångfartygs 
manöver har i nya förordningen så till vida ändrats, att dessa 

signaler nu äro obliqatorislca. 
Angående mrmuoer under ':jacka skall ångfartyg, som tror 

sig för om tvärs höra mistsignal från annat fartyg, hvars läge 
är obekant, så vidt omständigheterna medgifva, stoppa maski
nen och derefter manövrera med försigtighet, till dess fara för 
ombordläggning är förbi. Dessutom föreskrifves, att hvarje 
fartyg skall under tjocka m. m. gå med "måttlig fart", i stäl
let för att, som det i 1886 års förordning heter, gå med "sak

tad" fart. 
Beträffande manöver i allmänhet har den vigtiga bestäm

melsen vidtagits, att då det ena af två fartyg är skyldigt att 
hålla undan så skall det andra behålla sin kurs och fart; h var-, 
jemte stadgas, att fartyg, som är skyldigt hålla undan för an-
nat fartyg, så vidt omständigheterna medgifva, skall undvika 

att gå för om det andra fartyget. 
H vad som skall förstås med "fartyg, som upphinner annat 

fartyg", har i den nya törordningen blifvit närmare bestämd t 
sålunda, att hvarje fartyg, som närmar sig annat från någon 
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riktning mera än 2 streck akter om tvärs från det senare räk
~:nadt, skall anses upphinna detta. 

segelfartyg på väg skola hålla undan för segelfartyg eller 
båtar som fiska med nät, linor eller bottennät; dock utan att 
denna regel må gifva något fartyg eller båt, sysselsatt med 
ilske, rättighet att spärra sådan farled, som begagnas af andra 
fartyg än fiskefartyg eller båtar. 

Bland signaler för angi±vande af nöd å fartyg har till
kommit ytterligare en, nemligen ''oafbrutet begagnande af nå
gon mistsignalapparat.'' 

Beträffande särskilda bestämmelser för sjöfarten i svenskt 
inre farvatten hafva de förut medgifna kurssignalerna med ång
hvisslan uteslutits ur förordningen, lij{som äfven bestämmels-en 
att fartyg, ehvad det är ångfartyg eller segelfartyg, hvilket 
möter annat fartyg, som bogserar, så att genom mötet fara för 
ombordläggning uppstår, skall hålla undan för det bogserande. 

Som man finner, innehålla de nya bestämmelserna en del 
förträftliga föreskrifter som, rätt tillämpade, äro egnade att 
gifva stadga och säkerhet åt manövern vid möte mellan fartyg, 
synnerligen under mörker eller ~jocka. Men å andra sidan 
pålägga de vaktbefälhafvaren ett betydligt större ansvar, än 
hittills gällande bestämmelser gjort. Det ökade antalet ljus
och ljudsignaler, som han hädanefter skall bevara i minnet 
Dch vara redo att i hvilket ögonblick som helst rätt uppfatta, 
ökar nemligen för honom risken af ansvarspåföljd vid uncler
låtenhet eller felbedömande af ett eller annat slag. Han blif
-ver befriad från att belasta minnet med de i 1885 års förord
ning i svenskt farvatten medgifna 8 st. kurssignal8l na, men i 
stället får han 8 st. oMiyatoriska ljudsignaler att hålla i min
net. Det måste medgifvas, att häri ligger en stor skilnad. 

Vore alla de nytillkomna ljudsignalerna framtvingade af 
ett verkligt och allmänt behof, så vore ju ingenting att säga 
härom; men fråga kan vara, om icke Vv ashingtonkonferensen 
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härvid mera skattat åt teoretiska principer, än åt verkligt prak

t iska behof. B eträffand e ångfartyg få vi sålunda en ljudsignal 

som betecknar ''ångfartyg på väg, men med stoppad maskin", 

en annan betecknande ångfartyg som "icke är manöverfärdigt", 

en tredje angifvancle "mitt fartyg ligger stilla, ni må försöka 

passera mig", och en fjerde tillkännagifvande, att fartyget lig

ger ''till ankars på ej vanlig ankarplats ." För den praktiska 

navigetingens behof beteckna de trenne först nämnda signa

lerna samma sak, "stillaliggande fartyg på väg''; den fjerde 

skilj er sig från de förra deruti, att fartyget icke är "på väg11
t 

hvaremot det är stillaliggande på såclan plats, att det kan vara 

·ett hinder för fartyg på väg. Funnes nu en signal, som an

gåfve ''ångfartyg, stillaliggande till sj ö s eller i allmän farled", 

så skulle denna kunna i sig sluta alla dessa fyra fall, och det 

förefaller nästan som om det praktiska behofvet hade varit till

fredsstäldt dermed. 
Att ett ökaclt antal' ljudsignaler uneler tjocka kan medföra 

olägenheter , torde icke kunna bestridas; ty genom sin större 

mängd blifva de svårare att lära, svårare att minnas, svårare 

att tillämpa och svårare att rätt uppfatta. Man har såsom 

skäl för lämpligheten af ett mera utvecklaclt system af lj ud

signaler anfört, att inom örlogsflottorna existera system för 

signalering under tjocka, med hvilka man kan gifva medele

landen i oändliga variationer. Men det är en väsentlig skil

nad emellan en väl clisci plinerad örlogseskader och en klunga 

för hvarandra okända handelsfartyg, hvilka mötas i ett tätt 

befaret hafsområde. För sådana kan ett kompliceradt ljudsig

nalsystem vara lika mycket egnadt att missleda, förvirra och 

derigenom förorsaka ombordläggning, som att förebygga sådan. 

Låt vara att systemet för den intelligente och vaksamme vakt

befälhafvaren icke är kompliceradt, alla befälhafvare äro icke 

lika vaksamma och alla ånghvisslor äro icke lika böjliga som 

Pans beryktade flöjt. Man saknar tyvärr icke bevis ±ör att 

redan de hittills gällande ljudsignalerna i månget fall föran-
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leclt ombordläggning mellan fartyg, som, om de icke tillämpat 

dem, hade gått klara för hvarandra. 

Teoretiskt sedt äro de nya signalerna utmärkta, men våra 

sj ö bussar hafva föga inklination åt det teoretiska. Det finnes 

ett icke obetydligt antal fartygsbefälhatvare och styrmän, som 

haf>a en inrotad motvilja mot att läsa "tryckt", och hvilka 

redan lära funnit 1886 års förordning i hög grad invecklad. 

Att dessa skola finna den nya föro rdningens vidgade bestäm

melser "opraktiska" och ''farliga", det är ju icke att undra på. 

Och om det verkligen är så, att förordningen i sådant folks 

händer kan blifva ett tveeggadt svärd, då är ju detta visser

ligen egnadt att uppväcka betänkligheter mot densamma. 

Det är för öfrigt icke endast hos oss, som de nya bestäm

melserna råkat komma i ogunst hos en viss del af den fl,ll

männa opinionen. Får man tro "the Times", så skulle i Eng

land alla i sjöfart intresserade kretsar på det lifligaste mot

sätta sig deras tillämpande. Stora protestmöten höllos unel er 

Januari månad i Liverpool och London, h varvid "the Board 

of Trade"' och \Vashington-konferensen under diskussionen voro 

föremål för en mindre försyD t uppmärksamhet, och resolutioner 

fattades i syfte att uppskjuta förordningens ikraftträdande tills 

frågan blifvit närmare utredd. 

Beklagligtvis har den egentliga oppositionen mot dessa 

regler framkommit först då regeringarna efter flera års moget 

öfvervägande och underhandlingar enat sig om desamma. Följ

elen har blifvit att flera regeringar, som enligt öfverenskom

melse i likhet med den svenska bestämt tillämpningen från 

och med elen l Mars i år, på grund af Englands vacklande 

hållning, måst återtaga redan fattade beslut. 

Någonting som också slagit de engelske sjömännen för 

pannan är, att brittiska regeringen genom en kabinettsorder 

den 11 sistlidne Augusti anbefalt, att boglanternorna hädan

efter skola vara så afskärmacle, att deras sken kastas 2 grader 

öfver på andra sidan om stäfven, och att ~jusen sålunda kom

ma att skära hvarandra under en vinkel af 4 grader. Härige--
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nom ville "the Board of Trade" förebygga den fara till om

bordläggning, som kunde uppstå derigenom, att ett farty~ b_~

funne sig uti ''the dark lane", som teoretiskt taget uppstar f_or 

-om ett fartyg, om sidoljusen äro afskärmade paraHelt med kol

riktningen. Men "thA Board of Trade'' har icke lyck~ts _att 

med denna måhända mindre välbetänkta än välmenande atgard 

'Vinna fackmännens bifall. 

Man förnimmer hos oss icke sällan klagomål öfver att vår 

-sjöfartsnäring ich skulle åtnjuta tillbörliga lättnade:· för att 

med framgång deltaga i den skarpa konkurrensen v1d frakt

farten. Då man erinrar sig de många stränga lagbestämmel

ser, genom h vilka den engelska regeringen pålagt vederbörande 

redare en mängd skyldigheter i afsigt att värna om sjöfo_lkets 

personliga säkerhet, och hvilka hos oss sakna :notsvangl:et 

eller endast förekomma i mildare form , får man hkväl det m

trycket, att den svenska skeppsfarten, åtminstone vid täflan 

med den engelska, icke är ogynsamt situerad. Utom den af 

alla kända lagen om lastlinier, hvilken icke obetydligt reduce

rar fartygens lastkapacitet, existerar i England en lag om trans

port af spannmål och dess stufning, en lag om inspektion af 

proviant på fartyg idkande transatlantisk fart samt strängare 

töreskrifter om lifräddningsredskap å fartygen, m. fl. Säkert 

är att vissa af dessa förordningar varit till omätligt gagn för 

den engelske sjömannen, och om man granskar "the Pilot 

charts of the North Atlantic" skall man finna, att ehuru Eng

lands handelsflotta är ungefär lika stor som alla andra länders 

tillsammantagna, så är det endast ett mindretal af dessa på 

Oceanen kringdrifvande herrelösa vrak, som seglat under brit

tisk flagga. 
Alla dessa engelska lagbestämmelser rörande sj ö tarten hål

ler man nu på att sammanföra till en "Merchant Shipping Act'\ 

och är det i~ke osannolikt, att detta arbete kommer att gif,·a 

anledning till nya lagbestämmelser inom detta område. All-
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männa opmwnen har nemligen länge ropat efter bestämmelser 

till motarbetande af den ofta förekommande underbemannin

gen af fartyg samt efter föreskrifter rörande sundhetsvården 

ombord. 

Underbemanning. 

Det är ganska naturligt, att i samma mån redames di vi

dender i följd af tryckta konjunkturer minskats, desse sett sig 

om efter utvägar att neutralisera detta onda och sökt hålla 

sig skadeslösa på annJit sätt, hvilket företrädesvis skett genom 

nedbringande af driftkostnaderna. Besättningsstyrkan har min

skats, menniskokraften har i vidsträcktare mån ersatts af !Tia

skiner och maskinerna hafva gjorts så besparande som möjligt.. 

Emellertid har man, hvad besättningsstyrkan angår, omsider 

ernått den grad af förminskning, att det numera icke sällan 

lär hända att besättningar neka att gå till sjös, derför att de 

anse sina skepp allt för svagt bemannade. 

Till b8lysande af den skala, i hvilken besättningarna un

der de senaste 40 åren på brittiska fartyg minskats , lemnar 

"the N autical Magazine" följ ande uppgifter, h vilka angifva be_ 

sättningsstyrkornas storlek pr 1,000 ton. 

År segelfartyg Åtwfartyo-
"' . o 

1854 41,7 man 74,7 man 

1860 37,7 )) 65,3 ,, 
1870 32,5 )) 46,7 )) 

1838 29,o , 32,5 , 

1890 29,t " 30,2 )) 

1892 27,2 " 29,3 )) 

Som synes hafva under perioden 1864-1892 besättnin

garna på segelfartyg minskats med 34 °/o och på ångare med 

60 °j0• Beträffande segelfartygen synes af ofvanstående en 

liten ökning hafva inträd t under 1880-talet, men denna har sin 

grund deri, att uti de ofvan angitna besättningsstyrkorna be

fälhafvare och ombord använda lasbirer icke äro inräknade 
Tidskr. i Sjö11. lS!Ju. 18 
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före år 1888. En orsak t ill den stora minskningen uti ångfar
tygens besättningar är att söka uti det växande förtroencl~t 
till ångan, som gjort, att rigg på dessa farty~ allt~1er komm1t 
nr bruk; en annan anledning är att söka ut1 nutidens bespa-

rande masbner. 
Beträftande bvilka ±artygsstorlelmr, som äro relativt sva-

.. t ber:nannade visar samma tidskrift, att ju större segelj'rw-
gas ' . . .. . f" h, Il d ·· ' sto mindre besättmngsstyrka fora de 1 or a an e tqqen aro, oe . · . 
t.iil sitt tonnage, så att ett fartyg om 500-600 ton 1 medeltal 
har en besättning om 12 till 13 man, ett ±artyg om 1,000-
1.200 ton 19 t ill 23 man och ett fartyg om 2,000-2,5~0 ton 
29 till 36 man. A11g[rwtyq mellan 1,200-2,000 ton äro 1 r egel 
de svagast bemannade, förande endast 21,s man pr 1,000 tons 

clrägtighet. 
Fråo-an om behofvet af en lag för att motarbeta under-

b ·b g a··1, 1· E 11 o·land för närvarande under utredning af en1ann1n b 

en af regeringen tillsatt kornmitte. Fartygsbefälhafvarne ön-
ska att bestämmelser i detta syfte må komma till stånd ; men 
redarne, som naturligtvis icke ha~va anledning. att me~. nå~on 
vidar e förtjusning belsa pers11ekt1vet af ytterhgare skarpnmg 
· · .. ls motarbeta förslaget med all kraft, hvadan dess 1 s1n rore e, 
öde ännu torde vara temligen ovisst. Frågan är mycket svår-
löst, och man framdrager ganska talande bevis för, att det_ icke 
skulle vara så illa stäldt med bemanningsförhållandena mom 
brittiska bandelsflottan som man velat påskina. Så t. ex. be
rättas huru ett från brittiskt rederi inköpt svenskt segelskepp 
om 1,760 reg.-ton, Accrington, då det seglade under brittisk 
flagga förde en besättning af 28 man, men under d:n 1:ye 
egaren gjort många resor öfver Atlanten med en besattnmg 
aldrig öfverstigande 20, men stundom med endast 18 man om
bord. Sådana fall vittna ju till fördel för redames sak; men 
särskildt synes det här åberopade fallet göra heder åt den sven
ske skeppaten, som förm år föra sitt fartyg fram med 30 pro
cents mindre bes'ättning, än bans engelske yrkesbröder mäktade. 
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Sundhetsvård ombord. 
En uneler år 1894 i Liverpool hållen brittisk helsovårds

kongress hade en sektion, ·som uteslutande hade till uppgift 
att sysselsätta sig med hvad som vore att iakttaga med hän
syll till sundhetsvårelen ombord å handelsfartyg. Kongressen 
synes i detta hänseende icke hafva fattat några resolutioner, 
men und er öfverläggningen föredrogs en del värdefulla anfö
randen, hvilka kunna sägas "utgöra svar på frågan", och hvarur 
nedanstående är hemtaclt. 

sektionen egnade, såsom var att vänta, särskild uppmärk
samhet åt förhållandena vid emigrantbefordring och hade med 
anledning der af tillfälle konstatera den gläd j ande skilnad m el-. 
lan förr och nu, som med tillkomsten af de moderna emigr-ant
ångarena vunnit insteg. Forna tiders seglande "paketer" lem
nade som bekant mycket öfrigt att önska med hänsyn till ett 
civiliseradt lifs kraf på tillvaron. Frisk luft och ljus voro 
neduti ett sådant fartyg äfven vid dager och und er godt vä
der en sällsynt lyx. Om natten t jenacle några rykande olje
lampor till att ytterligare förp esta elen förskämda luften i hål
skeppet och att skarpare betona det intensiva mörker, son1 
rådde der nere. Under hårdt väder, då sjöarne spolade öfver 
däcket, voro förhållandena nästan outhärdliga. Dessut-:>m var 
kosten klen, så till mängel som beskaffenhet. 

Ångan och elektriciteten hafva varit de tvenne hufvud
sakliga häfstänger som i våra dagar varit behjelpliga att till 
det bättre förändra dessa förhållanden. Det alltmera erkända. 
behofvet af sunda bostäder, renlight>t och närande föda hafva 
ock gjort sitt till, och man torde nu utan öfverdrift kunna 
säga, att mellandäckspassageraren i en modern emigrantångare 
lefver under sanitära förhållanden, som betydligt öfverträffa 
dem, hvilka råda i hans eget hem. 

Annorlunda förhåller det sig med ackomodationerna för 
besättningen å vanliga handelsfartyg. Skansen har måhända 
blifvit högre i tak och erbjuder en större qvantitet luft per 
individ, men lemnar mycket öfrigt att önska. Ofta är den 
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genomgångsrum till den smutsiga förpiken, hvarifrån E:ocken 

hemtar kol till kabyssen, och hvari en mängd annan utred

ning förvaras. Den är inkräktad af spel och kettingar och 

ibland störta formliga vattenfall ned genom däcksklysen, då 

fartyget, med ischacklade kettingar, arbetar emot hård sjö, 

ö iverspolande sj örnännens kistor. Atmosferen är mättad med 

doften af tobak och våta kläder, och i ett hörn ligger kanske 

en sjuk matros, lidande af någon smittosam sjukdom .. Detta 

enda rum tjenar på samma gång till sofrum, matsal, SJukrum 

och torkvind. samt för många andra ändamål, omöjliga att 

specificera. Det är icke länge sedan en W. C. ansågs vara 

någonting komplett obehöfligt för en sjöman, och mången ma

tros har med sitt lif fått plikta för denna barbariska uppfatt

ning. Numera inredas icke sällan tvenne sådana beqvämlig

hetsinrättningar för besättningens räkning; men det lär icke 

vara ovanligt, att förste styrmannen monopoliserar den ena 

och dt>ss hytt för att deraf göra ett tågrum. 
Somliga skeppare tro eller föregifva, att sj ö mannen ±öre

drager smuts och otrefnad framför renlighet och helsa. Blotta 

tanken på att så skulle vara fallet är ju orimlig, och förkla

ringsgrunden till sådana påståenden, om grundade på verklig 

öfvertygelse, kan näppeligen vara någon annan, än den, att 

den, som så tror, sjelf genomgått skansens hårda skola och 

icke kan se klart på tingen. 
Det händer, att man påträffar fartyg med så otillräckligt 

utrymme i skansen, att der icke ens finnes liggplatser för be

sättningen, annat än då fartyget är till sj ö s och sålunda ena 

vakten på däck. I somliga j Arnskepp äro kojkläderna bestän

digt våta på grund af den kondensering af fuktighet som i 

dagligt tal betecknas med att jernet ''svettas11 och i vissa fall 

har man uppgift om att skeppsfolket på grund af nederbörd 

inuti skansen i allmänhet måst ligga med regnkläder på under 

natten, ett förhållande som naturligtvis ofta leder till sjuk

domar. 
Behofvet af säkerhetsåtgärder mot smittosamma sjukdomar 
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i fartyg, hvarest befälhafvaren icke har biträde af läkare är i 

synnerhet värdt redarnes uppmärksamhet. Mången tror, att 

skörbjugg är någonting, som tillhör förgångna tider. Så är 

emellertid ingalunda förhållandet, ty många fartyg hafva be

visligen under de allra senaste åren påträffats i sj ön eller måst 

söka nödhamn på grund af att denna sjukdom utbrutit ombord. 

