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Tankar om landt- och sjöförsvarsdepartementens 
sammanslagning.*) 

Siillan, om nflgonsin, har ett spörsmål af sådan räckvidd och 
,;a djup betydelse för sjöntpnct och således för vårt hela försyar 
\·arit under diskussion. Dess innebörd, dcf:o; konsekYenser ii ro nem
l igen icke, hunlYida flottan, det vapen utan lwilket ett försYar af 
dirt fädernesland, enligt min mening, iir otiinkbart, skall fortfarande 
cga sin egen målsman vid Konungens rådsbord, eller om dess in
tressen der skola bm·akas af rn man, som tillika iir taleman för 
.landtförsvaret, utan hun1Yida :-;jönqmet sknll kunna fritt utyeeklas 
för att fylla sin höga uppgiit eller nedsjunka till ett bihang till 
lnndtförsvaret. 

Tnför så skickelsedigra möjligheter höfns det hntrjc man af 
flottan att bilda sig ett be~tiimdt omdöme om saken ifråga, 
och har jag derföre \·elat göra fiiljnnde inlägg i detta så Yigtiga 
iinmc. 

I1et iir icke första gången förslag om förs\·arsdepartcmcntens 
,;anmum><lagning varit å bane, men det är första gången ett steg 
af ,;ådan betydelse, ><om utredning genom en kommittec, blifvit taget 
i tlcnna riktning. 

En kort hif:torisk öfverblick af såclana förslag, som berört 
,;ammanslagningcn, rller m ]1\·ilka uttalanden i detta syfte fram-

*) Oaktudt vi icke fömnmmit någ-ra teclzcn till JH"tröljcl af det betän
kande och förslag i fl'åga om landtföt·svar~- och sjiiflirsvarsdcpartemen
ten;.; föroning till ett dcpal'temont, som af den d0t-förc tillsatta kommitteon 
tlit\·it afg ifY<'t, - hvilket möjligen icke hello!" torde Yam att befara i 
bNraktand<' af de ytterst ~plittrado nwningar, ~om detta betilnkande, med 
-.;ina ntaf 5 af komiHittccns 7 ledamöter afg;ifna rrservationer, innchttllcr, -· 
tul'Cir ct'terföljanclo upp"ats dork p;hi:m en dL•I mind1·c framhäfda synpunk
ter Yicl dcm1a ft·;\ga~ bedömande samt bidra~m att konsolidera åsig·tcrna 
rn fd.em, hYilkl·n man icke med "iikc·rhl't Y<'t ym·a lrq.nl ail arta. J.'cd. 

HJ 
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.rått torde icke :::akna sitt intresse. ,.., ' 
liincrre tillbaka iin till tiden efter år 

b 

pattementsstyrelse infördes. 

\ Ti vilja crncllcrtid iekc gå; 
1840, då vår nnvamnde dc-

Uttalanelen från Riksdagens sida om önskviirclheten eller möj
ligheten af försvarsdepartementens sammanslagning haha stiidsc 
hiirlcdt sig af framställningar från regeringen eller enskilda om upp-
riittandct af särskildt dPpartement för vare sig "näringar orh 
kommunikationer" eller "allmänna arbeten och kommunikationer'' 
eller "jordbruket och kommunikationer" o. s. \". 

Recrerino·en väckte ett förslacr härom redan år 18:) 7. Kon-b b b 

,:titutionsutskottct tillstyrkte då ett sådant departement samtidigt 
med statsrådens ökning till 11. Förslaget hvilade för grundlags
enlig behandling till år 1859, då det föll på olika beslut i st?lllden. 

..-\ r 1868 återkom regeringen med förslag orn dt niiringsdc
partcment. 

Frihene Schulzenhcim våcktc ncmligcn då motion om in
riitta.nde af ett <le partomen t för "jordbruk och kommunikationer. .. 
Konstitutionsutskottet delade denna åsigt, men ville icke Hi11~n) 

öka departementen:; antal utan föreslog, att iirendcua skt1llc fiirdclas 
mellan de sju befintliga dc·partementen på sådant sätt att syftet \'Utl

nes. I motiveringen till sitt utlåtande påpekade utskottet, "att f'jöför
s\·arct, som alltmer inskränkts till personal och materid sa111t 
niirmat si.r; till att blott ut.c;öra en f"iirstärknin,r; af' landtforsva
ret, borde kunna med detta förenas under en g-emensam chef, så
:-;om förhållandet då v nr i Österrike och Prcusscn"; så R vag var 
så ledes v:'lr flotta. vid denna tid. Följeloma af 1866 års org-ani
Ratariska utsviifningar hade så tärt henne, att hon var llH)g'Cn för 
en sil underordnad ;.;tiillning. 

Emellertid afvärjclcs föreningen denna gången, icke genom att 
insigtcn om flottans sjelfstiincliga uppgift bröt sig igenom, utan 
på grund af att regeringen fr:'lngick sitt eget förslag, cniir <>tt 
särskildt utskott blifvit tillsatt för ntt söka åviigabringa förenkliug 
och besparing i hela elen civila administrationen, och man ej ville 
binda riksdagens beslut hiiri genom förut fattaclt beslut rörandr-

J 
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depart('tnenten. Kanuamc stannade olika besl11t orh saken f'ör
(öll. 

,Ut märka iir, att en sådan man ,;om Grcfve Henning Hamil
ton ansåg, att sammanslagningen ur politisk och ekonomisk syn
punkt förtjente tagaf:\ uuder öh-erviigande, samt att i andra karn
lllfl.l'0rt den bebnte politikern Liljencrantz talade för densamma. 