Sålunda anträffades svenska barkskeppet Norden under resa 

från Söderhafvet till Marseille sistlidne April månad af en ån

gare på lat. N 36° och long. \V 5° med nästan hela besättnin

gen otjenstbar på grund af skörbjugg. Ett engelskt fartyg 

från Bombay till Amsterdam ankrade under sistlidne Septem

ber m!inad vid the Downs med alle man angripna af samma 

sjukdom och med förlust af fyra man, som aflidit under resan. 

Skörbj uggspatienter böra . icke tillåtas förblifva i skansen 

tillika med de friska karlarne. Fallenhet för dryckenskap samt 

veneriska åkommor äro predisponerande fysiska orsaker; bidra

gande orsaker till sjukdomen äro dålig föda, dåligt vatten och 

förskämd luft, otillräcklig beklädnad, utsättande för väta och 

köld, icke förglömmandes otillräckligt vatten för tvättning. 

I motsats till de föråldrade förhållanden, som ännu råda 

på flertalet handelsfartyg, vill jag i korthet omnämna, hur ett 

modernt sådant fartyg kan vara inrättadt i beqvämlighetsväg. 

J ernsegelskeppet J a mes Kerr har en rymlig ruff midskepps 

med hytter för befäl, lärlingar och underbefäl. Befälhafvaren 

har en hel rad väl inredda hytter, försedda med bland annat 

piano och harmonium. Hvarje styrman har sin hytt och det 

lägre underbefälet, äfvensom lärlingarna, h var sin mess. Matro

serna hafva i sin skans skåp och hyllor, och för de våta klä

derna finnes särskild afskranlming. Derjemte finnes för folket 

både bad- och tvättrum. Dylika fartyg finnas väl icke till 

stort antal, men sannolikt utvisa de en riktning, som alltmera 

kommer att göra sig gällande vid framtida fartygsbyggnacler. 
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Anledningar till sjöolyckor. 

De redogörelser, som månadtJigen lenmas i "the N antical 

Magazine'' rörande timade förluster af brittiska fartyg och de 
i sammanbang denned verksblcia undersökningar gifva en i 

mångt och mycket intressant expose öfver orsakerna till des8a 
förluster. Att här ingå uti någon närmare granskning af de 
många orsaker, som föranleda till sjöolyckor, kan ju iåe blifva 
tal om, må det vara nog att här lemna en summarisk redogörelse 
derför. Vid uneler åren 1891-94 till behandling upptagna 
sjörättsmål rörande förlusten at brittiska fartyg, fördela sig 

orsakerna på följ ande sätt: 

Vårdslus na1 igering ........... l 
.!Tclaktw berlomnin•;. l 
Öfverh,~Hlsvarler .. "' . : : : : : ~ : : : 
Koll ision*) . . ........ . . . .. . 
Olyckshlindelse ............ . 
Okända rcf, oberäknelig strömsiit~n i ng l 
Brand, explosion, SJelfantandn. 1 l a~t 
Icke sjövärdiga fartyg ........ . 
Försvnnna ............... ·l 

' statistiken omfattar anta l fall . .. . 
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Af denna statistik och äldre uppgifter framgår, att: trots 
sjöfartens tillväxt, antalet sjöolyckor under de senaste åren 

hållit sig konstant, äfvensom att förhållandet emellan de orsa
ker, hvilka bidragit ti ll olyckshändelserna, föga varierat. 

Går man dessa siffror något närmare in på lifvet så skall 

man finna att tredjedelen af de under rubriken "vårdslös na
vigering" inregistrerade fall härröra af underlåtenhet att be
gagna lodet. Andra icke ovanliga försummelser äro, att befäl

hafvaren underlåter taga pejlingar, då tillfälle dertill erbjuder 
sig, att använda loggen eller att korrigera sina kurser. Be
träffande befälha±varne på smärre fartyg, hafva de en särskild 

*) Dervicl har hvarje koll ision riiknats Ritsom ett fall, då det i sjelfva ver

];ct be1·iirl tcemw fartyg, och i ett fall trenne. 
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benägenhet att sätta sina fartygs säkerhet på spel, genom att 
navigera allt för nära land samt genom att söka reda sig utan 

tidsenliga si ö kort. En skeppare kunde icke läsa tryckt och 
förstod sig icke på att använda ett sj ö kort. 

"Felaktig bedömning", hvartill räknats en del yttre orsa

ker, hvaröfver befälhafvaren med iakttagande af större försig
t ighet möiligen kunnat göra sig till herre fortfar att orsaka 

månget fartygs förlust. Den usla fyrbelysningen på spanska 
ku,;ten, såväl omkring Finisterre som Trafalgar, bidraga i sin 
mån icke oväsentligt härtill och kunna fartygsbefälhaf,·are, 
som närma sig kusterna af Spanien eller Portugal under tjocka 
icke nog tillrådas att taga täta lodskott med djuplodet. 

Antalet sjöolyckor, förorsakade genom "öfverhandsväder11 

synes visa fallande tendens; men möjligen kan detta bero på, 
att vissa af de åren 1891-92 sålunda rubricerade fall under 
år 1894 klassificerats såsom olyckshändelse eller såsom fall af 
bristande sjövärdighet Halfva antalet af de ±artyg, som för
lorats på grund af öfverhandsväder, hafva legat till ankars och 
derunder kommit i drift. 

Antalet "sammanstötningar till sjös" har under år 1894 
varit ovanligt lågt och granskar man närmare de inträftade 
fallen, skall det visa sig, att ett mycket stort antal af dessa 

inskränker sig till sammanstötningar mellan fiskefartyg eller 
påsegling af sådana. El j es visar statistiken, att antalet kolli
sioner äro i starkt stigande och att femårsperioden 1889--93 
i detta hänseende stod betydligt öfver föregående femårs
perioder. 

Bland ;,olyckshändelser", som föranleda till skeppsbrott 
äro omkring en tredjedel af inträffande fall hänförliga till upp~ 
komna läckor. Öfriga fall äro mestadels orsakade af haveri i 
maskinen eller riggen, eller af manöver, som misslyckats på 
grund af vindförändring. 

"Okända ref, oberäknelig strömsättning och inkompletta 
sj ö kort" föranleda h vardera årligen ungefär lika många fall af 
skeppsbrott. Underhaltiga kompasser såsom orsak till skepps-
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förluster blifva deremot alltmera sällsynta. Under år 1894 fö

rekom bland engelska fartyg intet bevisligt fall af sistnämnda 

anledning och föregåen -:le år endast två. De skäl, hvarpå resp· 

domstolar i dessa båda fall ansågo sig berättigade att skjuta 

skulden på kompasserna äro så kuriösa, att de icke böra öf

verlemnas åt glömskan. 
En åogare strandade i Juli 1893 på Gingerbread Shoal 

och efter att ha.fva hört en del vittnen, fälde domstolen det 

utslag, att fartygJts förlust vore hänförlig dels till stark tid

vattensström, dels till "the sluggishness of the Compasses", den 

senare orsaken härrörande af- väderleksförhållandena. Gamla 

sjömän tillskrifva tjocka en afgjord benägenhet att inverka på 

kompassen, en uppfattning, som nyare tiders forskning på detta 

område har visat vara ohållbar. Vid detta tillfäll e uppgifves 

icke beller tjocka såsom orsak, utan - väderleksförhållandena, 

och då vädret vid detta tillfälle angifves hafva varit "mode

rate'\ så står man här inför ett mycket mystiskt problem. 

Det andra fallet inträffade vid Cape-Verde-öarne och hände 

en ordinär lastångare om 650 hästars maskin. skepparen kla

gade öfver, att hans standard-kompass var ett "alldeles för 

känsligt instrument" för ett så litet fartyg. Han ansåg skifvan 

vara för lätt, och derför belastade han den med shillings-styc

ken! Men som icke detta· syntes medföra tillbörlig effekt, så 

ersatte ban mynten med· bly, som anbragtes ofvanpå rosen, 

nära dess centrum. Domstolen, hvilken behandlade detta de

likata mål, måtte i sitt protokoll icke hafva i tillräckligt tyd

liga ordalag uttalat sin uppfattning om betogenheten af detta 

skepparens tillvägagående, hvarför den blef särskild t åtspord 

derom af "the Board of Trade", och svarade då, att skepparen 

hade varit fullt berättigad att belasta sin normalkompass, samt 

att resnitates syntes hafva varit "satisfactory to some extent". 

Af "sj elfantändning" i kollast inträffade, så vid t känd t är, 

på engelska fart.yg blott ett fall under hvardera at åren 1893 

och 1894. Annan antändning inträffade deremot oftare och 

hände detta synnerligen med fartyg i petroleumfart. 
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'l'ill "icke sj ö värdiga", förlista fartyg äro räknade, förutom 

de, som lidit af ålderdomssvaghet och bristande stabilitet, äf

ven sådana som bevisligen haft illa stutvad last, för stor last 

eller som varit underbemannade. 

Till ''försvunna fartyg" äro de hänförda, som förlist med 

man och allt utan att någon upplysning kunnat vinnas angå

ende orsaken till förlusten. I flera af dessa fall anser man. 

nästan säsom säkert, att orsaken varit illa stufvad och seder

mera förskjuten spannmålslast (från Svarta hafs-hamnar). 'l'venne 

sådana spannmålslastade ångare gin go på samma dag, d. 8 N o v. 

1893, från Malta utan att någondera sedan afhörts. I några 

fall tillskriiver man förlusten kollision med flytande vrak och 

i ett par fall otillräcklig bemanning. 

J ag omnämnde här ofvan ett par sjöolyckor, som ansågs 

grunda sig på underhaltiga kompasser. Detta föranleder mig 

att yttra ännu några ord om detta instrument. I samma mån 

kompassen hlifvit mera studerad och till sin natur mera kändr 

har man öfver densamma gjort en del iakttagelser som ådaga

lägga, hur känsligt detta iustrnment i månget fall kan vara 

samt hnru väl det är i behof af omsorgsfullt uppmärksam

mande för at.t icke missleda. I många fall äro anledningarna 

till kompassens oregelbundenheter lätta att härleda, i andra 

fall kunna de vara ganska svåra att ±ör sj ö mannen utfundera. 

Att en befälhafvare, hvars fartyg träffats af åskslag, bör 

vara beredd på att vid första tillfälle genom azimuth-observa

tion justera sin normalkompass, derom få vi t idt och ofta för

nyade påminnelser genom personer hvilkas trovärdighet och 

auktoritet äro höJda öfver alla tvifvel. Så t. ex. hände det 

Rear Admiral Bedford, att hans flaggskepp på Afrikas vestkust 

under år 1'393 genom åskslag erhöll en choque, som för vissa 

streck förändrade deviationen 15°. Andra inträffade fall för

mäla om ännu större omstörtningar i skeppets magnetiska ka

rakter samt ådagalägga, att det åtgår en tid, innan deviationen 

återvinner stadga, efter det att skeppet varit utsatt för åskslag. 

Många platser af jordklotet äro bevisligen så beskaffade1 
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att de störande inverka på skeppskompassen, på grund af lo

kal attraktion. J ussarö i Finska viken är en sådan plats. I 

Sverige vet man icke med säkerhet någon; dock har en dansk 

fartygsbefälhafvare, som i många år gjort turer på Oxelösund 

rapporterat, att han trenne gånger trott sig observera en be

tydande afvikning hos kompassen, då han passerat öfver en 

punkt 4-6 eng. mil OSO om Häfringe. Föredraganden, som 

personligen meddelat sig med den danske skepparen, har vid 

ett tillfälle med kanonbåten Alfltilcl sökt bekräftelse på den 

gjorda iakttagelsen, men utan resultat, hvilket naturligtvis icke 

hindrar, att oregelbundenheten verkligen existerar, ty enligt 

den danske befälhafvarens uppgift skulle den lokala attraktio

nen enelast vara märkbar på ett flack af några kabellängelers 

utsträckning. 
Att värme besitter förmåga att tillfälligt förändra skeppets 

magnetiska karakter hafva många iakttagit. En fransk sjöof

fic:er meddelade för några år sedan iakttagelser han gjort be

träffande solvärmets förmåga, att, då det en längre tid får be

lysa ena sidan af ett jernfartyg, förändra dess magnetiska egen

slmper. Samma fenomen har observerats af en fartygsbefäl

hafvare, som med sitt fartyg plägar trafikera Röda ha±vet, och 

som funnit elen inträffade deviationsförändringen kunna uppgå 

ända till 10 grader. JVIecl kännedom om att jernets magneti

ska induktionsförmåga är olika vid olika temperaturgrader, är 

det sannolikt, att man häri kan söka orsaken till dessa mag

netiska störingar. 
Samma inflytande, som solen i nämnda fall torde utö±va, 

tillmätes af åtskilliga fartygsbefälhafvare de stora förändringar 

i hafsytans temperatur, som påträffas mellan Sahle Island och 

N antucket, i det att skeppet der omvexlande passerar bälten 

af kallt och af varmt vatten. 

Att den värme, som genereras i ett jernfartyg vid deruti 

uppkommen eldsvåda, äfvenledes torde på liknande sätt förän

dra dess magnetiska karaktär är sannolikt, fastän man i de 

ilesta fall torde förbise den ringare faran af några graders fel-
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aktig deviation, i jemförelse med den större faran af ombord 

utbruten eld. Emellertid hände det för tio år seelan att ett 
) 

skepp föll offer för den mindre faran och strandade vid Falk-

landsöarne, derför att deviationen unelergått förändring såsom 

en följ d af i kollasten utbruten eld. 

~orrsken och tjocka hafva länge utöfvat ett hemlighets

fullt mflytande på skeppskompasserna. Tjockan har i detta 

hänseende skingrats af nyare ticlers upplysning; men norrske

net och de s. k. magnetiska stormarue få .-äl ännu antagas 

ega förmåga a± sådant inflytande, ehuru äfven personer med 
auktoritet lära bestrida sådant. 

. I et~ par fall har man velat tillskrifva rubbningar i devia-

tionen till ombord befintlig last af mineralolja. Att denna i 

s.1g sjelf skulle ega förmåga att uppväcka magnetism låter otro

ligt. Deremot kunde möjligen de bleckkärl, h vari oljan Ya rit 

förvarad, hafva öfvat något inflytande på kompasserna. 

De egendomligaste fall af kompass-perturbationer berättas 

naturligen från Amerika. Sålunda omtalas. huru uneler den 

gamla goda tiden, då damerna illustrerade si~ jordiska tillvaro 

genom att bära jernbandacle krinoliner, det en gång befans, 

att en ~tor Atlant.er-ångare råkat i en allvarlig belägenhet, 40 

eng. ,mil ur besticket, derför att en hedervärd matrona med 

ett sådant der intimt plagg under öfverfarten plägade sitta på 
nakterhus-pallen. 

. .. En liknande händelse inträffade helt nyligen på Huron

SJOn .. Efter att hafva inspekterat dynamornmmet, företoga sig 

nemhgen tvenne representanter tör det täcka könet att aflägo·a 

ett besök i styrhytten, der de på ett förckommaucle sätt m~t
~o~os .af an~re styrmannen. Då denne ett ögonblick slet sig 

1fran sma p~1gte~ som artig kavaljer för att "titta i kompassen'', 

fann han t1ll sm bestörtning, att denna blifvit alldeles vild 

företagande små utflykter om 3 till 4 streck. Kaptenen till~ 
kallades, och, sedan damerna artigt ombedts att draga sig till

baka, blef kompassen lugn. Hemligheten låg deri. att deras 

korsetter blifvit magnetiserade i clynamornmmet. , 
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Rlutligen må omnämnas, att en ångare år 1893 i ldai't vä

der förliste på Öfre-sjön, utan att man till en början kunde 

utforska någon rimlig anledning dertilL Efteråt utröntes emel

lertid, att den vid tillfället anlitade lotsen begagnade sig af ett 

nytt, artificielt ben, hvilket innehöll en betydande mängd stål, 

och dermed var gåtan löst! 

Ja, historierna få gälla för hvad de kunna. Nu för tiden 

har man öfver hufvud taget icke rättighet att förundra sig öf

ver någonting. 

"Derelicts". 

Litet hvar, som befarit Atlanten, erinrar sig nog den oro,. 

som det spöklika fantomet af en så.dan der liten "doubtfnl 

rock" egcle förmågan ingifva den omsigtsfulle fartygschefen

navigatören, medan deremot ordet "derelict" sällan eller aldrig 

nämndes vid navigeringsbordet. Tiderna ändras emellertid. 

De tvifvelaktiga klipporna blifva alltmera omtvifl.ade, under 

det r.tt faran af de på Oceanens allfarvägar kringdrifvande 

fartyg,vraken blifver alltmera påtaglig och erkänd . 

Det är företrädesvis Förenta ~taternas regering vi hafva 

att tacka för, att faran af dessa öfvergifna fartyg bli±vit ve

derbörligen uppmärksammad. Ingen bildad sjöman är numera 

okunnig om tillvaron af "the Pilot C harts of the N orth Atlan

tic", hvilka utgifvas af '' the Hydrographie Office" i \Vashing

ton och af hvilka vi kunna inhemta, huru en enda utefter 

Förenta Staternas ostkust framrusande cyklon kan lemna efter 

sig dussintals afmastade fartyg, hvilka sedan af Golfströmmen 

spridas ut öfver Atlanten till men för sj ö±arten. 

Vid den svåra storm, som i September 1889 svepte öfver 

N. Atlanten, öfvergåfvos icke mindre än 20 timmerlastade skepp· 

mellan Cape Clear och Bermucla, och af dessa clrifver sanno

likt månget ännu omkring såsom lekboll för ström, vind och 

sjö. Faran att under en mörk natt ränna på ett sådant fartyg 

kan knappast öfverskattas. Att törna på ett isberg torde i 

l 
c 
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sjelfva verket vara mycket mindre farligt, emedan verkan af 

ombordläggningen då blefve kkaliserad till stäfven såsom fal-
' 

let var med An'zona, och de vattentäta skotten möjligen kunde 

rädda skeppet. Vid ombordläggning med ett vrak åter skulle 

skotten ingenting kunna uträtta, emedan vraket sannolikt skulle 

pressas ned inunder och upprifva hela bottnen eller sidan af 

det kolliderande fartyget, h vilket derefter skulle sj u nk a på 

några sekunder. 