-~r 187 4 motionerade åter friherre Schultzenhcim om ett jord
bruksdepartement. Konstitutionsutskottet gick nu i sitt utlåtande 
ett steg liingre iin år 1868 och förordade, för att vinna ett de
partcmcHt för näringarna utan departementantalets ökande, landt
och sjöförsvarsdepartementens sammanslagning till ett "lwi,r;sde
Jiartement." [' tskottet vidhöll sin oh·m1 anförda moti \'Cring från 
år 1i:l68 och tillfogade, att tidpunkten för en snmmanslagning vore 
liimpli~, en~ir en omorganisation af försvarsväsendet vore förcstå
('llclc, och det skulle vara af stor nytta, om landt- och sjöförsva
ret komme att ordnas efter en ,r;cmensam plan. Videlen nf göro
m:'llen i de båda departt'menten ansåg utskottet ingalnncla utgöra 
något hinder för sammanslngningen. Mot utskottets försing re
serverade sig alla ledamÖt(>rna af 1:a kammaren, hållande före, att 
dels iirenclenas miiugd i lnndtförs,·arsclcpartementet vore alltfi'n· 
;.;tor ntt til låta någon ökning, dels att omorganisationen af armeon 
just nu bchöfcle sin man, dels att flottan ny~;s omorganis<>rat~ 

(silmmanslagningen) m. m. 
Vid ärendets behandling i rik:;clagen förkastade 1:a kamma

I'Cn utskottets förslag om ett lcr(gsdepartemerd och anslöt sig till 
en rcscn·ation af v. Ehrcnheim, afseende ytterligare ett departe
ments upprättande för niiringame med bibehållande af b;'lcla fiir
,.;yarsclcpartcmcntcn. I andra kammaren deremot antogs med svag 
majoritet ntskottsförslagct om sammansla,qningen. 

Under öh-erliiggningen talade dåvarande sjöministom friherre 
Le i jonhufyucl mot ntskottsfiirslagct. Hans ord lydde: "På gm n d 
af den erfarenhet jag under 4 år inbemtat i Konungens råd, an
;,;er jag ncmligen, att under nuvarande förhållanden och så långt 
framåt i tiden, som vi för niirvaranclc behöfva taga i betraktande 
Yid vår· lagstiftuing, kan en ,.;fldnn sammanslagning icke ske:' 
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Arbetet inom landtförsvarsdepartementet tålde dessutom intrt 
tillskott förr i1n frågan om försvarsväsendets ordnande på ny fot 
blihit nöjaktigt löst. 

En bonde, .Tonas Andersson, sade, att det knndc vara brn, 
att andra kammarens åsigt, att '"lcustforsmret skulle utgöra en 
behöfli.r; förstii1·kning ät lanrltförsvaret," komme att uttalas, och 
ville sammanslagningen. 

Direktör Gje?"ling talade skarpt emot förslaget. Han fram
hiill , att åtskilJ·andet af landt- och sjöförsvaret i Prrussen haft 

, stor del i skapandet af drtta lands flotta; att man i Danmark 
·'för några få år till baka sammanslagit dessa departement, men 
måste återgå till det gamla.'· 

Kommendör Lindmark talade mot sammanslagningen "nu", 
men såge ingen fara i en sådan framdeles, då omorganisati01wn 
af för,;n1rsviisendet cgt rum. 

Hr Jöns Rundblick påmind<• sjöministcl"ll om ett yttran
de, som denne haft till statsrådsprotokollet år 1871, angående om
bildningen af Förvaltningen af Hjöiirendena. D enn e hade nem
Iigen då yttrat: '',Tag anser mig hän·id böra tillä12:ga, att den 
riktning S\·criges sjöförsvar under senar<' tiden erhållit och ]1\·il
hm, i betraktande af landets tillgångar, antagligen kommer att 
framdeles följas, hiirl\·i:-mr dm·på, att SYeriges fr.rsyar till sjös huf
Yttdsakligcn konuncr att utföras i omedelbart samband med des~ 
landtförsYar. Full enhet i ledningen af de olika slagen strids
krafter iir under sådana förhållanden nöch·iindig, och bchofnt af 
<'n förening af landt- och ;.;jöförsYarsdepartementen under ledning 
af en gemensam chef synes mig af denna anledning sannolikt förr 
<'llcr senare komma att crkiinnas.'· 

Grehc Hj örnstjerna ansåg sammanslagningeu hnwkcn omöjlig 
rllcr skadlig. ··Sedan vi så ledes iiro inskriinkta ti ll ett bl ott för
,.;varssystenr', sade han, "iir det gihet, att flottan cntb st bör be
traktas ;:a>:om <::n del af och ett stöd för försYarl't till lands. ·• 
Ekonom i ska Yinsten ans:''tg han o hetydlig, '·men fiirs\·arct i nn 
hand·', det Y o re för fosterlnndet Yigtigt. i\ u kunde han emell ertid 
ej fi"n·orda ;.;ammanslagning. 
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Urch-c Gustu( Spr1nc ansåg ok lokt att tala om en :<amman
~ lagning, då både landt- oeh sjöförsvaret YOn~ i sådant Rkick, att 
i n11:en kunde bestrida, att dc m :'l st e ombildas, samt ansåg att hela 
frågan kunde uppskjutas. 

Ytterligare ett yttrande, som iir :-oy nnerligen belysande, bör 
eitcras. H err Törnfclt påyrkade, att sammanf:lagningcn just nn 

borde Cf.!:a rum för att få en helgj uten organisation af förS\'an•t 
b[tdc till lands oeh sjös. "K anske", fortfor han, ''ma n lika g<'rna 
skulle h::tfva ett siirskildt departement för kaYallcriet och ett fö r 
infanteriet'·'.' Det skulle dessutom vara vigti~t att genom hop
,.;lagningen gifva en liten dufninp: åt dc der drömmarnc om en 
stor flottn, som skulle fi)n:wara landet ntan något landtfiirsntr. 