Förenta Staternas regering har emellertid icke inskränkt 

sig till att endast insamla uppgifter om och rapportera farliga 

vrak. Dess ombud vid kongressen i vVashington lyckades in

tres~era öfriga makters deleger.ade för frågan att åvägabringa 

en internationel öfverenskommelse beträffande inrapporterande, 

utmärkande och bortskaffande af farliga vrak eller andra hin

der för sjöfarten, hvarom också preliminärt beslut vid nämnda 

kongress fattades, och under år 1893 har staternas kongress 

bemyndigat presidenten att inbjuda andra stater till interna

tionel, systematisk samverkan för utrotande af sådana hinder 

för si öfarten. 

Sedan lång tid tillbaka hafva Förenta Staterna gjort ett 

godt arbete på detta verksamhetsfält, genom att låta sina krys

sare uppspåra och förgöra de vrak, som i:apporterats i ameri

kanska farvatten . Likväl är det tydligt, att detta deras arbete 

borde hafva varit endast en länk uti en kedja af utrotnings

expeditioner, hvaruti alla de nationer, hvilka äro intresserade 

uti sjöfarten på verldshafvet bort deltaga. ''The U. S. Com

missioner o± Navigation" uppskattar den årliga förlusten af far

tyg på Atlanten och invid dess stränder till 2,172 och af lif 

till 12,300 samt värdet af skepp med last till upp emot 400 

millioner kronor. Huru stor del af förlusterna , som rimligtvis 

kan tillskrifvas sammanträffandet med vrak uppgifves icke, 

och kan naturligtvis icke heller beräknas ; men man öfverdrif. 

ver nog icke, om man antager, att skadan är så pass stor, att 

det kunde löna sig för de nationer, som ändå hafva örlog8_ 

skepp kryssande i Atlanten, att låta dessa egna någon tid åt 
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uppsökandet af rapporterade vrak. För ötrigt är det ingalunda 

endast de på verldshäfven kringdrifvande vraken som borde 

vara föremål för regeringarnas synnerliga uppmärksamhet. Så 

snart meddelande ingått., ·att förolyckadt fartyg befunne sig å 

plats, der det ntgj ord e en fara ±ör sjöfarten, borde närmaste 

lands regering oförtöfvadt utsända expedition för vrakets ut

märkande eller undanrödjande, och borde det vara befälhafva

ren å hva1j e örlogsfartyg, som under fredstid anträffar sådant 

vrak, strängeligen ålagrlt att icke Jemna detsamma förr, än det 

på ett eller annat sätt oskadliggjorts. 

Det är emellertid långt ifrån lätt att förgöra dessa "dere

licts". Dels äro de svåra att :finna, emedan uppgifterna om 

deras ';bestick" ofta äro oriktiga och emedan de, förda af vind 

och ström kunna tillryggalägga en 20--40 mil i dygnet i svår

beräknelig riktning, dels äro de f>eglifvacle ända till det otroliga. 

Förenta Staternas kryssare Srm Francisco ·och Vesuvius -

dynami tkryssaren -- användes under de sista månaderna af 

år 1893 till utrotningsexpeditioner mot "derelicts". Den förre 

föll dervid utanför Florida in med en af besättningen öfver

gifven timmerlastad skonare i marvatten. Ett försök att bog

sera prisen i hamn visade sig snart vanmäktigt, hvarför en båt 

utsändes för att spränga söder vraket. Tre 34-pundiga bom

ullskruttorpeder fästes vid kölen och sprängdes; men skrofvet 

höll ihop och ytterligare fyra torpeder måste sprängas, innan 

det renmade så pass, att lasten 1'löt ut. Sedan rammade krys

saren den flytande timmermassan och skar skrofvet i tvenne 

delar och slutligen skickades några granater uti de båda half

vorna för att göra dessa något så när ofarliga. 

Nautisk literatur. 

Få äro väl de sj öfartsidkancle nationer, h vilka äro så fat

tiga på inhemsk, nau7isk literatur som den svenska. Endast 

med långa mellantider förnimmer man en och annan lifsyttring7 

l 
r; 
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som konstaterar, att en sådan literatur verkligen existerar och 

arbetar för att hålla sjömansyrkets utöfvare hos oss au con

rant med det framåtskridande inom navigeringskonstens om

råde, hvilket, med vetenskaplig forskning till underlag· allt-
. ' 

.J emt fortgår. Tyvärr synes en viss liknöj d het hos dem h vilka 

i. främs~a rummet borde med vaket öga följa och med' begär

hghet tillgodogöra sig hvarj e nytt framsteg på detta område 
. ' 
l väsentlig mån bära skulden för denna fattigdom. 

Sjömannen i allmänhet är till sitt skaplynne konservativ; 

:Q!en hos icke så få representanter för detta yrke har denna i 

sig sjelf förtj enst.fulla egenskap urartat till en obenägenhet att 

tillegna sig nya och tidsenliga åskådningssätt och arbetsmeto

der, så snart detta tillegnande . förutsätter en portion frivilligt 

åtaget arbete. Af skeppsbyggaren fordrar man allt upptänk

ligt, som kan lända till besparande af tid och arbete samt till 

vinnande af ekonomi och beqvämlighet. Men sjömannen sjelf, 

hur ofta slösar icke han med tid (och kol), genom att vid na

vigeringen underlåta en måugfalcl små detalj er, som, om de 

iakttagits, för hvarj e dag skulle förflyttat hans fartyg några 

mil framåt i den rätta riktningen ? Huru många äro väl de, 

som fråga efter att taga en ordentlig pejling? Eller som taga 

tillbörlig hänsyn till tidvattensströmmarna? Eller som använda 

lodet, der detta kunde gifva stödjepunkter för navigeringen?' 

Eller som egna tillbörlig uppmärksamhet åt sin kompass och 

dess deviat,ion ? J a, hur mången ä 'r det icke, som med miss

tro betraktar en modern kompasskifva, derför att elen icke 

längre är samma klumpiga tingest, som man nöj de sig med i 

hans barndom? J ag vågar knappast förmoda, att den svenske· 

sjömannen i dessa hänseenelen utmärker sig framför sina yr

kesbröder inom främmande mariner; snarare torde den svenska 

handelsflottans gradvisa försvinnande från verldshafven och 

nedsjunkande till att förmedla en mer eller mindre utsträckt 

kustfart kunna befaras hafva hos oss sänkt den nautiska bild

ningsnivån och slappat den sjömansmessiga vakenheten. 

Emellertid är det ett glädjande tidens tecken, att luckorna. 
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uti vår maritima literatur under de senaste åren börjat glesna, 

möjligen tydande på ett vaknadt kunskapsbegär. År 189:2 ut

kom en af F. 8. Malmberg och O. G. Fineman på nådigt upp

drag utarbetad ''Deviationslära''· Följande år började A. Eke

löf och A. Dalman utgifva 11 Svensk nautisk årsbok11 och under 

förlidet år hafva vi att anteckna löjtnant O. Gyldens 11 l'idvat

.tenslära11. Som den senares framträdande faller inom tidsom

rådet för denna berättelse anser jag mig böra något uppehålla 

mig vid densamma. 

Löjtnant Gylden har vid sammanfattandet af detta arbete 

visserligen icke rört sig inom ett på vårt språk förut okulti

veradt område; men han har med tillgodogörande af nyare betrak

telsesätt och räknemetoder, h vilka vunnit inst-eg uti andra län

der, icke obetydligt vidgat vår kännedom om tidvattnet och 

.gifvit oss ytterligare medel att beräkna de af detsamma orsa

kade företeelser. I synnerhet gäller detta författarens redogö

relse öfver tidvattnets uppkomst, öfver flodvågens perioder, 

.dess form och rörelse samt öfver tidvattensströmmarna, i hvilka 

redogörelser författaren betydligt höj er sig öfver det elemen

tära och snäfva framställningssätt, som tillämpats af hans före

gångsmän inom vår literatur, och hvilket, som vi minnas litet 

llVar, saknade betingelser för att afvinna ämnet det intresse. 

som det ovedersägligen iörtj enar. Beräkningarna af tiden för 

högvattnets inträffande samt dess stigning hafva fullständigats 

genom referenser till franska och tyska tidtabellverk, hvilka 

äro i bruk inom nämnda nationer och som möjligen skulle 

kunna komma i händerna på en svensk fartygsbefålhafvare. 

Trots dessa utvidgningar upptager texten icke större utrymme, 

utan snarare mindre, än den gör i A. Baggers tidvattenslära> 

och detta har författaren ernått genom en samling förträffliga 

tid vattenskartor, h vilka angifva tidvattensströmmames sättning 

kring Englands kuster för hvarje timme, och som mer än upp

väga Baggers motsvarande 11sektionstabeller11 (compartments). 

Emellertid kan det j u icke förnekas, att icke sj elfva af

handlingen svällt ut, och då detta möjligen skulle kunna för-

J 
l 
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leda personer att h ärat draga den slutsatsen, att · bokens huf

v~_dändamål, n~mli?en att användas vid undervisningen i sjö

k~Jgs- ?ch 1~av1gatwnsskolorna, skulle på något sätt förfelats, 

v agar J ag haremot uttala den uppfat,tningen, att jag· icke an

s~r de1~samma hafva erhållit för stor omfattning, ty den inne

haUer wke mera, än en lärare vid. ett sådant läroverk" bör 

känna till, och det vore att beklaga, om icke lärarue med ele

verna ,ginge igenom, åtminstone större delen af bokens in

nehåll. 

.::mo_t arbetet skulle jag vilja göra den mindre väsentliga 

anmarlmmgen, att författaren aJl.s icke refererat till den uti 

brittiska amiralitetets tid-tabelle~· befintliga (och äfven i Bao-

gers lärobok influtna) tabellen till underlättande af lodskott~
korrektionens beräknande [Table (B)]. I stället hänvisas till 

?esticktabellerna för denna uträkning, h vilket i ag för min dAl 

wke kan anse vara en genväg. 

Att för~attaren tör åtskilliga förkortningar användt engel

ska betecknmgssätt såsom h, a.m., p.m och i, för att beteckna 

timmar, f. m., e. m. och tum resp. , kan måhända ha sitt o·oda 
d . o 

me s1g, men iörefaller ännu s& länge, litet ovanligt och --

osvenskt. 

Arbetets tendens och största förtj ens t är emellertid att för 

den praktisk~ navigatören 8pam tir/, och synes det mig, som 

vore såväl löjtnant Gyldcin som de, för hvilka hans tidvattens

lära är afseeld till bruk, att lyckönska till det resultat, han 

ernått. 

Ett annat bidrag till vår nautiska literatur lenmaeles oss 

uneler år 1894 af K. Marinförvadtaingen, sum då utfärdade 

"bestämmelser för sj öinstrurnent- och sj ökarteförrådets hand 

hafvanden. Ursprungligen atsedt för flottan är detta arbete 

för allmänheten tillgängligt och kan vara till nvtta för en och 

hvar vid valet och vårdeu d kompa;:;ser, kron;metrar, kikare 

m fl. sjöinstrument. 

Sl u tligen kan j ag icke 

mierlieutenanten i dans k a 
Tidskr. i $jiic. 1895. 

underlåta att omnämna en af pre

flottan C. Ol::tusen under år 1894 
10 
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utgifven 11astronomisk navigation", afseeld att v.ara en praktisk 
,vägledning vid de dagliga ortbestämmelserna till sjös. Helt 
visst är det K. Örlogsmalmasällskapet icke obekant, att man 
under senare åren inom andra mariner börjat tillämpa vissa 
förenklade metoder vid de astronomiska räkningarnas utfö
rande, hufvudsakligen gående ut på ett vidgadt användande 
af tabeller. Frågan har så till vidll redan varit föremål för 
Sällskapets uppmärksamhet, att en af dess ledamöter för ett 
par år sedan förordade upptagande bland SällskaplOts täflings
ämnen af frågan om lämpligheten att inom svenska flottan 
söka utbreda kännedom om dylika nyare räknemetoder, fastän 
detta då icke föranledde till någon åtgärd från Sällskapets 
sida. Löjtnant Clausens nyssnämnda navigation är ett arbete 
af detta slag. 

Uti ett format, som beqvämt kan rymmas i fickan, har 
författaren inneslutit all den vägledning navigatören behöfver 
för astronomiska observationers anställande, beräkning och an
vändande, jemte exempel på de olika räknemetodernas tillämp
ning; och allt detta inom ramen af 72 små sidor text samt 
tvenne kartor. :Med tillhjelp af denna hjelpreda och en n(l,u
tical-almanach kunna våra vanliga dag- eller nattobservationer 
på ett händigt sätt beräknas. Det enda som förutsättes är, 
att observatören är så hemma i sin elementar-navigation, att 
han kan beräkna en himmelskropps efemerider, ty boken inne
håller egentligen ingenting annat än tillämpningar. 

Jag har trott mig böra omnämna detta, derför att löjtnant 
Clausens navigation tillhör en riktning som, så viclt jag Yet, 

_icke är representerad inom vår literatur, derför att denna rikt
ning tenderar till besparing af tid och arbete samt synes till
vinna sig växande uppmärksamhet inom främmande mariner 
S(l,mt slutligen derför att elen är a:ffattad på ett med vårt eget 
så nära beslägtadt språk, att boken mycket väl skulle kunna 
användas äfven af den svenske sjömannen. 

Stockholm den 28 Februari 18\:Jö. 

( f 

Ur Generalamiralen Excellensen Grefve R. Ceder
ströms efterlemnade papper. 

IL 

Instruktion för Skeppscheferna å Stora Flottan 1790. 

Utom iackttagandet af hvad allmenna R eglorna, Anmärk
ningarna uti Signal-Brefvet, samt de uti 'l'actique-Boken före
skreine och til värckställighet utgifne Reglor för Befälhafvarne 
af Kongl. Maj :ts Skepp och Fartyg utstaka, på h vilkas nog
granna exequerande, en Skepps-Chefs heder, så väl af den f:lj ö
kunnogas som elen öfriga Allmenbetens omdömme och acktning 
grundar sig; bar ärfarenheten väckt nöd vändigbeten at påyrka 
och tilöka fö:jancle Puncter, hvilka til efterlefnad härmedelst 
åläggas. 

s l. 
Som et Skepps segling och snälla Manoeuvrerande beror Om Skeppens 

på tvänne angelägna saker, neml. dess last.ning, och segels vcdtenlinic! 
och seglens 

;o~ittning, så beordras Skepps-Chefer, at ej spara någon möda sättn. 

til vinnande af förbättring uti dessa puncter; hvarföre Högste 
Befälhafvaren förmodar, at så länge dagsljuset varar, ej få se 
oskotade Märs- oc:h Bramsegel, halsar som ej äro före, hän-
gande brassar, släpande skot. &c. emedan, utom den effect som 
sådan efterlåtenhet värkar uppå Skeppets segling och Mano
euvrering, det med billighet kan anses såsom brist uti Sjökun-
nighet, och MeW:ens första grunder. Det är lika angelägit, at 
Skeppet ständigt holles uppå sin rätta vattenlinia, hvarföre då 
et Skepp försämras uti segling, det är nödvändigt, medelst 
försök utröna, huru och til hvad tyngd lasten bör förändras, 
för at få Skeppet at segla battre, styra väl. och vaka med ma-
l,eliga rörelser; det är således at vänta, det Skepp, som äro 
bygde efter en och samma l\1alle, utrustade med lika condi-
tioner, böra vara jemnlika uti segling och öfriga qualiteter. 
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§ ~-

Dispositione1·' Tystnad gjer redighet, redighet gjer säkerhet, och säker-
til het gjer styrka til et företagande: äro principer hvartil dispo-111cmoeuver. 

si tioner innom Skeppsbord skola. syfta. Befälhafvarne på Kong l. 
Maj:ts Fartyg fästa yttersta uppmärksamhet, at så uti ensl::ilta 
Manouvrer, som uti dem, hvilka gemensamt med :Flottan, eller 
någon dess corpser, skola sl::e, hafva sit folk så placerade och 
inöfvade, som uti Allmenna Reglarna är uptagit, och tjenar til 
grundprinciper. 

§ 3. 

Ledarens Skepp som äro valde til Ledare sätta all möjelig accura-
accumta bi- tesse uti at bibeholla en anbetalt Linea och distance ifrån 
beltallande på · · · d sinct clistan- Chef-Skeppet, äfven som yttersta precisiOn, uh hva som en-

ce?·. ligt Tactiquens grunder på dem ankommer, vid en Manoeuver 
som at hela Flottan eller någon dess Flyglar skal värkställas 
uti deras Kö hl vatten, eller på deras rättning. 

§ 4. 

Hvad L eda- Då Flottan skal vända genom vinden i Ledarens Köhl
Ten hm· at vatten blir nödvändigt at Ledaren hvilken först kunnat vara 

iagttaga nä1· ' 
Flottan vi:in- nödgad at öka segel för at tå en ärforderlig fart til Manoeuv-
~c1d. gjenozm · rens säkerhet straxt efter sedan han vändt, åter minskar segel v~n en ~ r ess : 
Kölllvntten. i proportion af Skeppets snälla segling, på det ej för stora 

luckor må blifva emellan främsta Skeppen, och eftersta Skep· 
pen af Linien hinna flutne til vändnings puncten hvilken al
drig af efterföljande Skepp får seglas öfver för at sedermera 
vända til Lofvart om föregående .Mann, emedan en sådan för
skj ntning förlänger distancerna emellan Skeppen, drar ut på 
tiden, och sätter eftersta Skeppen af Linien, flere streck til 
Lofvart om Teten. 

§ ö. 
Hoad Leda- Då Flottan skal vända törelyvind i Ledarens Kö hl vatten, 
_Hn hm· at o·år Ledaren med små seo·el så länge han seglar rumskots con-

'tetgttnga nur 0 
. . . 

0 
. o •• o 

Flottan Tän- tra1rt emot den hma Flottan hgger pa, men okar sa snart han 
d~1·Lfö1d·dyt"ind sticker bydevind ur) förbi sidsta Sker)pet i queuen: efterkom-~ e n1·ens , 

Il.öhl1•atten. 
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mande Skepp vänta ej att vända til dess de komma på sam
ma punct som Ledaren eller föregående Manu varit, utan börja 
sin afhollning så snart föregående Man är tvärs i Lää från 
dem hvarigenom slutningen med lätthet bibeholles, och vänd
nings ticlen för hela Flottan förkortas. 

§ 6. 

En Ledare som af någon betydande händelse under eller 
utom Action blir nödsakad gå utur Linien, remplaceras til vi
dare Orcles af det i ordningen närmst liggande Skepp hvilket, 
utan vidare omständigheter, för dennas skyldigheter ansvarar 
så i afseende på de Ordres som til yttersta Skepp uti Linien 
såsom Ledare kunna vara gifne, som til dem, hvilka i samma 
egenskaper kunna derefter blifva utgifne. 

§ 7. 

Ledetrens 
Remplace

nmde. 

Skepps-Chefs iagttaga aldra största upmärksamhet vid bi- "''· . C.Z 
uneji}JS- w-

beh':Jllandet af sina rä tta stationer uti Linien, på det alla Skepp le!'IWS .llt~en-
0 t . .. f Il'- l' t h h f. t F l tt twn at b%be-ma u g] or a et n KOm 1g samman a ng. var oru an en o a lwlla sinct eli-

bereder sin egen svaghet, och under elen bäst styrda eld läm- stance~· i Li-
. . nwn. nar F1enden de största fördelar. När et eller flere Skepp tör-

summa dessa skyldigheter, endera at ej vara på Linien eller 
med oricktige distancer, npkommer en illa sluten och bruten 
Linia; Då Skepp förfalla i Lää, blifva utträngd e, eller lemna 
stora luckor. När clesse fel skola rättas, blifver nödvändigt, 
at på en gång öka mycket Segel, så gj öra hastig minskning, 
kasta Märsseglen på Mast, doublera föregående eller sacka på 
eftersta mann, och rubbar sålunda de öfrigas ordning, uttröt-
tar Besättningarna och igenom dessa stora ±el sätter Chefen 
utur stånd at fonnera el ler bibeholla Flottan uti Linie de Ba-
taille, än mera at öka eller mindska Liniens hastighet. Dessa 
Ordres ledande til Flottans styrka, kunna endast värckställas 
igenom vackthafvande Officerens oafbrutne upmärksamhet, at 
ifrån et ställe så länge vackten varar observera den aldramin-
sta ökning eller minskning i Distancen, Skeppets styrning, och 



- ::!82 --

hvilka segel föras uti Linien. Det tilhör således Skepps-Chef.:; 

med yttersta stränghet, och vid ansvar tilholla sina Officerare 

härtil, el j est nödgas Chefen hissa Artikeln N:o 21 uti Tabellen 

om particuliera rörelser, Ske7J}JI'l lllunouvremr illa, oclz c"r-1.-!haf

vcmde Officeraren går i m Test jrw l'lt dyyn: När detta händer 

andra gongen, skal en Officer degraderas, och för 3:dje gongen 

som otjenlig uti Kronans tjenst blifva casserad. 

§ 8. 

:Mayen atmed Då nu utan elen alclra trägnaste upmärksai11het et Skepp 
upmiirl..·sam- · k l 11 o • t .. 1'1 · t 1 t'l f .. 
het och små eJ ·an 10 as pa sn1 pos , aro 1 >:v1s moyengerna o er 1 or 

segels Tt{tta öfrigt ganska lätta och följande: All slutning bör ske på Ch e-
bruk, bzbe- f h a· 'f o l L ' d 
holla sina en oc 1stancerna tages 1 ran c ess s~epp, Secun anterna 

poster. följa i det nogaste Chef-Skeppets rörelser, och blifva ögna

märke för Flottan; Divisions Skepp och Ledarne skola i syn

nerhet hålla sig tätt på Linien och dermedelst tjena til rät

telse för Divisionerna. När då alla distancerna från Centrum 

blifva lika och 0rub bad e, enligt h vad signalen utstakar, för

svinner ~;eglens backande. Til at bibeholla desse clistancer är

fordras små moyeng, såsom mer och mindre fyrning på Stag

segelskot, deras upgigning, focks-skots fyrning. Lää Brassars 

och i synnerhet Bolinernas mer ell er mindre affyrning, lovande 

Kryssegel; Et, flera eller alla af dessa moyeng, rubbar ej ba

lancen emellan seglen, utan bibeholler Skeppet uti Commando, 

som gjenom starka segelökningar och minskningar, samt gjenom 

backning förfaller. Som nu alt detta fordrar utaf vackthaf

vande Officerarne mera upmärksamhet än kunskap, då de, gje

nom egna mot närmaste Skepps Rundhult, hvarje ögnablick 

kunna se minsta förändring, så anses uracktlåtandet häraf så

som straftvärd vårelslöshet uti tj ens ten. 

§ 9. 

Ckefen föm· Flottans Befälhafvare bjuder til at i mögeligaste måtto 

staeliget segel. föra stadiga segel, men då omständigheterna tordra ökning 

eller minskning deraf, och denna förändring sker med eller 
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utan RignaL böra alla Skepp i Flottan uti samma ögonblick 

öka så mycket segel som svarar emot elen ökning Chefen 

gjorclt och Officerarne använda sin upmä1ksamhet at känna 

denna j emförelse. Til rättelse härvid vi l Chefen beordra dess 

Repeter Fregatte at efter Signal lägga Fregatten under lil'a 

segel med Chef-Skeppet, då sådant af nöden finnes: Chefen 

vil äfven styra 1/4 streck lättare eller 6 streck när vinden, på 

det alla 8kepp skola vara i stånd at holla Linien utan at för

sättas i Lää: få Ledarne Ordres at öka segel, är det för at 

öpna distancerna, och slutningen sker ändå på Chefen, elj est 

skulle de sidsta Skeppen få en öfverdrifven segelökning; men 

sker clerjemte Signal at sluta på främsta L edaren, då bur 

hva1je Skepp i en hastig Succession öka segel; Denna Regel 

värkställes uti en motsvarig bemärkelse då Ordres gifvas at 

sluta på eftersta L8daren. 

§ 10. 

Distancerna Skeppen emellan böra nattetid vara en Ca- Distancen 

bellängd om dagen en h alf och en trAclJ. ed els Ca bellängel eller melletn Skep-
' ' pen. 

en Skepps-längd. Vid blåsväder böra dessa distancer så väl 

natt som dag fördubblas: Kommer et Skepp så när, at det 

frucktar ombordläggning, bör genom en skyndasam uplovning 

eller affallning, sådant undvikas, och föregående Skeppen skola 

så vida mögeligit är skynda undan. Då alla vaqkthafvande 

Officerare upeldas af lika upmärksamhet, och iakttaga hvad 

åfvanstående §. §. beordra, blifva d esse o}yckshänclelser rara; 

stilnar vinden hastigt af så at Skeppen ej kunna styra böra 

de gjenast Slup utsätta för at undvika ombordläggning. Vid 

vinelens skralning kommer det enelast an på Officerens tidiga 

upmärksamhet, at ej fånga Uggla, hvilket gemenligen hj elpes 

genom hastig Manoeuvre med segel och Ror, såframt ej skral-

ningen går öfver 6 streck. 

§ 11. 

Som nu Flyglarna af Flottan gj en om deras afl.ägsenhet LedaTens 

f 
. . . . g1·anlagenhet 

rån Centrum, vid den aldrammdsta ohkhet 1 styrmng med ett stym jemt 
på Linien. 



Frisegling. 

Echiquier 
segling. 
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Chef-Skeppet, försättas mycket utur Linien; alts å äskas af Le
darn e den största granlagenhet, och böra de gifva akt på den 
mer eller mindre afdrift deras Skepp kunna äga. Man har 
sedt stora Flottor hela dagama holla god Linia, och det beror 
af vana och upmärksamhet. 

§ 12 .. 

Då Chefen uti trängsel vil nyttja en fri segling, skal lik
väl h varje Skepps-Cbef vid ansvar bolla sit Skepp på det ställe 
i anseende til Di visions-Chefen, b varifrån det med lättbet och 
kortaste vägen kan komma på Linien då retablerings Signal 
upgår och utan at förhindra vänningar. Divisions Cheferna 
bolla sig fördendslmlcl med sine Divisioner enligt sidsta ord
ningen, iör eller ackter, Styrbord eller Babord om Chefen, och 
så at de befrämja denna Manoeuvre: För at ifrån en sådan 
regelbLmilen ordning kunna åter utsträcka Linien, måste främ
sta Divisionen forcera med segel, den acktersta vänder och 
medlersta Divisionen Brassar up; b varje Skepp skyndar sig 
at intaga sin post. Vändningar ske Divisions vis, på en gong, 
från ackter. 

§ 13. 

Flottan seglar uti Echiquier, när den är rangerad på ena 
Byelevinels Linien och styr på den andra; Då skola Divisions 
Cheferne (i synnerhet uti denna ordning,) gjenom den alclra 
accurataste Peyling Bibeholla Linien och tjena til rättelse för 
öfriga clehm af Flottan. Om nu et Skepp avancerar för långt 
fram och peylar närmaste mann, förut, uti en vinkel, större 
än 4 streck, kommer detta Skepp i Lofvart efter vändningen, 
och i Lää (som är ännu et större fel) om Peylade vinkeln är 
mindre än 4 streck. Som denna ordning förnämligast blifver 
nyttig och otta nödvändig i närvaro af en fiendtelig Flotta, 
så blifva också dessa fel skadelige och straffvärde, emedan ef
ter vändningen, i stället för at Flottan skulle vara uti Linie, 
blir den bruten, Chefen tvungen at retablera på de Lää-varste 
Skeppen och kan hvarken attaquera eller motstå Attaque. 

f. 
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Ofta händer at Skeppen sluta så tätt på hvarandra, at efter 
vändningen flere blifva utträngde, det blir således nödvändigt 
at hafva noga upmärksamhet på distancerne, sålunda at när 
Skepp med segling Llti Linie äro 1/ 2 Cabellängd ifrån hvaran
dra, böra de uti Echiquier hålla sig distancerade til 2/s Cabel
längd och altid 1/s mera och deröfver; De Skepp som efter 
vändningen befinna sig mycket af!ägsne från sina poster hafva 
1\ianoeuvreradt illa, och skal vakthafvande Officeren blifva an
sedd som förut nämdt är. Vid denna ordning vil Chefen bi
beholla stadiga segel och styra 1

/ , streck lägre än 6 streck när 
vinden. 

§ 14. 

Flottan nyttjar äfven afhollning från Linia de Br1taille -:1-ffwlln~n!f 
· · · ~fTan Lm~a eller från Perpendikeln af vmden, och är eJ annat än en sort de Battal, 

Ecbiquier hvaruti Skeppens Peyling från hvarandra och Cour- Perp_endike!~~ · . af v~nden w· sen bhr dem beordrad, eller blott efter som Chefen styr; ej annat iin 
Denna segling blir ofta nödvändig i trånga Farvatten, d tir land en 8~1~~e~ehi-
förhindrar sträckning i Byelevinels Linien, men i synnerhet då q 

en Flotta skal attaquera ifrån Lofvart, då Retableringar up
taga tiden och förstöra Flottans fördelacktiga läge. Det är 
således ej längre vacktbafvande Oificeren utar1 Skepps-Chefen, 
som skal enligt Krigs-Articlama stå til ansvar, om Skeppet ej 
är på sin post. Vid dessa tillfällen böra de eftersta Skeppen 
forcera med segel, och de förom Linien, kunna gjenom back
ning och girning minska sin fart. 

§ 16. 

Då Chefen vil under afhollningen endera förbyta Linien Liniens / ör
från styrbord til Babord eller tvärtom eller också vid vindens bytning fTån ' ' Sty1·bord t~l 
förändringar Retablera utan upbrassning och utan at bryta Babo1·d, oeh 
Linien, ·kommer snart sagt hvart Skepp at styra olika Cours tvi:i1·tom. 

och det, med olika från stark til ingen fart: Denna Echiquier-
segling fordrar mycket j ugement och mycken öfning; h varföre 
Skepps-Chefs beordras at vid dess e tilfällen sj el f ve 1\ianoeuv-
rera sina Skepp, och noga iagtaga at då de äro komne på den 
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nya Linien, b varken hafva förlängt eller förkortat Linien hvar
vid Tactiske afhållnings regiorne tjena til rättelse. Det blir 
ätven angelägit at alla Skeppen få proportionera sin fart til 
h varandra at de på en go ng komma på Linien; härvid böra 
Divisions-Cheferne och Ledarne utgjöra en Linie och mellan
Skeppen noga rätta sig efter dem. Denna JVlanoeuvers accu
rata fullbordande är högst nöd vän dig, då en Flotta vil under 
en apparent afhollning från Fienden, samla sin styrka på en 
dess svagare del, eller uppebolla Action. eller bl intet gj öra 
fiendens attaquerings' planer. Detta sätt at kunna röra sig 
gjör en Flotta i bögsta grad stark och så sammanbunden at 
sällan någon dess del, kan af öfverlägsen magt attaqueras. 
Chefen kräfver derföre med billighet det säkra omdömme, och 
sådana rörelser som utmärka Officerskap och en Yäl.Manoeuv
rerande Flotta. Då Fregatt är nära till hands på den svän
gande flygeln, skal elen, med alla segel til, utsegla distancen, 
och kommen på Station Brassa up, eller holla lika segel med 
den stående flygeln; samt härvid j ng era Liniens utsträckning. 

§ 16. 

Som alla dessa Echiquier-seglingar förnämligast bero derpå 
Likhets-flctg-
gan nytt:jacl at L ini en al tid blifver hollen; Så vi l Chefen gj e nom likhets
som rättelse .. o .. el f Ro t · r· c1 :· • aste 

{ö?· närmaste Flaggan fastad p a an arna a en a, u v1sa or e nar m 
Skeppen,_ uti Skeppen peylings Direction: Repeter Fregatterna åligger här-
Eehequte?·- . ' . · E ·h· · · , 

segling. v1d at äfven holla s1g med hvarandra utl en accurat j c Iqmer-
Linia, på det Skeppen som kunna skifva för hvarandra, denna 
peylings Direction, må af Fregatterna kunna rätta sit omdöm
me: Under Echiquier sker slutningen på Centrum, om ej Sig
nal det annor~unda Determinerar. 

§ 17. 

.Ll" • Rangeringen i tre Linier är tilräckeligen beskrifven, och 
~anoeuver 1 

hå Linier. innefattar derjemte de skylclighete~rs iackttagancle, som vid Li-
nia de Battaille och Echiquier är nämt. Trängslet kan förmå 
Chefen at JVlanoeuvrera på 2:ne Linier; Då blir Ch8fen efter-

( l 
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sta nti elen ena eller främsta lVIann u i i den andra Colonnen. 
Desse Linier holla sig 2 a 3 Cabellängder nära hvaranclra, 
kunna vara rangerade på Byelevinels Linien, och styra Echi
quier eller andra Coursar. Skulle det hända at Chefen fant 
sig föranlåten at attaquera i denna ställning, böra båda Li
nierna styra för det fiendteliga Centrum, och söka gjenom en 
viss attaqne sätta det ur stånd lVlanouvrera. Derigenom kan 
den fiendteliga Flottan hvarken låta sin Tete vända ~j heller 
med någon förmolm doublera; Skulle de åter efter en sådan 
attaque vara i stånd och drista vända på stället; Då skal den 
ena Linien som engagerar genast äfven vända; Den yttersta 
Linien engagerar uti passerandet, och vänder, då det kan, uti 
den andra Liniens Köhlvatten. 

§ 18. 

Förr skedde Retableringar med upbrassning och afholl- Retablerin,r;s-
. f' · f T · l lvlanoeuvrer rungar e ter v1ssa Reglor: deremot e ter nyare act1quens \:Ull- och Princi-

skap, med mer och mindre forca segel efter Sjömans öga och pe?-. 

omdömme, och efter distancerna som gjärna äro olika samt 
med bibehollandet af god slutning utan trängsel. När Reta
bleringar skola ske under fiendens eld, ligger högsta magt 
derpå at Linien ej blir bruten eller det ena Skeppet skyndar 
framföre det andra; utan skola alla uneler afhollning holla sig 
tvärs ifrån hvarandra, så at de må kunna utgjöra en linia vid 
uplofning, och så at de ej blifva slmtne långskepp. Denna 
Retablering sker då vinden sk r alar; men då vinden rymmer, 
.är det lättaste sätt at lofva up i Ledarens Köhlvatten, eller 
vända efter Chefens Signal, och sedermera retablera på andra 
bogen: Den Flottan, h vars Skepp under retabieringen kunna 
ibäst h olla L ini en, har en stor förmon öfver dess fiende; en 
illa Retabierande Linie kan lätteligen blifva slagen. Förnäm-
sta ögonmärket blir således at komma kortaste vägen på nya 
Linien, och alla Skeppen skola hafva detta gemensamma före-
mål, utan at kryssa och genera de närmaste Skeppens Cour-
:sar; De som förfalla i lää hafva Manouvreradt mycket illa. 
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U p lovningen på nya Bydevinds-Lin i en bör ske med mycken 
försicktighet, i Lin i ens Köhlvatten med t j enliga segel, och så 
at backning må undvikas, hvarigenom Skeppet försättes i Lää~ 
så framt ej, de på Linien varande, Skepp, ligga upbrassade. 

§ 19. 

Om Signalers De Skepp, Fregatte1 eller andra Fartyg som äro beordrade 
repeterande. at Repetera Chefens Signaler, gj öra det med fullständigaste 

attention, h varvid inbegripes elen: at nogsamt på samma go ng 
som Chefen nedhala den eller de Signaler som han nPdhalar 
Uracktlåtenhet häraf bliiver en försummelse som til hela Flot 
ta n s kundskap blir kungjord. Äfvenledes skola repetitörerna 
ej bindit sig vid at sätta de Signaler som repeteras på samma 
ställe som Chefen, utan på det ställe hvarifrån det bäst kan 
urskilj as af Den eller Dem hvartil Signalen är stäld, antingen 
det vore til hela Flottan, någon af dess Corpser, eller enkelt 
Skepp. 

§ 20. 

Smr-tecbwts Befälhafvarne af Kong!. Maj :ts Fartyg iagttaga, at så snart 
bruk och ned- en ifrån Chef-SkeprJet gifven Signal til gemensam eller enkel 

halande. ' . . 
värkställighet blifvit urskilgd, genast det tecken bhfver h1ssat 
som utmärker, at de urskilgt och törståt Signalen; samt ned
halas på samma gong som Chefen nedhalar den Signal hvarpå 
svaret blifvit gifvit. 

§ 21. 

Signalers 1·e· Chefens Signaler til Jagarne och andra Skepp, eller des
petemnde til sas til Chefen, på afstånd eller nära och hvilka ej gjenast blit-

Jagcmw. . 
v1t sedde, skola, vid ansvar, af mellanliggande eller til hands 
liggande Fartyg repeteras, med iackttagande at nedhala de 
Signaler som blifvit besvarade och urskilgda. 

§ 22. 

Signalerande - Befälhafvarne af Kong!. Maj:ts Fartyg som natt eller dag 
af ji:u·o1· ntim . d 
något et( Flat- bhfva varse och finna sig nära en förut känd eller okän up-
tans fm·tyg. 