Frågan föll emellertid, som ;;ag:dt, då kamrame sta nnat i olika 
bcslnt. H vad som emell ertid Yid gcnomliisanclet af den förda di
skus,ionen med Rtyrka trång-er sig fram iir, att ingen talare synes 
ha-ft d!'n minsta uppfattning om flottans viirdc för sig. De, som 
talade fi"1r sammanslagningen, hade till huhndskiil flottan,;; nnder
ordnadr bctydel~e f'arnt att inga hinder skulle möta fiir deu~am
ma; de, sum talade !'mot, anförde, att landtförs\·aret ju f' t då irke 
hade tid utt iifyen taga Yånl om flottan. 

~h 1880 motinncrade Herr Ola Andcrf:,.,On i Bnalöf om d<' 
b~tda departementens sammanslagn ing för att på b illigaste siitt 
l'rhålla ett sådant för jordbmk och öfriga niirinf.!:aL Konstitt<tiun,;
ntskottet afstyrktc detta, emedan förslag i den riktnin,gen borde 
komma från regeringen. Xio af 2:a kammarens ledamötPr, deri
bland hr ~L P. DanielRson, rcl'crn~ra de sig tloek; "mi!jlighetfn 
hcule en gäng u( Emu; l . Jfl(jestiit c~jell blifrit uttalad. ·· Frih 
L('ij onh uh·ud s ord <tr 181 l gingo hiir [tter. 

I första kammaren fi)ll förslaget utan di:-dmssion, i andra 
dtc·r <'tt kort liktal. Hr Ua,slancler talade emellertid emot, huf
\' llclsak ligen derför<', att han ansåg :<jiiför::<varsclepartf'mcntct hafva 
fi\r mycket göromål, sedan navigationsskolorna t illkommit. 

:\r 1892 vLickte:s för::;lag af hr Ljungman om ett :;alllfiirdsd
de partemcnt, hvilket förslag dock ihjclc;log:; i lwnstitntion::<ut:-;kot
tc•t orh i karmanH'. Det lf'mnaclP <'nWll<'rticl hr Hc•clin m. fl. ti ll-
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fälle att reservations\·is förorda detsamma i samband med sjt"•
och landtförsvarets sammanslagning . 

. Xr 1893 motionerade samme hr LjLrngman <inyo om ett sam
fiirdscldepartcment samt om landt- och sjöförsvarsdepartementens 
sammanslagning till ett försvarsdepartement. Konstitutionsutskot
tet afstyrkte sammanslagningen, men tillstyrkte en skrifvelse till 
Kongl. Maj:t om utredning aug-i'tende ett nytt departement fiir 
Rtt liitta de öh·erhopade civil- och ecldesiastikdepartementen, 11\·ar
vid man ansåg, :1tt siirskildt ~irendPn rörande samfiirdscln bordl• 
dit öherföras. Andra kammarens utskottsledamöter reserw•rade 
sig och ville, att iifven samma no;lagningen skulle ega rum. I an
dra kammaren godldndes både reservationen och skri{relse11. 
}i'örsta kammaren biföll ut;;;kottets förRlag i sin helhet, och riksda
gens beslut blef, att i en skrifvelse, livaruti samnwnslagnin.r;en 
ej berä?"cles, . hemställa till regeringen att taga 1111der öherviigande 
lämpligheten af ett nytt departement. 

På grund af denna skrifnlse blcf den :;. k. :;ammanslagnings
lwmmittcen nedsatt; en ii r, som det heter, innan detta ärende -
inrättandet af ett nytt ;;tatsdep~Htement - :;lutligen pröfvns, ut
redning bör företagas, hmuvida landt- och sjöför~varsdepartcmen

ten må kmma och böra till ett förenas och i så fa ll , under ln·iJk a 
villkor detta må ske. 

Af anförda historik framgår, att försla~ om departemcntCJJ;; 
sammanslagning aldrig framkommit sftsom uttryck för ett försyars
bchof eller s<1som ett -rnilitiirt önskemål, utan stiiudigt i samband med 
förslag om inrättandet af ett nytt civilt depm-tcment, hYar,; nöd
Yiindighet synes höjdt öfvcr allt tYifYel, och såsom ett medel för 
dettas erhållande, ett villkor för eller en f'öUd af dettas komman
de till stånd. Sammanslagnin~cn har i och för Rig aldrig \·arit 
med värme förordad, och få sakskiil för densamma hah·a blihit 
framdragna. Upphofvet till sammanslagningskommitteen, ril.sdags
skrifYelsen af April 1893, innehåller ej, lika litet som riksdagsdr
battcn, något i detta hiinseende. 

Den enda synpunkt, ur Jl\·ilk<'n lämpligheten af sammanslag
ningen bör bedömas, torde emrllcrtid vara dess gagnelighet fö r 
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för::;varet. Hvilka fördelar skulle stå att Yinua med en sådan, 
i vårt land förut okänd, grundlagsföriindring·! Man påstår, att 
för::;va rct i sin helhet skulle blih·a bättre tillgodosedt, om en, 
för båda dess hufvudgrenar ansvarig, minister hade att äska an
slagen och svara inför Konungen och nationen för dess effekti\·i
tet. V orc detta sannt, kunde fosterlandsviinnen ju icke annat iin 
af hjiirtat önska denna intima förening mellan sp;tcrvapnen. l\Ien 
ln·arfi)r skulle /'ö1·svctret i sin helhet vinna på sammanslagningen·! 
Ar det icke så, att svagheten i hela vårt försvar just ligger deri, 
att fl ottan, dess första linic, icke är, som sig bör, tillgodosedd; 
-detta beroende på bristande insigt hos nationen om flottans rätta 
uppgift·? Det iir denna svaghet, som måste försv inna, innan vi 
k unna s ~iga att försvarrt 'i sin helhet iir betryggande för vår fri-
1let och sjelfstiindighct. Vinnes detta genom sammanslagningen? 
Ar det antagligt, att en gemensam försvarsminister båttre iin en 
sii ril kild sjöminister skall kunna bringa nationens förtroe ndemiin till 
in :< igt om sjö,·apnets oumbärlighet; skall kunna utverka medel för att 
hjclpa det upp nr dess vanmakt; skall kunna åvägabringa en natnr
ligare propo rtion mellan försvarsanslagen till här och flotta ~ Xäppe
ligen! Vi få aldrig hoppas att på denna plats få se en af sjö
vapnets miin; på sin höjd en civil politiker. Önskan att se en 
·sjöman som försvarsm inister vore för öfrigt från fosterländsk 
synpunkt sedt mindre tilltalande, ty det äh·enledes Yigtiga landt
försnm•t blefve antagligen då vanvårdadt, till följd af bristande 
fack in sigter. Oftast torde det blifva en högrr arme-officer, i ><ak
nad af tillräcklig binnedom om flottan, dess arganer och uppgift. 
Att grundlagfästa denna posts beklädande med en ci\·il person 
torde vam omöjligt. 11'ör öfrigt, om detta vore görligt, huru liitt 
är· ick:e mctamorphosen från general till exempckis landshöfding. 