' · ' 
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täckt fara, gj öra de rom gj enas t Signal, til Chefens och Flot
tans efterrättelse och kundskap. 

§ 23. 

Då Flottan N aviguer ar uti trångt farvatten, och natt eller Lodning. 

dag ligger emot land eller längs landet på nära håll, ålägges 
Skepps-Cheferna at ofta nyttja lodet, (om natten en gång i 
qvarttimman) hvarföre Styrmännerne inöfvas at ifrån röstet 
kunna ;ned färdighet kasta handlod på 8 a 10 famnars djup; 
samt äfven nyttja djupa lodet under ordinair fart på djupare 
vatten. 

§ 24. 

Alla Ankrings dispositioner skola i god tid göras, om bord Anlo:i~1gs di-
o Il TT l 1\.r . F t a t Fl tt l ,_ . d h t spos!twnerne. pa a a J.)._ong . xvxarts ar yg, sa a o an mec Sh:yn sam e 

och säkerhet kan Ankra, när omständigheterna så fordra; stop
pare, svanhalsar, seysingar och knipare i st,,rt förråd och på 
sina tjenliga ställen lagd e, vist folk på hvars säkerhet (genom 
förvärfvad eller inöfvad knnclskap) Skepps-Chefen litar, place
rade vid påseysningar och knipare; katt och lmipnings-anstal
ter uti bästa ordning, ferma Bramgastar, som äro inöfvade at 
med skyndsamhet och pålitlighet pålägga och aftaga Råtog 
och Borgar, på det at Stänger och Råer må vid ankringar uti 
lägervall hastigt kunna strykas, fort hissas och Skeppet hastigt 
uti segelfärdigt tilstånd. Vid ankringar på öpna Reddar eller 
kuster, bibehålles sj ö vakt natt och dag, och all ting uti det 
bästa tilstånd, at hastigt kunna få hem sina Ankare och kom
ma til segels. 

§ 26. 

Alla utom Linien varande Fregatter och lätta Fartyg ankra Frcgrdter och 

icke med Flottan, utom när den går i egen Hamn. När Flot- bli~tbta7 ~l
1lct?·ty.9 

. 1ewas1g 
tan ankrar i sj ön, bibehålla sig dessa Fartyg på Flottans flyg- w.1der (3er;el 

. l fa l'k . . a nar L1men lar och 1 Lofvart at observera och uptäc ;:a; a 1 -vist el ga ur cmkrcn-. 

Flottans sigte, så framt ej särskilte Ordres eller particuliert 
tilstånd sådant tillåter. 
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§ 26. 

Tvänne Flaggor under den Standert, som kallas Order
standert, och är nyttjad til Parollen och Lösens utgifvande 
me::! en Flagga under. äro Signaler endast stälde til lätta Esca
dern, och repeteras icke af Flottans vanliga Repetiteurer. 

§ 27. 

Den sist ut- Under segel hissar Chefen, när han för godt finner, om 
gijiw ~arol morgonen i dagbräckningen den sist utgifne Parollen och Lö-
och Losens ' 

ln'ssning mn sen, hvilken af alla Flottans Fartyg skall genast repeteras, 
nw1·gnan1a h o l d . .. t . l .. . Fl t fi o t nii1' Chefen oc sa un a tJanar a 1gen :;:anna om ntt ot an nnes nago 
så (öT godt främmande Fartyg; när Chefen nedhalar sin Parol och Lösen, 

(1nner. , o 

nedhalar äfven alla Flottans Fartyg pa samma gang, deras. 

§ ~8. 

Undersök- Då nogot af Flottans Fartyg om natten förmärker nogot 
ning med annat, som styr olika cours eller contrairt emot Flottan, skall 

Fa1·tyg, som o • 

räkas om det Skepp, som et sadant bhfver varse, genast recognoscera 
natten. det och på anropnings-håll tilfråga det först: H vm·ijdw det 

kommrr? Är Fartyget af Flottan, skall det svara med den sist 
utgifne Parollen; sedermera frågas åter: JJ vart skl/ll Fur tyget 
y å? Då den tiltalte, om han är af Flottan svarar med elen 
sist gifne Löst'11; fela dessa svar, undersökes genast med Slup 
hvad Fartyg det kan vara, eller qvarhålles et sådant Fartyg 
tils dager blir; vore säkerhet at det är fiendte!igit, attaqueras 
det, men är det främsta Skeppet af fiendteliga Flottan, göres 
förut Signal om upptäckten, och efter omständigheterna atta,
queras, eller återtager det recognoscerande Skeppet sin post. 

§ ~9. 

Etclames Skepps-Chefer ansvara för at med deras eldar om nätterue 
handhafvam- handhafves enligt hvad Reglementet och underrättelserna uti 
de om natten. ' 

Signal-Brefvet därvid utstaka. 
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§ 30. 

Befälhafvarne af Kongl. Maj :ts Skepp och Fregatter i L i- Al~rir; öf~eT-
. f' . d l .. t l l . . f l" . . t t letmJub S1n nten, a, vt 1ogs .a ansvar a c ng o ver amna s1n pos , u om Post. 

när elden vil taga öfverhand i Skeppet, eller ock at det vore 
färdigt at sj u nka. 

§ 31. 

Svenska Sjömäns tapperhet låfvar deras Befälhatvare det 
kraftigaste bistånd, et inbördes Kameraelskap uti faran, och 
hedrar den Flagga, som enelast genom mannamod och stånd
aktighet vinner elen rätta glansen~ Högsta Befälhafvaren vän
tar i anledning häraf, at hjelpsamheten aldrig sviker ibland 
Kammerater; en som blifver illa tilpyntad eller redlös, skall 
af sina närmaste män skylas, så at han må vinna tilfälle at 
reparera eller uadgå at falla i fiendens händer. Fregatterne 
utom Linien skola under en Action preparera Cablar akter ut, 
för at vid tilfälle kunna falla in i Linien och taga på släp et 
af Liniens Fartyg, som vore ur stånd at bibehålla sig, eller 
lopp fara at bli taget. Sådana l\fanliga gärningar äro den 
ojäfaktigaste stämpel af kunskap, ära och enighet; egenskaper, 
som altid skall vara Svenskt Folks föremål, och väcka glädjen 
hos Medborgare, Fäderneslandets ärkänsla, fruktan hos fienden, 
och den öfriga V erlclens aktning. 

CARL. 

Utdrag af Instruction för Lätta 
Esqvadern. 

§ l. Lätta Esqvaderns gjöromål om dagen blifver, att uti 
Jagt-L i nia söka up täcka på aflägsna Distancer ifrån Flåttan, 
fartyg: preija och visitera dem enligt preijnings-fonnulairet, 
och än widly±tigare om anledning dertill gifves, skafta alla 

Hedntncle 
gcirmingaT 
ztnder en 
Action. 
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möijeliga underrättelser ifrån fiendens kuster angående dess 
Flåttor, förstärkningar , folkets elisposition och hälsa. 

§ 2. L ätta Esq'mderns J agt-Linia formeras så, att dess 
yttersta Flygel kan wara hela G a 7 mibl ifrån Flåttans 'l'ete 
på det att uptäckten må kunna göras hela 10 a 12 milen ifrån 
Flåttan, dess sträckning bör vara oblique emot den linie eller 
B og på hvilken 1<-,låttan är halsad; Dess Läge altid i Lofvart , 
så framt ej windarnas förändring, Landets sträckning och up
täckande icke det förbind er eller Flåttans Chef med elst ser
skilte Ordres annorlunda B efaller ; Det är så mycket bättre om 
ett a twå af Lätta Esqvaderns fartyg på afl ägsnaste flygeln 
äro utur Flåttans Sigte, de öfriga ligga på möijeligen lika di
stancer emellan dem och fl åttan således kunna de yttersta up
täckter af Land-faror eller fienteliga fartyg ganska redigt kom
ma till flåttans Chefs bekantskap, genom de på mellan distan
cerna placerade fartyg, accurata och hastiga repetitioner, på 
samma sätt få de y ttersta fartygen Ordres eller underrättelser 
ifrån flåttans eller deras enskilda Chef; Men intressante preij
ningar blifver säkrast att genom något L ätt fartyg till Chefen 
genast afsända. 

§ 3. Då fienden är i Sigto, Rallierar Lätta Esq vadern 
sig uti sluten Linie de Bataille 1/1 mihl något i Lofvart om 
K ong l. Maij :ts Fl åtta och åt den del af Linien h varåt fienden 
Synes willa attaqvera, om den är i Lofvart, ell er åt den clehl 
af Flåttan hvarmed Flåttans Befälhafvare Synes willa atta
qvera om Fienden är i L ää. I Sådant läge afvag tar Chefen 
af Lär.ta Esqvadern, Högsta Befälhaharens ytterligare Ordres 
i anseende till dess gj ö ro mål under Baiaillen, blifva de ej ge
nom Signal, skrifteligen eller genom röst meddeltP, är det ett 
teckn att H ögsta Befälhafvarens intentio n är att lämna till 
Chefen för Lätta Esqadern, öppet tillfälle att profitera af de 
förd elar Kongl. Maij:ts flått a i anseende till Läge, Styrcka eller 
Krigslycka äger ötver el en fi enteliga Flåttan: dock blir ett 
hufvud-yrke för Chefen af Lätta Esqvadern, att i alla fall noga 
obserwera, om någon punct uti wår Linia skulle medelst fi en-

elens E ld blifva Så förswagad, att den lopp fara af fienden 
blifva forcerad, då Chefen för Lätta Escadern med möijeliga
ste skyndsamhet förstäreker denna swaga punct med en dehl 
eller hela Sin Division, om så behöfves, Samt om fienden på 
den delen förlorar Sin styreka och blir betagen alt hopp att 
kunna uträtta någodt betydeligit derstädes, beger Lätta Esqva
dern Sig derifrån, obserwerar, om uti lika omständigheter den 
skulle ärfordras någonstädes uti wår Linie, hvarom icke, Söker 
att kunna begagna Sig af någon försvagad punct uti fienteliga 
liniens, antingen flyglar, eller mitt uti, i hwilket fall de närm
sta Skeppe~1 uti den delen af wår Linie den Lätta Esqvadern 
skulle behöfva att genombryta för att gjöra chocqve på fien
den, underrättas om en Sådan dessein, på det de måga kunna 
dirrigera sin Eld, till Secunderande at ett Sådant föremål, 
eller taga Sig till wara att ej tilltoga sine Camerater som hålla 
ned på fienden någon Skada. 

§ 4. Äger Kongl. Maij:ts Flåttaden fördelen att med sam
lad Styrcka kunna medelst redlöshet betydeligen förswaga nå
gon af Fiendens flyglar, iagttager Chefen af Lätta Esqvadern 
en sådan förmohn, söker att doubblera den och medelst erai
serad eld bemästra sig de redan förut illa tillpyntade Skepp, 
hwilka försäkras, så att de ej kunna återtagas, antingen ge
nom Besättning eller förstörande med m (\i j eligas te skyndsam
het, dock med iagttagande af mildhet för en öfwerwunnen 
fiende, och mensklighetens utötvande rättigheter. 

§ 5. Nödgas fienden att flyckta, disponerar Chefen af 
Lätta Esqvadern Sin Division så att den med kraft och skynd
samhet kan attal)_vera fiend ens queue, på det, att fienden må 
kunna bringas till decisif action, eller vidkännas större förlu
ster. Om under en sådan jagt fienteliga fartyg äröfras, läm
nas de åt ackterligaste Skeppen att Besätta, och Lätta Esq va
dern Continnerar sina föna Manoeuvrer. 

§ G. Blifver Lätta Esq vadern beordrad att ligga i Re
serwe bakom någon af Flåttans Diwisioner, åligger Chefen af 
Lätta EsqYadern att antingen genom detacherande, eller sam-

Tidskr. i S.Jö~·. 18!Ju 20 
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feld Secondera och betäcka en förswagad punct inom den Di

wlswnen. 
§ 7. Chefen nyttjar för att Communicera T,ätta Esqva

derns Chef Sina Ordres, tvänne sätt att Signalera, det ena är 

en Standert öfwer 2:ne Flaggor, då Signalen upsökes på det 

serskilta Signal-Blad som ensamt är stäldt till Lätta Esqva

dern, det andra sättet, äl· att då Chefen 1vill utur det allmenna 

Signal-brefwet beordra något till Lätta Esqvaderns werkstäl

lighet, nyttjar han dess serskilta wimpel, öfwer de andra teck

nen Som utgöra Signaler. 

§ 8. Chefen för Lätta Esqvadern repeterar endast de Sig

naler Som till dess Esqvader äro ,tälde, och di Chefen uti 

genereJa termer uttrycker elen :i'lianoeuwre han äskar utaf Lätta 

Esqvadern, tillhör det Ghefen af Lätta Escadern, att göra de 

dertill erforderliga Signaler. 

§ 9. Chefen af Lätta Esqvadern, nyttjar till sin Escaders 

=:11anoeuwreranc1e de allmenna Signalerna utan Esqvader-wimpel 

öfver; Den öfriga flåttan kan icke misstaga Sig deruti emedan 

en saclan ej repeteras af Flått::Lns wanliga repetiteurer. 

§ 10. Nattetid, Repeteras, eller göres inga l'lfanoeuwre

Signaler ifrån Lätta Esqvadern, hwilken attenderar till dem 

som Chefen kan wara i cause att göra för flått.an i allmenhet, 

derföre bör wie\ nattens ingående eller något efteråt, Lätta 

Esqvadern wara så mycket rallierad någon af flåttans flyglar 

att den kan höra deras Signaler. 

§ 11. Uti mist eller regn-tjocka får Lätta Esqvadern ej 

sprida Sig, utan någorlunda Slutna hålla sig så nära hufvud

delen at flåttan att i fall den wänder, ej lätta Esqvadern må 

befara skingring. 

§ U. I Storm Ligger Lätta Esqvaclern aleleJes rallieracl 

till flåttan, då Chefen ensamt besörger om j agning och recog-

ll03enng. 
CARL. 
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signalapparat för språkrör. 

Att snabbt kunna meddela sig t,ill de olika clelarne af ett 

nutidens pansarfartyg, der chefen så att säga skall hafva de 

olika trådame till den invecklade mekanismen i sin hand, för 

att i ett gitvet ögonblick under &trid kunna tillförsäkra sig om 

största möjliga effekt af ett vapen, eller att t. ex. till maskin

rummet gifva erforderliga ordres med afseende å slagantal, 

forcering och dylikt, har varit och är fortfarande eLt önske

mål, som man sökt realisera på olika sätt. Af ålder är språk

röret det medel h var af man betj enat sig att kommunicera med 

fartygets olika delar; sedan tillkomma visaretelegrafer, elektri

ska ringledningar samt telefoner, hvilken senare ju figurligt 

taladt ej är annat än ett språkrör, der ledningstråden ersätter 

det mångdubbelt skrymmande språkröret och följaktligen har 

elen förd elen med sig att lätt kunna anbringas ombord å krigs

fartyg, der utrymmet i vanliga fall är till det yttersta anlitad t. 

Senare ticlers erfarenhet ha dock gi±vit vid handen, att 

telefonerna ej nppfylde de anspråk man först stälde på dem 

såsom varande allt för komplicerade, samt dessutom hade de 

en väsencltlig olägenhet, nemligen att man ej uppfattade hvad 

som talades särdeles under skottlossning och således, i u st u n

der de förhållanden då de skulle användas befunnos de vara 
odugliga. 

Bredvid alla de elektriska ringledningarne och visaretele

graferna hvarmed man gifver signaler, åsyftande ett på för

hand öfverenskommet meddelande, har man således åter gått 

till språkrören för att meddela sig med fartygets olika delar 

och gifva de ordres, som för ögonblicket tarfvas. l hvilken 

omfattning de användas kan man göra sig en föreställning, 

om man gör ett besök i manövertornet på våra l:sta klass 

pansarbåtar der ej mindre än 13 språkrör stå till chefens för

fogande, förutom visaretelegrafer till maskinen och styrinrätt

ningen samt elektrisk affyrning af mintuberna. 

Att man således är i behof af att snabbt kunna uppfatta 
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hvarifrån en signal gifves, Jik::;om äfven, om man gifvit en sig

nal, att veta att den är besvarad från rätt ställe, är tydligt. 

De hvisselpipor man anbragt i språkrören gåfvo visserligen en 

signal. men att veta från hvilket språkrör signalen gafs, äfven 

om man hade olika ljud på alla piporna, .;ar ej det lättaste. 

För att af h j el p a of van nämda olägenhet vid språkrörens 

användande har neda11 beskrifna lilla apparat blifvit konstru

erad, hvilken har deu fördelen att kunna apteras till hvilket 

språkrör som helst utan vidare anordning än att ifrån språk

röret draga ett mindre rör som medels en färskrutning fäste'l 

vid signalapparaten; de gamla propparne med h visselpipor an

vändas som förut och samtidigt med att signalen höres sprin

ger klaffen upp och på elensamma står angifvet den del affar

tyget med hvilken språl;:röret kommunicerar. 
Såsom af figuren synes, består apparaten at en cylindrisl;: 

dosa o, hvilken nedtill s~1alnar at till ett rör !J som i sin nedra 

del är försedd med gängor, förmedels h vilka apparaten med en 

förskrufning fästes vid afstickareröret från språkröret. Inuti 

dosan befinner sig en lufttätt slutande kolf c af tunn messings

plåt, som uppbäres af spindeln d, hvilken nedtill får styrning 

genom en i röret fastlödd botten ~', hvilkeu dessutom är föl·

sedd med 6 st. hål genom hvilka luften får tillträde till dosan. 

Det i dosan ingängade locket f uppbär vinkelarmen y, som 

medels fjedern /1 hålles nedtryckt mot den på li:olfvens öfn1. 

sida befintliga knappen i. Ofvanpå locket t be:fin11er sig klaffen 

k, som är rörlig omkring axeln j . 

:-:å snart genom luftens tryckning på kolfven, vinkelarmen 

.c; blifvit så mycket upplyftad att haken l går fri från den till 

vinkelarmen hörande haken m, så fälles ldaffen upp genom en 

omkring axeln j befintlig spiralfjeder. Sedan apparaten blifvit 

anvtind nedföres klaffen i sitt ursprungliga läge, hvarvid den 

stänges af haken 111 och således är färdig till användning 

på nytt. 
Uti dosan äro ofvaupå kolfven upptagna mindre hål i 
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periferien, genom hvilka luften ofvanför kolfven finner aflopp 

och sålunda ej orsakar något mottryck. 

Figuren till höger visar klaffen uppfälcl med den å under

kanten anbragta inskriften synlig. 