Låtom oss nu förutsätta det för flottan gynnsamma fallet 
af en gemensam rivit försvarsminister. Utan besittning af fack
insigter i ln·ad vare sig sjö- clle1· landtförsvaret angår, måste han 
vkil i fonn af generaladjutantcr*), stabschefer, personalchefer eller 

") Detta hlef, :-:om bekant, äfven sammans lagningskommitteens förslag. 



- :!l'iU - -

dYlikt lwfva under sig rn chef för hvardera vapnet. Dc~~n c;knll 

det ,;ålunda åligga att inför honom föra ><itt \'apcns talan. A priori 

kan man förut~iitta, att dc komma att mer eller minch·e motarbrta 

hvarandra och söka få den gemensamme ministern öh·er hvar och <'Il 

på ~in sida. Denne komntcr att stå emellan tvenne eldar. Den, ;:;om 

har det f.vncligastc hufvudct och den f'midigaste intclligrnsen, kommrr 

att afgå med f'egcrn. DE' n ri \·aliserandc kurtis till fi n::umnini~tcrn!-4 

börs, som allestildes bedrifycs af sjö- orh krigsministrar, komm<'r 

o:åledes blott att förflyttas från Konungens rådskammar0 till fi'>r

svar,;ministcrns kabinett, och med den ,.,tora skillnaden att, (U dc 

båda ~iin:kilda ministrarnr iiro såsom regeringslcdamiitcr <111~\·nrigr 

fiir allt, h vad dc i stat,.;rådct till- eller af:::tyrka, o c h el c· ras md

lanhafvanden afg-öras inför Konmw och öfrio·e konsel]'ledamöter 
~ o - c ' 

dc konstitutionellt oansYariga gcneraladjntantrrna komma Mt 

handla mera under hand. 

Men, ;:;iiger någon, om der komme en klarsynt, ]{]'aftig politi

ker, som insåge sjöförsvarets betydelse, skulle han, med den magt 

h::m som försvarsminister innehade, kunna tillse clrn jemnarc' fi'>r

delningcn af de för för;:;yaret beviljade penningame j - ja! iihrn 

om man mcdgifvrr, att en R:'l ;:;iillsynt 1nan skulle kunna upptiicka~' 

torde han dock icke kunna i niimnvärd mån rubba clrt hcc;t:'icn<lc 

förhållandet meJlan an;:;Jagcn tiJl de bftda vapnen. S .Ya <tnf'Jng fiir 

Hottan torde en sjiiminif;tcr lika Yiil kunna anskaffa, oeh fi',nlPlnitt

gen blir \'iil helt beroende på statsminil'tern. 

Vi haf,·a nu betraktat det för Hottan gynsammastc f<dl af en 

l'ammanslagning. Men om en general blir försvarsminister, rllrr 

om Hottan helt enkelt blir inrnngeracl som ett vapenslag likt ka

yallc'rict, triingc'n eller infanteri0t, hn'm skall då förn fram dc'i'S 

talan'' Sjiiofficercn ·? Utan st ii d af egna m~lsmän blef den n e c;wut 

t\·ingacl till en resignerad t.\·;:;tna<L Xationcns uppspirande intres:-<c 

för sjövapnet, mnmaclt af vaket och enigt arbete inom cletl-':1mma, 

skulle fön[ viityas och Yif'sna, ,.,om blomstren \'id stranden af Döda 

hafvct. Vi skulle sjunk::t ned till 1868 års stånclpnnkt ln·acl ma

terielrn betriiffar; den tidens opinion om ~jövapnct;;; beriitti

g:wdc endast som bihang till -armeen "kulle åter slå rot, och drr-
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m<'cl skulle all utsigt att kunna verksamt försvara vårt fiicleni('S

Ia n d Yarn en chimi::'n'. 

Men, inviinder någon, kiinslan af ansvar måste bjuda en för

svarsminister, iifvcn tagen ur anneens led, att icke låta flottan !':"t 

sjunka ned. Hurn lätt måste icke emellertid denna ansvarskänsla 

blifva för en person, som nnderkänncr sjöförsvarets värde? Ingen 

kan heller riitb,isligen klandra detta j det iir helt logiskt. 

::\Ian har sagt, att försvaret bör uppgöras efter en i!:emcnsam 

plan, och häri torde ligga full i'anning. 

l\fen för att en sådan, af Konung och Riksdag gillad, plan 

skall komma till stånd, hehöfves ingrn ~emcnsam fiirsvarsminister; 

tYiirtom kriifvcs m !4jöminister för att tillse att Hottan får sin 

riitta plats. 
Afvrn om vi \'Uxit ifrån åsigtcn, att flottan skall upptriich i 

omrdelbcwt samband med arm0en, iir ju likviil gifvct, att en gemen

sam lrdni;1g af landets stridskrafter vid försyarct måstr förefinnas. 