Under föregående sommars eskaderöfningar voro 12 dylika 

apparater uppsatta i manövertornet å pansarbåten Thule med 

godt resultat; pansarbåtarne Svea och Göta blifva dermed för

sedda till innevarande års öfningar. 
K R. 

(Insänd t) . 
'l'ill 

Reduktiunm /iir 1't>l~;krijt Sjijcä;;enclet, 

Karlskrona. 

Uti l häftet för innevarande år Tidskrift tör Sj öv~isendet 
{i··rekommer: 

71Förslag till bildande af en Besigtnings-Förening mom 

Sverige för dess Hanclelsflntta. 11 

l.\fed anldning af detta förslag beder undertecknad få fram
ställa följande: 

Det föreliggande förslaget att inrätta ett Klassificerings

;:.: älJskap i Sverige är ingalunda nytt. För c:a 10 a 12 år se

dan uppträdde aflidne f. d. sj ö kaptenen, sedermera Hawaiiska 

genera:ikonsuln Burger, som stiftare och ledare för ett dylikt 

sällskap i Sverige. J ag tror mig veta, att många af våra re

derier understödde honom, men detta oaktadt föll förslaget 

och vardt öfvergi±vet, innan man ens hade börjat. Man kom 

troligen till insigt om, hvilka svåra kostnader en sådan för

rättning medt::1ger, i organisation, tryckningskostnader, aflönin

gar m. m. och dmjemte ovisshet om, hvilka inkomster, som 

kunde p<'träknas. Mau insåg redan då, att vår handelsflotta 

var för liten för att ensam kunna draga alla de kostnader, 

som en dylik förrättning kräfver, och hjelpen af assuransbola-
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gen och enskilda föreningar var väl ej heller så alldeles säker 

att bygga på. 
Förslagsställaren talar om, att på "klassen beror fartygens 

såväl som lasternas antagande till försäkring, och efter klas

sens godhet stipuleras premiens storlek." Ja, det är sannt! 

Men huru lång tid åtgår icke, innan man öfverallt på jord

klotet lärer sig att känna det Sve~1sl_,a Veritas klass-system, 

·och hvad förtroende har en sådan klass uti t. ex. de chinesi

ska, indiska och australislm hamnarne? Der vill köpmannen 

ock hafva sin last assurerad och assuradören svarar, att han ej 

känner till det Svenska Veritas klasser. Detta förhållande gör, 

att många norska fartyg ännu äro klassade uti Engelska Lloyd 

och Bureau Veritas' register, oaktadt norrmännen ha sitt eget 

klassregis ter, ''Det Norske Veriras". Skall ett klassifications

sällskap väl uppfylla sitt ändamål, så måste det ock öfverallt 

på verldsmarknaden hafva agenter och experter, som represen

tera sällskapet. Ty supponera att ett fartyg är klassaclt uti 

det Svenska V eritas och på väg till en fraktsökande hamn rå

kar i haveri. Inkommen i haveri till en utländsk hamn söker 

fartygets befälbahare efter det Svenska Veritas agent. Fin

nes ej en sådan, så är fartygets klass af intet värde; han må

ste då för att försöka få vidare sysselsättning för sit.t fartyg 

vända sig till ett annat klass-sällskaps expert för att i detsam

ma efter slntad reparation blifva klassadt. Jag nämner detta si

sta förhållande blott för att visa, att det icke är nog att hafva 

experter hemma, sådana måste finnas öfverallt, hvilka föror

saka sällskapet stora u tgifter. 
Förslagsställaren bö1j ar sin uppsats med: att Sverige helt 

och hållet saknar en klassificeringsanstalt och att de flesta öf

riga sjöfartsidkande nationerna hafva sådana. H vad saknaden 

af en dylik förrättning beträffar, så är den ej stor, ja, man kan 

gerna säga ingen. Vår seglande hand elsflotta är gammal vor

den och kompletteras ej med nybyggnader, utan genom inköp 

af gamla utländska fartyg. Denna del af vår flotta har på de 

senaste 10 åren nedgått från 2,408 st. fartyg med 403,517 tons 
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drägtighet till 2,131 fartyg och 342,189 tons drägtighet. Af 

dessa 2,000 segelfartyg tror sig författaren häraf tryggt kunna 

påstå, att icke 10 a 12 °/o äro i det tillstånd, att de förtjPna 

en bättre klass. H vad den svenska ångbåtsflottan beträffar, 

så är elen ock till största delen gammal och sliten, ja många 

af dem så medtagna, att ombyte af bordläggningsplåtar och 

förduboling af desamma äro nödvändiga för dess bibehållande 

i deras ursprungliga klasser. På samma sätt som segelflottan 

kompletteras dt>nna af gamla, billiga engelska ångare. Våra 

ångbåtsrederier finna nu mer fördel i att låta bygga sina far

tyg uti Tyskland, Danmark och Norge. Sorgligt nog! Den 

svenska ångbåtsflottan har visserligen under de senaste 10 åren 

ökats från 675 st. fartyg med 90,913 tons drägtighet till 909 

fartyg och 169,991 tons drägtighet, men bland tillökningen in

går en stor del inomskärs- & kustångare, som ingen klass be
höfva. 

Af det nn anförda synes, att tidpunkten ±ör den föreslagna 

svenska klassificeringsanstalten är sämre vald än elen här förut 

antydda. Lägger man härtill de närvarande usla fraktkon

junkturerna, som under de 4 sista åren oupphörligt nedgått 

till elen grad, att numera ingen fört jenst från fartygen står att 

finna, när assurans och aflöningar äro betäckta, så uppstår i 

sanning ingen uppmuntran för ett fartygs rederi att påkosta 

de underhållsreparationer, som hvarj e klass-sällskap fordrar för 

en bestämd klass. Skeppsredarens svar är numera: Kunde 

en något så när god frakt erbjudas, så skulle jag låta reparera 

och 1dassa mitt fartyg. Eljest icke! 

H vad de ö fri g a sj öfartsiclkande nationernas klassificerings

anstalter beträffa, så äro Engelska Lloyds, Bureau Veritas', 

Germanische Lloyds, internationella klassificerings-sällskap, 

hvars klassböcker mest rådfrågas af våra assuradörer. Det 

N ors k a Veritas för norska fartyg och Amerikanska Record, 

ömsom, för en del deri klassade fartyg. De återstående ej upp

räknade, nemligen Hollands, Österrikes och Italiens klassböc

ker tror jag ej de svenska assuradörerna rådfråga. 1\len då 
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förslagsställaren talar om, att de flesta sjöfartsidkande natio
nerna hafva egna klassificeringsanstalter, så finnas ännu ett 
tiotal, som mig veterligen icke hafva några klass-sällskap. 

Hvad klasskostnaderna beträffa, hvilka enligt förslagsstäl
larens påstående skulle "till största delen hamna i de utländ
ska kassakistorna", så bestrides · detta påstående. Det finnes 
utländska klassificeringssällskap i Sverige, som betala de flesta 
af sina experter fast lön och dessutom arvoden för hvarje klas
sadt fartyg. För resten får det utländska sällskapet vidkännas 
många andra utgifter, hvaribland må nämnas pensioner till 
frånfallna experters medellösa anhöriga. Häraf blir en följd, 
att den största delen af klasskostnaderna för svenska fartyg 
icke gå till utlandet, utan stannar just här i landet. 

Undertecknad, skeppsredare i nära 30 år, kan således nu 
icke finna, hvartill ett svenskt klassificeringssällskap skulle 
gagna? Hvilket rederi skulle väl nu vilja bygga och klassi
ficera sitt fartyg uti Svenska Lloyd eller Svenska Veritas? 
Helt säkert intet, på grund at hvad här ofvau är antydt. Att 
börja leken med att klassa och inregistrera gamla fartyg, ut
gångna från de utländska klassböckerna, skulle medföra en 
alltför stor risk för ett nytt sällskap. 

(Insänd t). 

Till frä.gan om lotsarnes; inkomster. 

:'lied anledning af statsrevisorernas anmärkningar angå
ende lotsverkets t j enstepersonals löneförmåner lem n as härne
dan några upplysningar om åtskilliga förhållanden dervid. Der 
stod nämdt at.t lotsames löneinkomster kunna uppgå till 3,000 
a 3,600 kronor, men då är detta endast å ett par ställen och 
i lyckligaste fall. Alldenstund anmärkningarne gälla 1893 så 
kunna vi framdraga några j emförande siffror för det året. 
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Högst:>. lotslöner vid de särskilda lotsplatserna under 1893: 
:Mellan 3,200 och 3,000 kr. vid 2:ne platser. 

,. 3,000 , 2,500 , ,, 5 st. ,. 

" 2,500 " 2,000 " " 
8 

" " ,, 2,000 , 1,500 " 
" 

14 
" 

,, 
" 1,500 " 1,000 " " 

17 ,. 
" 

,. 1,000 " 500 ' " 
31 

" " 
" 500 " l 7 " " 56 " " 

1\l en nu är att märka, det lotsarue vid en del platser, t. 
ex. vid Lilljungfnm, få hålla sig med egna båtar samt under
hålla desamma. Uneler minst 8 månader af året måste lotsen 
äfven hålla en lotsdräng, som hjelper honom med båtens sköt
sel, och då han gått ombord för att lotsa seglar upp med bå
ten till lotsningens ändpunkt och afhemtar lotsen, som derige
nom slipper gå och vänta på lägenhet utan omedelbart efter 
lotsningens verkställande kan återvända till sin station. Ge
nom att hafva det inrättadt på detta vis uppstår aldrig någon 
stagnation eller brist och besparas lotsverket att hålla dyrbara 
kuttrar, som utom kostnaden tarfva åtskilligt till underhåll och 
vård. Lotsames båtar kosta i medeltal omkring l ,600 kronor, 
och öfvergående till lotsens utgifter i och för sin t j ens t, be
räkna vi att bö1j a med 5 ° /o ränta å 1,500 kronor...... 76: 
Båtens underhåll . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. 160: -
l\'Iat för en lots dräng, pr dag l,~, .................. 57: 50 
.c(ontant per månad .................................... 35: ---
För 8 månader .......................................... 72: 50 580: 

Kronor 805: 
som afgår från lotslönen och qvarstår sedan ej mera än 1,434 
kr., h varaf skall tagas till pensionskassor, skatter och resten 
att lefva af och kläda sig på. Häraf synes att summan till slut 
smälter betydligt samman. 

Angående öfverlotsarne och hvad dem af 2:dra grad be
träffar, så är deras lön 8JO kr., tjenstgöringspengar 200 kr. 
samt lotslön 2,239 kr. vid ofvan anförda lotsplats, men skall 
han då hålla eldning och städning å samt rent och i ordning 
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kring lotskontoret, all skrifmateriel, resor, företagna i tj ens ten , 
utan skriftlig order från lotskapten, då ej lotsbåt kunnat all
vändas. Dessutom tillkommer pensionsafgifter och skatter, så 
att här en ganska stor afrundning af summan äfven sker. En 
annan sak är att lotslönernas storlek är beroende af sjöfarts
förhållanclen och kunna · vexla ganska mycket vid olika plat· 
ser, t. ex. vid Sandhamn var lotslönen 1893 500 kr., vid Lill
jungfrun 100 kr. mindre än 1892. 

Ofta får man höra anmärkas, att våra lotsars inkomst och 
bildning ej stå i harmoni, hvilket i vissa fall kan ega san"1ing 
hvad elen äldre generationen beträf-far, ty litet hvar känner 
nog till hur det var med skolorna förr i verlclen, 40 a 50 år 
tillbaka, synnerligast ute i skärgårclarne. Företrädesvis rekry
teras "lotsverkets leder med fiskare och sjöfolk. Skulle det ej 
gå lika bra att rekrytera dem ur flottan med sådana kader af 
värfvade stammen, som under sin tj ens te tid visat ett god t och 
pålitligt uppförande. I händelse af krig egde jn flottan då i 
lotspersonalen en god och öfvad styrka på minst 600 man. 
Under nuvarande förhållanden borde väl på grund af § 8 
Tjenstgöringsreglementet för lotsverket af elen 15 Febr. 1881, 
lotslärlingar och fyrbiträden under fredstid erhålla elen öfning 
i exercis och vapenbruk, som lagar och författningar ålägga 
och tillerkänna landets öfriga manliga befolkning, men genom 
Värnpligtslagens 2l §, 5 J u ni 1885, sådan elen i lag lyder af 
den 27 Maj 189:?, beröfvas de dessa förmåner. En lots sade 
vid ett tillfälle: 11 clet är elen största orättvisa, som begås mot 
Dss, att vi Ej få lära oss sköta ett vapen eller exercis. I hän
delse vi blifva inkallad e under ett krig veta vi hvarken det 
ena eller andra clå vi behöfvas, utan komma att springa som 
yra höns kanske, och ansigte mot ansigte med en fiende kunna 
vi ju inte förs\·ara oss. 11 

E--1. 
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U. S. Naval War College. 
(Föredrag hållet inför Sjöofficers-Sällskapet i Stockholm d. 24 

Nov. 1894 af Kapten C. G. Flac~) . 

Herr Ordförande, mina Herrar! 

Den rastlösa verksamhet och de stora omlwälfningar, som 
under de senaste trettio åren egt rum inom sj ö krigsteknikens 
område, hafva bland fackmännen helt naturligt framtvingat 
elen frågan: huru komma förhållandena att gestalta sig under 
ett nutida sjökrig? 

Då icke något dylikt, åtminstone i någon större skala, 
med undantag a± det nu i fierran Östern pågående, och ]war
ifrån föga tillförlitliga och utförliga meddelanden ännu före
ligga, egt rum, uppställer sig en annan fråga med ett nära 
samband till elen förra: Har fackmannen så mycket som sig 
göra låter under fredens dagar studerat och sökt utreda, huru 
dtm moderna sjökrigsmaterielen, huru de moderna vapnen. 
lämpligast skola användas i krigstid? Svaret härpå kan icke 
blifva fullkomligt nekande. Inom de europeiska sj östatemas 
mariner pågå årligen större sj ömanövrer, för att på ett prak
tiskt sätt studera sj ö krigskonsten; på andra siclan Atlanten, i 
elen stora N ordamerikanska republiken, e ger årligen en kurs 
rum, der endast frågor berörande den moderna sjökrigskon
sten studeras, diskuteras och kritiseras. 

De båda verldsclelarnes, på ömse sidor af Atlanten, arbe
ten kan man säga supplementera hv::J.randra. liesultatet af 
dessa arbeten skulle troligen blifva större, om de båda olika 
sätten att utföra desamma gingo hand i hand, och kanske 
skulle vi då vara mera i stånd, än hvad nu är fallet, att till
fredsställande besvara förstnämnda !råga: Huru komma för
hållandena alt gestalta sig uneler ett nutida sjökrig? 

U. S. N a val \Var College, eller som elen på senare ticlen 
ofta blifvit benämcl Cap ta in Mabans N a val vVar College, grun

' dades 1884 och bö1j ad e sitt första arbetsår 1885. Förstnämnda 
år tillsattes en komite för att afgifva ett utlåtande angående 
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upprättandet af en högre undervisningskurs för sjöofficerare. 
I ett betänkande, inlemnadt sex veckor efter sedan komit!'m 
blifvit tillsatt, förordades en dylik knrs af följ ande skäl: 

"Komiten är af den åsigt, att ett aJ de mest bjudande skä
len för en sådan institutions inrättande är, att det mciste finnas 
c-m plats, hvarest våra sjöofficerare, icke allenast uppmuntras 
till, utan der det äfven fordras af dem, att studera sitt egent
liga yrke - kriget - på ett mera genomgripande sätt, än 
hittills varit fallet, samt h varest de kunna blifva satta i till
fälle att erhålla en utredning af de mångfaleliga olösta frå
gorna inom sjökrigsföringens område, enligt samma vetenskap
J tga metbocler, som de, h vilka finnas antagna inom andra yr
kesgrenar. 

nEhuruväl krigsvetenskapen ej kan inläras genom böcker 
allena, så bör dock ett grundligt studium af krigsoperationerna 
såväl till lands som sjös, genom hvilka clemJa vetenskaps prin
ciper praktiskt blifvit . bevisade, utgöra den väsentligaste be
ståndsdelen af officerens uppfostran, då ju hans lefnad är eg
nacl åt vapenyrket. 

nDe krig, hvilkas lyckliga utgång varit beroende af en 
flottas ingripande, de som erhållit en olycklig vändning genom 
Cll flottas rnellankomst, öfverförandet sj ö led es af en talrik arme 
till ett aflägset land och dess landsättande på fiendtlig kust 
under en fl,,ttas kanoner, de olika resultaten af strider mellan 
fartyg och lancltbatterier, sjökrigsexpeditioner, som hafva miss
lyckats, h vilket kunde h af va blitvi t förutsagd t på förhand 
genom ett iutelligent studium af den uppgjorda planen, de 
:stora sjöslagen i historien, äfven de, som utkämpats långl-iga 
tider tillbaka, och hvilka bevisa samt gifva eftertryck åt många 
aJ de oföränderliga och mest vigtiga gruncllagarne i krigfö
ringen, allt detta måste forskaren i sj ö krigskonst omsorgsfullt 
studera och göra sig förtrogen med, ty det ?.r på hans skick
lighet i sitt yrke att kunna såväl vid större operationer som 
mindre dylika under sj eliständigt befäl med största fördel för
ena och använda rikets :flytande stridskrafter, som vårt folk 
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måste förlita sig, då frågan gäller skyddandet af dess intres
sen, bevakandet af dess långa kuster och dess läugs desamma 
flytande handel för fienden~ sköflingar. 

"Den nästan totala frånvaron af tillräckligt sjöfC•rsvar ökar 
det ansvar, som h vilar på våra sjöofficerare och fordrar af dem 
på ett oafvisligt sätt utJmordentliga ansträngningar för att 
kunna förvärfva sig yrkeskunskaper, i ändamål att på bästa 
sätt söka ersättning för den ytterliga brist på medel, som stå 
till deras förfogande för detta måls ernående. Häri ligger ej 
blott ett talande skäl utan en tvingande nödvändighet för upp
rättandet af en sådan undervisningsanstalt, som den till oss 
utfärdade instruktionen afser. 

"Beträffande elen Yärdefulla praktiska erfarenhet, som blott 
kan vinnas genom ~jenstgöring till sjös, så är elen amerikan
ske sjöofficeren deri vanlottad . Det är allmänt bekant, att 
Englands och Frankrikes evolutionseskadrar, sammansatta af 
de mest moderna fartyg, utgöra dessa länders stora krigssko
lor. Då vi ej äro i besittning aJ- dylika kan denna brist hos 
oss blott delvis fyll as genom elen föreslagna sjökrigskursen. 