Dmna nödvändighet hänvisar dock ingalunda till en gemensam 

förs\·ar;:;ministcr. Ledningen af krigsoperationerna, utfärdandet af 

dirckti1;erna för försvaret iir skildt fr~n administrationen och l'ker 

frftn högqvarteret, der Konungen, enligt grundlag och urgammal 

nordisk sed, ROm hög;:;tc krigsherre hos sig förenar alla tddar. Han 

bi triides der af chefen för flottans stab oeh af chefen for generalstaben. 

Utan att vi l ja för ens ett ögonblick påstå, att det ii r tillfylleFt 

att Yara sjöofficer för att fylla platsen som sjöministrr, mtl;;;te 

man dock hålla före, att i Rpetsen för ett lands sjöförsvar må

ste Yara en sjöofficer. Inom intet område iir den aclmini~tra

tint dugligheten så beroende af fackim;igter ;;;om hiir, der persona l, 

nthildning, materiel, organisation !'å intimt iiro af hvarandra bero

end(· och i h varandra ingående. För att bedöma dessa på rn flottas 

etfckti\'itet inverkande faktorer, måste man mtt en ~jömnn,: npp

fo~tran, kiinna och tänka f:om sjöman. 
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Kågra besparingar för statsverket torde medelst sammauslag
ningen icke stå att vinna. Mot en besparad statsrådslön tillkom
ma två generaladjutanters. Inbesparas en civil expeditionschef,; 
lön, blir vill nödvändigt att tillägga ett kansliråds. Det arbett>, 
som af marinförvaltningen och flottans stab göres, torde ej kmma 
utföras af armrens motsvarande organer. 

Grunclhwen säo·er att endast sådana förändringar i densamma 
"' b 

må företagas, som äro högst nödiga eller nyttiga samt möjliga att 
verkstiilla. Intet af dessa attribut torde kunna tilläggas samman
slagningsförslaget. Alstradt af ett för försvaret främmande önske
mål iir det onödigt, iir för försvaret i sin helhet skadligt samt torde 
dertill blifva utomordentliot svårt att verkställa. 

b 

O. D -- n. 

j 

r.-· 
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Amerikanska undervattenstorpedbåten "Holland". 

Efter Le l"ncht . 

Uti en af regeringen i Amerikas Förenta stater anordnad 
täflan rörande undervattensbåtar har ett af M:r Holland in
lemnadt förslag afgått med segern, och har detsamma redan 
börjat praktiskt tillämpas, i det att tvenne dylika båtar äro 
under byggnad i verkstäder, som tillhöra "Holland Torpedo
Boat Company'\ ett bolag som bildats i New-York för att 
bearbeta M:r Hollands patenter; med dessa torpedbåtar skola 
helt säkert försök kunna göras under innevarande år. 

Någon fullständig beskrifning öfver Holland har ännu icke 
blifvit offentliggjord i Amerika. Emellertid hafva några tidskrif
ter lemnat åtskilliga upplysningar rörande planen och de särskilda 
egenheterna i dess konstruktion. Den beskrifning vi nu lemna 
är endast ett sammandrag af dessa uppgifter, hvilka vi : så 
mycket det varit oss möjligt, pröfvat genom att jemföra dem 
sinsemellan. 

Holland har formen af en vVhitehead's torped, på hvars 
rygg man ställt en öfverbyggnad ungefärligen i form af ett 
upp- och nedvändt tråg. 

På förkant om denna öfverbyggnad finnes en vertikal 
fena, som fortsätter ända till förstäfven, och ofvanom öfver
byggnaden reser sig skorstenen. Skrofvets längd är ungefär 24 
meter och dess största diameter är 3 meter 40 centimeter. 

Holland kan röra sig på trenne sätt, nämligen flytande på 
vattnet, i vattenbrynet ellFJr helt och hållet nedsänkt under 
vattenytan. J förstnämnda fallet, med hela öfverbyggnaden och 
öfre delen at skrofvet öfver vattnet: har den ett deplacement 
af omkring 118 tons. Då den ligger i vattenbrynet, d. v. s. 
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med endast öfre delen af öfverbyggnaden sR.mt skorstenen öfver 
vattnet, är dess deplacement 137 tons 84 kilogram. Uti detta läge 
har dea, sedan skorstenen blifvit indragen, en flytkraft af en
dast GGO kilogram, h vilken de horisonteJa rodren äro tilltäckliga 
att ö±vervinna. Helt och hållet under vattnet är dess depla
cement 138 tons 5 kilogram. Båten framcl rifves dels af en för 
petroleumeldning anordnad tubpanna, som lemnar ånga till 
tre tripleexpansionsmaskiner, hvilka hvardera verka på en pro

peller, d~ls af tre på propelleraxlarue monterade dynamos 
samt sluthgen af ett batteri acuumulatorer. 

Det är dessa anordningar, S•)m utgör 1-Iollanrf"s öfverläo--
o 

senhet öfver de franska nnclervattensbåtarne Uymnote och 

Oustcn·e Zecle, h vilka drifva~ endast genom dynamos, påverkade 
af accumulatorer. 