"Det faktum, att våra sj öotficerare h varken studera kriget 
såsom en vetenskap, ej heller ega någou motsvarande praktisk 
skola clm·för, förefaller i dessa upplysningens och {ra må tskridan
clets tider så egendomligt, att detta enligt komittms åsigt är 
ett bliräckligt bjudande skäl ±ör inrättandet af en dylik insti
tution, som den departementet har uneler öfvervägande.11 

Så långt komittm af 1834. Ett annat u ttalande angåendP 
anledningen för sjökrigskursens upprättande lenmas oss uti en 
interview, som egde rum i Ville fral:tche Jetta år med chefen 
om bord å kryssaren ''Chicago", captain J\lahan. Då Clenne är 
en man h vilken till följ d af sina arbeten inom sj ukrigsko11sten 
sprid t ljus öfver sj ömilit~Lra frågor mer än någon annan under 
detta århundrade, återgifva vi äh·en, h vad han säger: llJ ag 
vill ~j bestrida, att icke många beaktansvärda ås igter i detta 
ämne framhålli t s; goda uppsatser och afhandlingar hafva för-
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fattats af åtskilliga personer, men likväl förblir det faktum be
stående, att ett systematiskt studium och ett grundligt arbete, 
för att skapa en vetenskap angående sjökriget under nyare 
tiders förhållanden aldrig egt rum. 

''En regering får likvisst på inga vilkor öfver lemna stu
diet och utredningen a± ett så utomordentligt vigtigt ämne, 
som sjökrigskonsten, åt den frivilliga och enskildta företag
samheten af i aktiv tjenst varande officerare. Att kunna för

stå och omfatta detta ämne är af en så stor betydelse, att me
del måste til lgripas i ändamål att kmma försäkra sig om en 
methodisk undersökning och bearbetning af ofvannämnde ämne 

af dertill särskilclt utsedde officerare, hvar:j emte en kurs måste 
anordnas för alla de officerare, som synas lämpliga att föra 
befäl öfver flottor och på enkla fartyg. 

"För att kunna genomgå denna kurs förutsättes det, att 
mau eger de kunskaper, som i allmänhet fordras af en sjöof

ficer, äfvensom den mångsidiga tekniska bildning och färdig
het, som eges af officerare vid Förenta Staternas flotta, hvilh:a 
i el etta hänseende ej stå efter något annat lands sj ö officerare. 

"Dessa äro de grundvalar. på hvilka sjökrigskursen byg
ger sitt arbete om sjökrigsmaterielens användning i striden. 

"Den stat, som lyckas att på det fullkomlig,1ste sätt uppnå 

detta mål, och hvars office~·are uppträda på krigsskådeplatsen 
med den grundligaste förkunskap om en strids olika lägen och 

skiften, samtidigt som de besitta fullgoda praktiska kunskaper, 
hvilkas förvärfvancle vår sjökrigskurs alltid sträfvat att förena 

med de teoretiska studierna, eger t>u ofan~lig fördel framför 
andra stater. De förutnämnda officerarne besitta den dyrbara 

egenskapen att kunna snabbt uppfatta och begagna sig af si
tuationen, och denna egenskap tillika med ofvannämnde fördel 

skall i betydlig mån uppväga möjligen befintlig underlägsenhet 
i antal fartyg och deras utrustning, samt vid likhet i styrka 
afgjordt medföra en gynsam utgång af striden. 

Vi komma så till, hvacl denna sjökrigskurs varit och hvad 
elen är. 
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Från sm ±ör;;ta början afseeld att i främsta rummet vara 
en kurs, der blott krigskonsten och vetenskaper, som erfordras 
för befälsposters beklädande studerades, afsåg el en ock att vid 
siclan häraf lemna specialutbildning i en del tekniska ämnen 
såsom artilleri-, torpedoväsende och sjömätning. Emellertid 

beviljade icke kongressen erfo rderliga medel för upprättandet 
af de tekniska kurserna. Dessa hafva aldrig kommit till stånd 
och med den karaktär s j ö krigskursen nu eger, är det tvifvel
aktigt, om de der ],omma att inrymmas. Som emellertid elen 
amerikanske sjöofficeren redan under sin kadettid i sj ö krigs 
skolan vid Annapolis erhållit en grundlig tecknisk utbild
ning, samt sedermera under sin bana har att underkasta 

sig pröfning inför en kommission, hvarje gång han befor
drao, och denna pröfning i synnerht inom de lägre graderna 
till stor del omfattar tekniska frågor, torde ej den tekniska 
delens utlemnande från denna kurs medföra några större olä
genheter. 

Det för;; ta ar betsårAt eller l 8S5 pågiek kursen blott en 
helt kort tid från elen 3:e September till clRn 30:e i samma 

månad och bestod. undervisningen hufvndsakligen i sjöstrategi, 
sj ö taktik, sj ö krigshistoria, internationell lag, sundhetslära, landt
krigskonst och krigshistoria. 

De fö lj ande åren 1886, 87 och 88 varade kursen 2 a 3 

månader, samt omfattade föreläsningar i förutnämnde ämnen 
äfvensom en del praktiska öfningar i förbindelse med den 

Nordatlantiska eskadern, som, då detta lät sig göra, utförde 
en del krigsöfningar i närheten af N ewport. 

Ehuru sjöministern, den befälhafvande amiralen och che

fen för sjökrigskursen i sina rapporter under dessa år på det 

varmaste framhållit kursens nytta och nöd vändig het, så egde 
likväl ingen dylik rum de påföljande åren 188~), 90 och 91. 
Kongres;;en hade likväl bevilj at ett större penr1inge-anslag till 

uppförandet af en särskild lokal för kursen, och denna bygg
nad på Coaster's Harbor Island vid Newport var 1892 i ord

ning, så att undervisningen detta år derstädes kunde ega rum. 
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Lokalen invigdes af den clå varande Chefen Captain A. T. 
Mahan med ett längre anförande, kalladt: "The practical Cha
racter of the Naval vVar College'' och hvilket återfinnes i elen 
amerikanska tidskriften Proceedings of the U. S. N a val Insti

tute 1893. 
Den kurs, som detta år egde rum öfverensstämde, hvad 

arbetsordningen beträffar, ganska mycket med den af 1887, då 
Captain Mahan för första gången var kursens chef. 

År 1893 var kursen instäld; dess förutvarande chef (Cap
tain Mahan) var då kommenderad som chef på kryssaren Chi
cago, flaggskepp på elen s. k. emopeiska stationen . Det mot
tagande, som han rönt här i Europa, särskild t i Eng:and, till 
följ d af sina nyligen utgifna arbeten: "'l'hc Influence of Sea
power upon history" och "The Influence of Seapower upon 
the French Revolution and Empire" är troligen i friskt minne 
hos en hvar, som meel intresse följer händelserna inom elen ma
ritima verlelen. Dessa arbeten, som den tyske kejsaren städse 
har liggande på sitt skrifbord, då han är ombord på "Hohenzol
lern'\ och som på hans befallning tilldelats bibliotheket om
bord på hvarj e fartyg tillhörande den tyska flottan, äro såsom 
författaren i förordet till ett af dem säger, helt ocb hållet re
sultatet af hans förbindelse med U. S. Naval \Var College, i 
egenskap af föredragande i sjökrigshistoria och sjökrigslmnst. 

Såsom kursen nu är anordnad, sorterar den uneler den 
afdelning af amerikanska sjöförsvarsdepartementet, som kallas 
Bureau of Navigation med säte i \Vashington. Emedan New
port är en af amerikanska flottans stationer med en befälhat
vande officer på platsen, sorterar kursen närmast uneler honom. 
Chefen för kursen är af Commanders grad eller deröfver; han 
har till sitt biträde en s. k "permanent staff", bestående af 4 
a 5 officerare. 

Det anslag, som kongressen vanligen beviljat för bestri
dandet af kostnaderna för kurs en, har uppgått till 12,080 a 
8,000 dollars; den senare summan under de sista åren. Detta 
är dock icke ett ordinarie anslag. 
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· Anslag~t an vändes till aflönai1de af personer, som föreiäsa 
vid kursen och ej tillhöra krigsmakten, till aflönande· af ren
skrifvare, ritare och betj ening, tjll bestridande af resekostnad 
för de utanför Newport boende personer, som föreläsa vid kur
sen och ~j äro härför särskild t aflönade, till b~lysning, eldning, 
upphandlmg af skrif- och ritmateriel sa1nt för kompletterinD" af 
bibliotlieket. Inga särskildta arvoden tilldefas fÖlj aktligen cilie
fen, vid kursen anstäld officerspersonal eller krigsmakten till
h?rande pers~ 1ier, so~ föreläsa .vid knrs~n" el!~~ \1~r )e?a öf
mngar, utan anses all denna t j ens t såsom ·meriterande' och der
för särskildt eftersträfvansvärd. 

De officeräre, som slfola g enomgå k}lr~-~~i, komrpencleras 
dit af the Navy Department De äro 1'af Command~rs grad 
och derunder. Det relativ'a flertalet utgöres, vanligen 'af offi
cerare, som tillfölj d af sin gr a a kunna korluna ifråga att be
kläda befälsposter. T år v oro 24 officerare . pitl~ommenderade. 
af dessa innehade g · Commanders grad, '10 vo~o . af grad der~ 
under och de åt~;·stående 5 ~ilihörde ~'~·~:ni~'{{ ''q~~ kustb evfik
mngen. 

Chefen för '1mrsen hadE.; de'n åsigtmi, som äfven lär ' de!a3 

af öfverstyrelsen, att till kursen ej borde komm enderas alltför 
unga officerare, ty föi· llatt rätt' kunna bedöma och tillo·odoD"öra 

. :: · ... 1)"~ > ' ' ' b b 

s1g de kunskaper, som meddelas- i strategisV.a och taktiska äm-
nen, behöfves en stor del erfarenher ' j , annat fall kommer 

•• • ., t-.· "'1{) .• • ' ·' ' -~.' . 

eJ arbetet viLl kursen att 1"emna ett så godt resultat , som 
man åstundar, i spörsmål, hvilk~ ' aro af en så stor betyd els~ 
fö1; ett la'nds förs var. . · · ',,; · · 

I det stora nybyggda ' p~set, särsk.ildt afse d t för kurseii, 
finnas å öfre vårii'ng~n tvenne rymliga förelttsnings,salar och en 
del e m betsrum; i nedra våningen biblioteksrum och tre större 
komiterum. Fyra bostadslägenheter, afseelda för chefen och 
för de till tjenstgöring vid kursen fast anstälda officerarne, 
finnas äfven ini·ymda i 11uset. .. ' ' 

· · Undervisningen, som meddelades och arbetena, som under 

Tidskr. i /)jöv. JS!J5. 21 



- 310-

pågående kurs skulle utföras, voro dels af teo!"etisk dPls af 

praktisk natur. 
Arbetstiden bö1jade kl. 10 f. m. och fortgick till kl. l 

e. m.; börja de derefter kl. 3 e. m. och af slutades kl. 5 e. m. 

Den teoretiska undervisningen bestod af föredrag. De 

, teoretiska arbetena utgjordes at studier i ämnen, fallande inom 

kursens område, utarbetande af ett större försvarsproblem, om

fattande ett krig mellan Förenade Staterna och en gifven makt 

med krigsskådeplatsen och uppträdande styrkor på förhand 

bestämda; strategiska hemarbeten bestående i utarbetandet af 

planer for krigföring mellan utomamerikanska makter, hvari 

Förenta Stateruas intressen berördes, eller hvilka hade ett sär

skild t intresse för kursen. Den praktiska undervisningen be

stod af ramningsöfningal'· och taktiska evolutioner ilied ång

slupar för iniärandet af signalbrefvet och de taktiska föreskrif

terna. samt i torpedöÖfningar vid torpedostationen, sjökrigsspel, 

strategiska, taktiska oc,h . tvenne fartyg emellan. De ptakliska 

arbetena utgj ordes af besök på de ställen, som lågo inom den 

i försvarsproblemet gifna krigsskådeplatsen för uppgörandet af 

krigskartor och utiärandet af rekognosceringar i och för an

falls- och försvarsdispositioners utarbetande. 

För såvidt den Nordatlantiska eskadern sammandrages i 

och för . stridsötningars utförande, skulle officerarne vid kursen 

embarkera på densamma. 

Dessutom följ des det nu pågående Chinesisk-J apanska kri

get, de stora sjömanövrerna som förflutna sommar inom de 

mera betydande sjö~€aterna egde rum och alla andra inom kur

sens område liggflnae frågor, til lhörande sjökrigsväsendet, af 

"the permanent Stafl:.,; hvad i denna >äg samlats anslogs på 

dertill särskild t afsedda taflor, i ändamål att en hvar, som 

önskade taga nårmare kännedom härom dertill måtte hafva 

tillfälle. 
De föredrag, som böllos unrler kursen detta år, omfattade 

följande ämnesgrupper och angifves i det efterföljande dess

utom ämnena :;amt antalet föredrag: 

- 311 --

Inom sjijstraiP,r;iens område: 

Förberedelser till kriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 

Uppgörandet af krigskartor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . l 

Handelsförstöring ... . .. _................... . ............... . .... . ......... 2 

Sjökrigsexpeditioner, hvari stridskrafter till lands och sjös 

samfäldt ingå.. ... ........... . ............................. .. ......... 2 

Engelska rikets sjömaktställning och dess strategiska läge 

i närvarande tider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Nicaraguakanalen, dess strategiska och kommerciella bety-

delse. ... ....... ... .................... . ..................... .. .... . ...... 5· 

Landstigningsoperationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

I~ustförsvar............. .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 6. 

Inom lmultstruteqims område: 

Landtstrategiens grunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 2· 

Skild ring af vissa mera namnkunniga krig . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3-

Inom sjöt"ktlkens otnråde: 
Greh:ernas sj östrider med perserna; da förras strider sins

emellan , samt lärdomar som till gagn för närvarande 

tid häraf kunna hemtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Artilleriet i sj östriden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Evolutionsboken . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 2: 

Flottans och armens signalsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Inre och yttre kommunikationsmedel ombord på ett fartyg l 

Rammen och dess taktiska användning........................... 6 

Torpeden i sj ö kriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Artilleriet, dess betydelse och användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Inom la ndtta!di/cPn.~ område: 

Ut-vecklingen af infanteri taktiken........ . ........... . ............... 3 

'l'illfälliga befästningsarbeten.............. ........ .................... 2 

Inom arfllf,·ridiseudets område: 

Sjöartilleriet, dess utveckling och nuvarande ståndpunkt... l 

Inom r amm P/Is område: 

Ramstäfven och dess konstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

H vilket inflytande en stöt af rammen eger på ett fartygs 

flytbarhet och styrförmåga............... .... .................... l 
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Inom toi'Jierloväsendets owråde: , 
Elektricitetens användning inom sj ökrigsyäsendet .... · · · · · · · · 

Inom. JHIIISarets område: 
Pansaret~ betydelse i sjöstrielen och tillverkning af modernt 

. pansar ... .. : ... . ....... · · · · · · · .. · · · ...... · .. · · · · .. · · · · · · · .. · .. · ... · .. · · · · 
Inom lm·t y:;smashnernus område: ,. 

Moderna fa1~tygsmaskiners skötsel och vård . samt, gång med 
forceracJ.t drag . . ... .. . . .................... · · · · · · · · · · · .,. · · · · !..,· • • • • • 

Inom illtPrnutionell lagstiftning: 
Grunderna för den internationella lagen, samt de frågor i 

2 

l 

l 

18 detta ämne sjöofficeren bör ega kännedom om 
Blom/ode iillllleH.' 

J emförelse mellan utländska staters fartygsmateriel .... , .. , .. l 
Sundhetslära ... . .. . .. ... . · · · · · · · · ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: ·~.- · · · · · · · . lO 

l Fartygs stabilitet ................. , ... . ............. , ... ;· ·· ............ .. 
:2 Svängningsförsök med fartyg .............. .. ................. · .... · 

-.Marinsoldaternas användning vid kustförsv~ret , ..... . ,.:...... 2 
Af ofvanståencle förteckning f1~arp.går det, . ~m n~ . mångsidig 

den teoretiska unelervisningen vid ):ur~tW är. · Antalet .före 
läsningar om ~1age~l uppgingo till högst tvenqe, och räckt~ 
hvar och en af d essa som regel ej mer än l timme. D,e .voro 
vanligen skd'na samt upplästes . af föredragand e ; att deJ;viq 
föra anteckningar _var icke obligatqriskt, utan berodde på in
dividRn sjelf. 
_ Flera gånger har det kommit på tal att trycka föredragen , 
men har detta ej blifvit förorclaclt af kursens befäL Likväl 
komma föreläsningarne i Internationell lag att i_ tryck bliha 
tillgängligt för sj öofficerarne, i ändamål att tj ena som en väg-
ledning i detta ämne. . . .· ·. 

Bland de teor"ltiska ~~·beten, till h vilka den mesta tiden var 
anslage!l,. märke,s studierna af de arbeten, som funnos i qiblio
thekel . Den för studiernas idkande afseelda ticlen var emellan 
kl. 3 och 5 e. m. Bibliotheket nr . synne_l)igen rikhaltigt oc;h 
intressant samt omfattade arbetei1 i all3; .de vetenskapsgrenar, 
hvar~~ti kur~~l; afsåg att le;1ma utbildning; såväl äldre som 
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nyaste litteratur fanns här tillgänglig i form af böcker, ticl-
skrifter och kartor. studierna kunde antingen idkas hemma 
eller i bibliotheksrummet, blott elen härtill afsed ela arbetstiden 
iakttogs. 

Af de teoretiska arbetena bestående i krigsproblemer fä
stes, såsom naturligt var, största afseendet vid det, som rörde 
försvaret af F örenta Staterna. Detta problem utgifves vicl 
kursens bö1j an, och äro alla officeram e skyldiga att sysselsätta 
sig härmed. Fördenskull äro officerarne vid kursen delade i 
trenne arbetsafdelningar med en Commander såsom ordförande 
i hvarj e; han leder arbetet inom afdelningen samt fördelar 
detta på olika individer, bestämmer, hvad som gemensamt 
skall utarbetas ; chefen för kursen meddelar · vid problemets ut-· 
lemnande, h vad hvarj e arbetsafclelning vid dettas utarbetande 
skall syss8lsätta sig med. 

Detta å rs försvarsplo b lem hade till förutsättning ett krig 
mellan England och Förenta Staterna, hvaruti det förra 
landet uppträdde med en betydlig öfverlägsen sjöstyrka. Krigs
skådeplatsAll var förlagd till trakterna omkring New-York, och 
afsåg det, fiencltliga anfallet förstärandet eller besittningstagan
det af nämnde stad, sedan den försvarandes sjöstridskrafter 
blihit oskadliggjorda. En armekår på 30,000 man inskeppades 
förelenskull i Halifax och nedsändes till krigsskådeplatsen. 
Problemet var uppdelad t i trenne hufvudafdelningar: strategi
taktik 'Jch kustförsvar . Det skulle utarbetas så mycket i de
talj som möjligt, och stodo de praktiska arbetena d. v. s. r e
kognosceringar af strategiskt och taktiskt vigtiga ställen inom 
krigsskådeplatsen för krigskartors uppgörande samt anfall- och 
försvarsdispositioners utförande i samband med problemets ut
arbetande. Större delen af arbetstiden under sista månaden 
användes till detta problems diskuterande. Afsigten med dessa 
årligen utgifna problem är, att icke blott gagna individen ge
nom derpå nedlagdt tankearbete, utan äfven och detta hnL 
vuclsakligen att ligga till grund för uppgörandet af försvars
planer omtattancle hela rikets kuster. 