Nödvändigheten att återgå i hamn för att fy lla accumu
latorerna samt elen ringa mängel elektrisk energi, som de kunna 
magasinera, gifva dessa und ervattensbåtar en mycket begränsad 

verksamhetsradie och h <lstig het. Accumul atorer äro dessutom 
nyckfulla och föga kända samt försämras lätt. Det sam
tirliga öfvervakand et och underhållet af ett stort antal accu
mul atorer, hvilka måste hopas inom en undervattensbåt för 
att erhålla den för dess framdrifvancle nödvändiga elektriska 

kraften, är i praktiken omöjligt. Dessa omständigheter bort
taga nästan allt militäriskt _;ärde för de undervattensbåtar 

' som endast drifvas med accumulatorer. H olland deremot fram-

drifves med ånga såsom en vanlig torpedbåt, så snart den kan 
hafva sin skorsten öfver vattnet. Då den måste dyka ned 
unrler vattenytan, hvarvid skorstenen är helt och hållet indra

gen, fortfar ångan, som bildas så länge tryck finnes i ångpan

nan, att drifva maskinerna. Då denna åno-a är fullständio-t 
b o 

utt0md, losskopplas ångmaskinerna, h>arefter propellrarne drif-
vas at dynamomaskinerna, till h vilka strömmen erhålle::; från accu

mnlatorsbatteriet. Den tid, hvarunder en undervattensbåt be
hvfver hålla sig under vattnet, är temligen kort; på sin höj d 
några timmar. Uti de flesta militära oDerationer hvartill den 

' ' 
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kan antagas blifva använd, skall den sannolikt icke behöfva 
sänka sig under vattenytan annat än för få minuter. Accumnla
tors-batterierna behöfva då icke vara särdeles kraftiga. De 
kunna vara sammansatta af tunga element, jemnare och lät
tare att underhålla än ·de element med reducerad vigt, som 
man nödgas använda uti rent elektriska undervar.tensbåtar. 

Slutligen kunna de, då de icke utgöra hnfvudsakliga drifkrat
ten, under gång för ånga laddas på nytt genom dynamomaski
nerna. Hollancl's aktionsradie, som begränsas endast utaf rym

ligheten hos dess förvaringsrum för brännämnen, kan följakt· 
ligen blifva lika vidsträckt som den, hvilken står hva~je annan 
torpedbåt till buds. 

Sedan lång tid tillbaka, nästan sedan tiden för försöken 
med Gymnote, nar man i Frankrike insett omöjligheten af att 

drifva kraftiga maskiner med accumulatorer. M::r Terre, ingeniör 
vid flottan samt anställd vid "Bureau Technique", förelade mini
st.eren ett törslag till undervattensbåt, temligen likartadt med 
Holland, men de högre myndigheterna inom flottan, hvilka då 

voro afvogt stämda mot undervattensbåtar, fäste ingen upp
märksam"het vid detta förslag. 

Det måste för öfrigt erkännas, att nedsänkandet under vat

tenytan af en båt, som drifves af ångmaskin , erbjuder >is sa 
svårigheter. Man måste nämligen icke blott draga in skor

stenen och tillstänga öppningen för denna , utan derjemte är 
det ovillkorligen nöd vändig t att ögonblickligen befria sig så

väl från brännämnena som från gaserna från eldstaden; el.i est 
skulle temperaturen inom fartyget snart blifva outhärdlig, 
och de af bränslet uppstående gaserna skulle utbreda sig samt 

göra luften omöjlig att inandas. 
Dessa villkor kunna knappast uppfyllas på ett antagligt 

sätt annat än genom an vändandet at flytande eller gasartade 
brännämnen. Det är då tillrär.kligt att tillsluta kranarne tör 
vätskaus tillflöde till eldarne något före skorstenens tillslut

ning. Genom dragets inverkan utjagas de gaser, som uppstå 
af de sista petroleumdroppames förbränning, och vppnin-
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gen till eldstaden kan utan olägenhet tilltäppas. Dock är 
eldningen af ångpannor med petroleum endast sedan några år 
försökt i praktiken. Alla med denna fråga sammanhörande 
svårigheter äro ännu icke lösta, och det är mycket mö jligt, att 
anordningarna å H ollund icke gifva fullt tillfredsställande resul
tat i detta hänseende. 

ERligt det mell an Förenta Staternas regering och ''Hol
land Torpedo-Boat Company" ingångna kontraktet bör elen tid, 
som behötves att sätta Holland i stånd att gå ned under vat
tenytan, . i eke öfverstiga en minn t från läge öfver vattenytan. 
Då den befinner sig i vattenytan, bör den tid, som behöfves 
att släcka elden, indraga skorstenen och tillsluta eldstadsöpp
ningen, icke öfverstiga 30 sekunder. 

Holland's maskiner utveckla omkring 1t:;OO hästkrafter vid 
största kraftutveckling. Detta gifver en hastighet af 15 knop, 
då fartyget är öfver vattnet, och af 14 knop, då det ligger i 
vattenytan. Fullständigt under vattenytan och framdrifvPt af dy
namomaskiner skall det uppnå 8 a 9 knop. En specie! sam
mankoppling af accumulatorerna skall till och med gifva en 
hastighet af 12 knop under några minuters tid. 

Från läge i vattenytan kan Holland nedgå under vatt
net på tvenne olika sätt, nämligen genom sina horisontela 
roder, då den är i gång, samt, då den ligger stilla, genom 
sina båda med vertikala axlar försedda propellrar, af hvilka en 
är belägen förut och den andre akterut; i sistnämnda fall är 
flytkraften reducerad till omkring 150 kilogram genom fyllan
det af en liten reservoir. An vändningen af de horisontela pro
pellrarna skall göra det möjligt att hålla fartyget stadigt i de bå
da lägena i och öfver vattnet. De nödvändiga höjningarna eller 
sänkningarna vid öfvergående från läget öfver vattenytan till 
det i vattenytan erhållas genom tömmandet eller fyllandet af 
rum, afseelda för vattenballast. Fyllandet åstadkommes helt 
enkelt genom öppnande af en ledning för vattnet; tömmandet 
sker antingen genom pumpar, som drifvas af dynamomaski
nerna, eller genom att sätta vattenballasten i förbindelse med 
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en reservoir för komprimerad luft samt derefter öppna aflopp 
för vattnet. D erj emte tyckas de olika rummen för vattenbal
last hafva förbindelse sinsemellan. Förflyttningen af vattnet

1 
som bildar ballast, är beräknad kunna motväga förändringarna 
i fartygets läge. 