- 31-l-

Sedan kursen pågått ungefär halfva den derför bestämda 
tiden utdelades till en del officerare strategiska hemarbeten. 

' De i år 'utdelade utgjordes af ett krig mellan Förenta Staterna 
och Spanien med särskildt afseende på Kubas eröfring; ett 
krig emellan China och Japan, der Tyskland var det förra 
-och Förenta Staterna det senare landets allierade. Ett krig 
mellan EngLmd och Förenta Staterna om Nicaraguakanalen, i 

hvilket Spanien var å den ±örra och Frankrike å den senare 
maktens sida. Ett krig i Nordsjön och Östers j ön emellan 
Frankrike och Tyskland under antagande att Nord-Östersjö

kanalen var öppnad; Ryssland och Danmark v oro i detta krig 
Franhikes allierade, samt Sverige och England å Tysklands 
sida. Slutligen ett krig i Medelhafvet emellan å ena sidan 
England och Turkiet förenade, emot andra sidan Frankrike 
och Ryssland. Dessa arbeten genomgingas sedan af chefen, 

·och de vid kursen fast anstälde officerame. 
De praktiska öfningar, hvilka i år voro afseelda att ega 

rum i samband med den Nordatlantiska eskaderns stridsöfnin

gar, måste inställas, till följ d af att denna eskader aldrig b le± 
sammandragen. Fartygen tillhörande denna rletacheracles nem
Iigen till Bluefield vid Nicaragua och till chinesiska farvatten, 

der Förenta Staternas intressen måste bevakas. 
De s. k ramningsöfningarne, som egcle rum med särskildt 

för ändamålet, medelst kabelfrihult och guttaperkabuftertar, 

apterade ångslupar, utfördes ticlt och ofta uneler senare delen 
af kursen, samt voro särdeles lärorika. Den ena af ångslu

parne skulle vid dessa öfningar innehafva en moderat fart 4 a 
6 knop, samt var tillåten att nytt i a sin fulla rorvinkel; dess 

taktiska diameter uttogs, äfvensom tiden: som åtgick att full
borda hela cirkeln. Den andra ångslupens rorvinkel begrän

sacles genom försök, så att dess taktiska diameter blef en och 

en half gånger större än den förras, samt bestämdes farten på 
denna ångsl Llp att vara så stor, att elen kunde fu llborda sin 

cirkel på lika lång tid, som den törra ångslupen. 
Öfningarne tillgingo sålunda, att båtarue lade sig paralleJa 
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med hvarandra och med stäfvarne i motsatt riktning pa omse 
sidor om en bnj. På gifven signal af den officer, som ledde 
öfningarne, satte båtarne full fart framåt med sin förut fast
stäida fart. På en andra signal af ledaren svängde de och 
gingo mot utgångspunkten. Då de der möttes, och man vid 
detta ögonblick kunde antaga, att de hunnit uppkomma i sin 

bestämda fart, gafs en tredje ~ignal från ledaren, h varvid ro
dren genast lades öfver ena eller andra vägen, och båtarne 
fingo manövrera på lämpligaste sätt för att ramma h varandra. 
I allmänhet visade det sig, att den båten, som innehade hög
sta farten, trots det hans svängningscirkel var större än den 
andras, oftast kom i tillfälle att ramma sin motståndare och 

) 

att inom vissa gränser mindre svängningscirkel ej uppvägde 
högre fart. Öfningarne visade snal't cle s. k "fördelaktiga och 
ofördelaktiga'' lägena för såväl den rammande som för båten , 
hvilken skulle rammas. Emedan ramning stäf mot stäf an
sågs medföra lika olycksbringande folj der för tvenne fartyg, 
utfördes ej dylikt med ångsluparne, utan passerade de då blott 

hvarandra. Ehuru Ombordläggningarne i bland voro ganska 
svåra, beroende på under hvilken vinkel stöten träflade mot-

' stod dock materielen den hårda påfrestningen. 

De under namn af sjökrigsspel utförda praktiska öf

ningarue voro särdeles intressanta och lärorika. Trenne olika 
sorts spel voro såsom förut nämt antagna vid kursen det stra
tegiska, det taktiska, och det af Amiral Colomb uppfunna, "the 
Duel", som spelas tvenne fartyg emellan. Af dessa var det 
strategiska mest utarbetadt och afsåg att utveckla vissa be
fälsegenskaper. Det taktiska var ännu i sitt första stadium 

och kunde ej derföre systematiskt spelas. Det tredje tvenne 
fartyg emellan var deremot väl utarbetadt och spelades ofta. 

H varje Lördags f. m. var anslagen åt de strategiska spe
len. Arbetsafdelning; spelade då vanligen emot arbetsafclel
ning, och chefen för kåren var sjelf ledaren af dessa spel. 

U ppgifteu, som skulle lösas, utgafs föregående 'l' örsdag och 
innan Lördags f. m. skulle hvarje högste befälhafvare inför 
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ledaren redogöra för sina dispositioner: Rum voro upplåtna 
åt hvarclera siJans högste befälhafvare samt åt detacherade 
afdelnings- och fartygschefer. I dessa rum voro kort utlagda. 
Det kort, på h vilket u å du de stridandes rörelser afsattes, 
var utlagdt i det rum, der ledaren befann sig. Till hvardera 
sidan var en eller flera officerare fördelade. som i egenskap 
af "meddelare" underrättade ledaren om rörelserna och med
delade ledarens ntslag Uppgifterna innehöllo alla ett sanno
likt krigsföretag emellan England och Förenta staterna. Så
som ett exempel på en elylik uppgift anföres: "En blå (försva
rande) eskader bestående af 3 klass A, 3 klass B, 6 klass C, 
och l klass D ligger i Key \Vest (Florida). En annan blå 
eskader bestående at ~ klass A, 2 klass B, 4 klass O och l 
klass D ligger i Greytown (i närheten af Nicaraguakanalen). 
Dessa eskadrars ändamål är, att skyelda Förenta staternas in
tressen i Mexikanska viken och Karraibiska hafvet. Det är 
känclt för högste befälhafvaren af den blå flottan, att en röd 
~anfallande) eskader, bestående af 3 klass A, 3 klass B, 6 klass 
C, och l klass D ligger i Kingston på Jamaica. Han erhål
ler i Key \Vest underrättelse kl. 12 middagen den l:e Okto
ber, att en röd eskader, hestående af 2 klass A, 2 klass B, 4 
klass C och l klass D af gick från N ass an (Bahamaöarne) vid 
midnatt den 30:e September efter att hafva kolat ±rån kolån
gare. Unelerrättelser gifva vid handen, att de båda röda. 
eskadrarne ämna förena sig och troligen anfalla Greytown 
ell er uppgå till södra passet af Mississippi. Den tid, som er
fordras för att förstöra dessa platser med flotta, är 12 tim
mar med eskader 24 timmar. Högste befälhafvaren för Blå 
styrkan sänder instruktioner till Greytown per telegraf. Te
legrafförbindelsen anses vara densamma som för närvarande 
existerar. Den tid, som är anslagen åt krigsföretagets utfö
rande, är 10 dygn. Röd befälhafvare känner om blå styrka, 
hvad som i denna uppgift finnes meddeladL." 

Dessa spel varade vanligen 2 a 2 1/2 timmar och dervid 
ingick man aldrig i några taktiska detaljer, utan när styrka mötte 
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styrka, afgjorde ledaren utgången på grund af föreliggande· 
omständigheter. Dragens längd varierade (12 a 6 timmar) och 
den tid, som var anslagen för hvarje drags fullbordande, 5· 
minuter. 

Efter slutadt spel samlades alla officerarne vid ledarens 
bord, der denne kritiserade rörelserna, och de respektive che
ferna fingo angifva skälen för siha tillvägagåenden. 

De praktiska arbetena, bestående i besök på platser, som 
lågo inom krigsskådeplatsen för det stora försvarsproblemet, 
utfördes af grupper a± officerare. Efter besöket uppgjordes 
krigskartor och insändes rekognosceringsrapporter omfattande 
platsernas li;implighet för anfall och försvar. 

Återstår slutligen att framhålla fördelen och nödvändig
heten af en sjökrigskurs, anordnad som den här ofvan skildrade .. 

Kursen har icke på det ringaste sätt karaktär af en skola.
Inga tentamina, examina eller dylika pröfningar fordras, utan 
blott att hvar och en skall utföra det arbete, som äskas af 
honom, samt med intresse följ a undervisningen och arbetena 
vid kursen, och sjelf framställa frågor i de ämnen, som ligga 
inom kursens område, och kunna vara af gagn att diskuteras 
och utredas. 

De teoretiska och praktiska arbetena lemna, sedan de blif
vit afslutade, tillräckliga bevis på, huru officeren, som deltagit 
i kursen, tillgodogjort sig den der meddelade undervisningen, 
och för öfrigt visar det sig snart under pågående kurs, hvilka 
som hafva intresse för densamma. 

Att på detta sätt hafva kursen anordnad, är ovilkorligen 
en fördel, då man ju måste ihågkomma, att den är afseeld för 
mognare män, som hvarken vilja eller behöfva "gå i skola11 • 

Att den, hvad arten af undervisningen beträffar, jemförd 
med sjökrigs~ögskolorna i en del europeiska länder, ställes be
tydligt högre än dessa framgår af följande yttrande af en fram-· 
stående italiensk officer, hvilket återfinnes i Rivista Marit
tima för i år: 11Den uppfattning, att en hög teknisk kunskap 



-- 318 -

är nödvändig för de officerare som skola bekläda befälsposter, 
har emellertid sanktionerats af de sjökrigshögskolor, som un
der senare tider bildats inom de olika länderna. Dessa hög
skolor motsvara dock ingalunda det höga mål, till hvilket de 
syfta, med undaotay a( den amerikanska, som ledes af den rykt
bare skriftställaren Captain Mahan; högskolan i Greenwich är 
snarare en teknisk fortsättningskurs än en verklig högskola; 
den i Livorno är, ehuru den år från år sträfvar att närma sig 
idealet, från början en kompromiss mellan vilj a och förmåga. 

Angående nödvändigheten af en sj ö krigskurs i öfverens
stämmelse med grundriktningen af den amerikanska, uttalar sig 
en fackman i den tidskriften, som utgi±ves af U. S. Naval Insti
tute, sålunda: "De händelser, som 11e1 föregå och följ a på ett 
krigsutbrott, komma för hastigt på hvarandra för att någon tid 
skall blifva öfrig, att vare sig generellt eller i detalj studera den 
blifvande krigsskådeplatsen, antingen denna blir förlagd till 
hemlands- eller utländska farvatten. På grund häraf måste 
det arbete, som i gångna tider kunde ega rum i krigstid, 11u 

utföras under fredstid. Detta gäller isynnerhet sjökrigföringen, 
derföre att i närvarande tider förefinnes, förutom besättningar 
och fartyg i reserv samt medel att hastigt kunna samman
draga desamma, en större förmåga hos fartygen att kunna 
förflytta sig samt hålla sjön. Dessa förhållanden medföra, att 
nutida krigsföretag kunna utföras med större snabbhet och 
eftertryck äfl tillförene var händelsen samt att afstånden på 
grund bära±, hvad beträffar tid och rum, minskats och att allt 
kommit inom närmare räckhåll för en fiende; följaktligen har 
den tidsfrist, som förut lemnats den försvarande, i förhållande 
härtill betydligt minskats. Dessutom måste man ihågkomma 
att de förberedelser, som ega rum närmaste tiden före krigs
utbrottet - i upphetsningens och den tvingande nödvändig
hetens timma - , ovilkorligen måste blifva ofullkomliga, oöfver
tänkta och för staten synnerligen kostbara. Hastiga krigs
utbrott hafva . enl. historien ofta förekommit. U n der en tids
rymd af 171 år trän 1700 till 1870 hafva 117 fall af fiendtlig-
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heter egt rum inom den civiliserade verlden, af hvilka 107 
börjats at europeiska eller Förenta Staterna tillhörande under
såtar utan föregående krigsförklaring. 

"Utarbeyas förberedelserna till kriget och försvaret i freds
tid på ett systematiskt sätt, bland annat gAnom ett träget stu
dimn at i gångna tider utkämpade sjökrig, genom sjökrigsöf
ningar, teoreti;;ka och praktiska, vid egna kuster och i när
liggande farvattnen, blifva vi i stånd att genast vid krigsut
brottet på fördelaktigaste vis sätta i rörelse alla våra strids
krafter. Rörande den stora fördelen, att hastigt kunna begagna 
sig af ett snabbt initiativ, har det med rätta sagts: 11 Bega_qnar 
man siy med hastiql1et och eftertryck af initiativet, omi11tetqör man 
1·edan i forsta brgynnelsen af kri_qft en sto1· mängd af de mått 

och steg, fienden iimuat att taga. Denna sjökrigskurs afser att 
och hoppas kunna rörverkliga detta mål." 

Amiral Colomb säger om det förberedande studiet af 
krigskons ten, dervid syftande på lord Nelsons uppträdande vid 
Abukir och Santa Cruz samt väl vetande h vilket värde Nelson 
tillmätte detta studium: "De exempel, iag här antört, äro i 
sig sjelfva tillräckliga för att visa det tapperhet och krigskun
skap förenade äro af bra mycket större värde än tapperhet 
enbart. Den tappre mannen vinner betydligt mera, om han 
är tapper på ett intelligent sätt. Hans rykte kanske blir 
större, om han vinner med stora förluster, men det gag
nar hans fosterland mera, om han vinner med liten förlust. 
Dessutom kan icke en person läras tapperhet, men han kan 
lära sig krigsvetenskap." 

Fältmarskalken Moltke yttrade om detta nödvändiga för
beredande studium af kriget: "Innan en fullgod praktisk erfa
renhet kan bilda sig inom detta område, måste ett på sunda 
grunder fotadt teoretiskt studium förut hafva egt rum och det 
enda medel, som härtill bjudes är historien. D.et enbara teo
retiska studiet kan deremot aldrig försvara sin plats; den prak
tiska erfarenheten måste skänka lifskratt åt detta studium för 
att detsamma skall blifva gagnande." 



- 820 -= 

Till slut beder jag att få anföra ett yttrande af den nu
varande chefen för sjökrigskursen Oaptain H. O. Taylor, syf
tande på våra för b ållanden; han säger: ".Min åsigt är, att 
Eder nation inom en ganska kort tid kommer att föröka sin 
flotta, emedan Edert folk snart måste inse 0möjligheten att 
kunna försvara ett land med Sveriges geografiska läge utan 
en tillräckligt stark flotta. 

För att kunna befrämja vinnandet af detta mål, synes det 
mig, att en "N a val \V ar College är af den yttersta vigt, eme
dan det är det enda medel, hvarigenom man kan erhålla stadga 
och enighet i åsigter inom sjövapnet sj elft, och denna enhet 
bland sjöofficerare är oundgänglig, då man skall bevisa för 
landet vigten af ett sjöförsvar." 

l\fed anknytning till ofvanstående föredrag diskuterades. 
derefter med lifl.ighet det upp3tälda diskussionsämnet: 

"Är en högre krigsbildning nödvändig för elen svenska 
sjöofficern och i så fall huru bör den lämpligast meddelas 
honom?" 

U n der detta meningsutbyte erkänd es visserligen allmänt 
och villigt att Kong!. Sjökrigsskolan i sitt nuvarande skick 
upp±yllt och uppfyller alla berättigade anspråk på en läroan
stalt som har till uppgift att utbilda subalterner för flottan; 
träffande benämde en talare densamma för ''perlan" bland flot
tans institutioner. Emellertid !ramstod enl. mötets åsigt bri
sten på en anstalt för elen mera erfarne officerens bildning så 
skarpt att Stockholms Sjöofficerssällskap enhälligt antog föl
j ande resolution : 

"Sälls/w pet anser att en höyre kri,qsbitclniny for den svenske 
sjöofficern iir nödoändiy och att dnwa bä1· bibrinqas vid en obli
.r;atorisk, företräd!'sois tdcnisk k·urs för yngre officerare samt en 
frioill iy , fOrdrädesvis stmte;; is,c-taktisk kurs lör officemre af mera 
IIIO_{II'n cllder."' 

Innehåll 
skrifter. 
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åtskilliga maritima och krigsretenskapliga tifl· 

Koug·I. J\rig·syeteuskapsakallemieus haudliug·ar och titl~krift. 5:e 
hitft. i\Iilitiirlitteratnr. 

G:c häft. Xonl-Östersji.ikanalen. Napoleon I och l\Ioltkc. i\Iilitiirlittcratnr. 
Marine Rundscl.au. April fl5. Znm Stndinm der Seekriegsgesehichte. 

Kri rgscntschiillignng nntl }'OJ·mosa. Folgornngen ans den japanisch-ehin es isclwn 
Seekämpfe n fiir Kriogsschiffsb:m nnd Annirnng. Die Lofotenfischerei. Yersnche 
mit Propellern ans Stahlgnss nnd ans Nidelstahl anf S. i\1. S. Ha.IJ . 

~Iittheilnug·eu ans ~lem Hebiete des Seewesens . N:o IY. Die nenen 
Kiisten verthcid igtmgs-Sch iffe J[onarc!J, Tr1:en nntl Budapest. /\nm Untergang 
der E/be. Die fre!!Jtlen Kriegsmarinen im J ahre 189-±. Die TrnckPnlegnng tl er 
'Znider-See. tber die Wirkung YOn Kimmkielen. Der rnssische Panzcrkrenzer 
Rjw·ik. D ie notlmemligkeit an Bord yon Schiffen 1\as Holz dnn·h cin nicht 
brennhares l\lateria l w erset?-en. Ein Cnrs-In<licator. Ein Freisvrnch YOill 
N entralitetshrnch. 

N:r 8. Seekriegsrecht und Seekriegsfiihrnng. Die lrem<len Kriegsmarinen 
im Jalu·o 1894 (Schlnss). Das neue E ls,y ick 8 .. er öchnellfenergcschiitz. Bolll·ines 
nml J ema ppes . 

Proceelling·s o t t !te ltoyal Artillery Institution. April. Coast A rtillery 
ia action. TotpetloiJoat rai<l s on harbonrs . 
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