Fartygsskrofvets byggnad är tillräckligt stark fö1· att far
tyget skall kunna röra sig på Att djup af 20 meter utan risk 
att sammanpressas. 

En säkerhetsmekanism hindrar nedsänkning till större djup. 
Den består af en diafragma, som är utsatt för trycket af det 
omgifvande vattnet och är i jämvigt vid två atmosferers 
tryck. Då trycket öfverstiger denna siffra, förändras dess 
läge, hvi lket åstadkommer en elektrisk kontakt samt sätter 
i gång en pump för tömmande af vattenballast. Förutom 
denna apparat eger Holland äfven andra medel att hindra 
uedgåenrle till för stora d j up; en tyngd af flere hundra kilo
gram kan ögonblickligen lösgöra~, hvarjemte den anordnade 
törbindelsen emellan reserveirerna för komprimerad luft och. 
tör vattenballasten tillåter tömmande af den senare på myc
ket kort tid. 

Holland är försedd med den å undervattensbåtar vanliga 
11tkiksapparaten, hvilken består af en öfver ytan utgående tub, 
-;om i yttre ändan är för;:;ecld med en fullständigt reflekterande 
prisma. Då båten går fram under vattnet och syntuben är 
tullständigt indragen, tror sig uppfinnaren kunna följ a en fullt 
rätlinig väg genom en triangelformig vakare, som bogseras, och 
hvilken verkar på rorstången till det vertikala roret; åtminstone 
teoretiskt kunna de af girarne orsakade Verkningarne på en 
dylik flottör återverka på rodret så att gi1arne motverkas. 

Den för andningen nödvändiga luften lemnas besättnin
gen utan afbrott från reservairen för komprimerad luft, sedan 
den förbrukade luften blifvit af!ägsnacl. Förrådet i reservairen 
kan förnyas genom en pump, som sugar luft medelst en kaut-
8chukstub, som slutar i en i vattenytan simmande vakare. 

Öfverbyggnaden på Holtmul innesluter i sin främre del 
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plat>en fur be±älhafvaren äfvensom anordningar för beher
skandet af alla apparater ombord; i mi.dten af densamma är öpp
ningen föl.· skorstenen; i aktra delen finnas de trånga nedgån
garna. Den högre delen af öfverbyggnaden samt dennas sido

väggar skyddas af Harveyserade pansarplåtar. Dessa hafva 
ofvantill en tjocklek af 150 mm. och >id öfverbyggnadens 
förening med skrofvet en tjocklek af 50 mm. I öfverbyggna
dens framsida finnas ventiler, för att befälhafvaren omedel
bart skall kunna se att styra, såväl då båten befinner sig öh·er 

vattnet som äfven vid läge i va';tenytan, då den är på toppen 

af någon våg. 
Bestyckningen på Holland består af tvänne i fören an-

bringade torpedtuber, som kunna utskjuta sjelfgående 460 

mm. torpeder, hvaraf fartyget kan medföra fem, hvilka äro 

laddade. 
Holland är den första undervattensbåt, som blifvit k•Jn-

struerad enligt rationela grunder. Den kan göra expeditioner 
som en vanlig torpedbåt. Den använder de särskilda inrätt· 

ningar, hvilka sätta den i stånd att nedgå under vattenytan, 
endast i det ögonblick, då den måste göra denna manöver. 

Så länge den eger petrolenrn i sina förrådsrum, kan den vara 
färdig till anfall. Fastän dess brist på snabbhet hindrar den 

att förfölja och upphinna något krigsskepp af nyare konstruk
tion, eger den icke de::;to mindre ett obestridligt värde. Då 
den befinner sig i vattenytan, är den i verkligheten osårbar, i 

följd af den ringa yta den erbjuder för skott. Fullt osårbar 
blir den, då den si:inker sig under vattnet. Olyckligtvis är deu 
icke lika osynlig som en undervattensbåt, hvilken framdrifves 

endast af accumulatorer. Skorstenen och röken från denna 
~;,kola på långt håll väcka uppmärksamheten på densamma och i 
de fie::;ta fall i tid underrätta fienden. Om han kan öfverraska 
denna, eller om denna f-iende icke har tid nog att få tillräcklig 
fart, skall han ostra±fadt närma sig, utom torpechkj,1tningshåll 

nedgå nnder vattnet, denefter gå rakt p:1 fienden i det den t\·å 
e1ler tre gångar uppstiger till Yattenytan tör att tillse att elen hål-
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ler rätt kurs, samt sålunda komma på lagom afstånd att 
kunn.~ med säkerhet träffa denna med sin torped. 

Afvenledes skall den kunna göra god tjenst vid försvaret 
af en farled eller för att bryta en blokad. Vidare skall 

den kunna a~~ändas som kurirbåt och då kunna passera h vilka 
af fiendens lm1er det än må vara! 

Genom att framgå i vattenytan och tid efter annan gå 
ned under densamma skall den kunna gå fram öfver allt. Den 
kan också med f_ull trygghet företaga längre expeditioner, enär 

~len kan ladda .sma accumulatorer under gång för ånga, hvar-

1~e~.o~ d~n allt~d är i stånd att ned gå under vattenytan. Om den 
:tlllfalhgtvis bhr öfverraskad, då den har sina accumulatorer 

fö~a . la~:dade, .behöfver den blott dyka ned och qvarstanna 
or01·hg anda tills den uttröttat fiendens tålamod. Slutliaen 
skall den på stridsplatsen hafva långt större utsiater än° en 

~anlig torpedbåt att med framgång göra anfall
0 

och med 
langt större lätthet än denna kunna i grund förstöra skadade 

fart;~g. U~der en strid emellan eskadrar torde pansarskeppens 
hastighet eJ vara särdeles stor. Undervattensbåten skall alltid 

~unna ~ölja dem, gående under vattenytan samt emellanåt hö· 
J ~n de s1g för. att afvakta lämpligt tillfälle för anfall. För öfrigt 
skulle sannohkt dess blotta närvaro vara tillräcklig att nedslå 
modet hos fienden. 

o .:\lan tyckes numera, åtminstone i Frankrike, hafva afstått 
f~· an att ombord medföra små torpedbåtar; detta i följ d af svå
ngbeten ~tt sätta dem i sjön, då de behöfva användas, samt 
~tt sedan ater upptaga dem ombord. Denna fråga skall kanhända 
.a.terkomma på dagordningen såsnart undervattens båtarue afiaat 
sma prof. I följd af Jeras osårbarhet och långt större verk:n 

sl~:1 ll~ det firmas långt större skäl att till skådeplatsen för en 

~JO~tnd .. medför.a . undervattens båtar än vanliga torpedbåtar, 
Deras sattande 1 SJön och deras ombordtagande skulle säkerligen 

~ar~ långt lättare än af en vanlig torpedbåt. De kunde sättas 
l .. . o 

SJ on uti n ag on slags central brunn, som vore i förbindelse 
:med Yattnet genom en långsgående, akterut under vattnet 

'l i·l~!.nft i ·~iiitii-'CII(/r J S!J(j. :20 
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utmynnande kanal, genom h vilken undervattens båten skulle 

glida ut såsom torpeden genom sin tub. Några äldre italien

ska pansarfartyg hafva en liknande inrättning för att sätta 

i sjön ombordtagna små torpedbåtar. Så vidt vi veta har 

den aldrig blifvit använd annat än i hamn, emedan stampnin

gen gör utfa_rtsöppningens höj d öfver vattenytan varierande. 

Någon dylik svårighet finnes icke för en undervattensbåt, 

hvilken utan den ringaste olägenhet kan blifva nedsänkt uneler 

vattnet. Den nämnda brunnen kunde äfven helt och hållet 

vara öppen i nedre ämlan och, uneler det fartyget låg stilla, 

kunde und ervattensbåten g lida ned under detsammas botten. 
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Kusteskaderns krigsöfningar 1896. 
l•'bt·e<lrag hållet i ~ii ll ~kapet l(. H. S. af K apten H. v. Arbin. 

Fran;;;ka nwri1wn,.; framtid iir <1tt ~iika i des,.; C\·olution:-e,.;ka

dc• r - liirer . \ miral Courbet haha ytt rat, och ofta hör man fran

;-;ka sjiioff icer<lt'e om "a lllma C'skmll• r siiga, att den ii t· marinen:; 

11atmliga och fömiim;;tn hög skola. 

Dessa uttalanclC'II om den fran;=; k;t nwdl'lhaf"'eskadem \'i"a, 

ltvilken \'igt - oaf>'c·dt den politi::;kn - man i Frankrike till

miit<'r (' Il f'å dan institution. 

Och minch·c iir ej lt ellet· den uppgift de eskadr<1r hafva <Jtt 

l'.dla, }l\·ilka hos OSii mot;;\·<lra ('\'Olutiom;eskadern i 1\[cdeJhafvet. 

;(hen de ega den ;-;tiirsta betydelse för flottans framtid, såsom 

fostrare af den nation eJa ,.; jökrigskonstcn och >'åsom fonnare af 

dc ideer, hYilka sellan blif\·a gTUIJ Clliiggandc för elen >'\'enska sji'>

krigsrn<ltericlen. "\ h- C' n de bilda en pr<1kti~k högskola getlOJ II de 

taktiska och strategi~ka i">fningar <1f hvarj f•h<lnda ~lag, lwilka mc•d 

dem utföra:-. 

rtan iifn·rdrift torcl(• man derför kunna siiga, att, niist cl<'t 

natioucb intresset och dettas utttyck i Hiksfiin;amlingcn, gifY<':-> 

kna ppast n:'igot, som :-;:\ ingriper i flottan s utveckling och öden 

o('h på lwilken denna iir s~ beroende, som l'Skf!drama och dc• 

nlC'd dem fiam manhiingande öfningarnc. 

fTndcr de sew,re åre n har ett ytterligare intrcs;w knutit:; vid 

dessa öfningar, eniir c:-;kadrarna:; bemanning lllll11Cl':J ntgöreR af 

~tam och bcYitring och ej som förr af enbart stam. 

f :'\rcts kustl'skader \' 0 1'0 S:t lu nda under f:Ommaren inmÖn,.;tra

de iiOO bc\·iiringsmiin i h·iiun e omgångm· om en mänad hYardcra. 

En blick på <'skadcrp rogrammet':') Y isar oss, att denna be vii

ring C'rhållit GO clagars förberedande iifning - å fartyg hufvucl-

"J Se T i chk riften ~ :1 :P häfte. 
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sakligen till ankar:;; - - omfattande: örlogstjl'IJSt i allmänhet, infan

teri- och artillericxercis, karbinskjutniug samt bcYakningstjcnst. 

Utan att Yidl.dtigare inlåta mig på dessa frågor och de iif

ning-ar, som föreg;l krigsLifningarnc, anlulller jag att genast Hi iif

Yrr~å till dessa senare. 

Shdet A. 

X at ten mellan den l nch :2 Augnsti började den för,; ta af dc 

tYeJme krigsöfningar, för hYilka program bli.f,·it af Kongl Maj:t 
utfiirdade. 

J'nrlamålet med denua krig~;öfning Yar att öh·a blockad och 

blocbdbrytning, med siirskild nff'igt att söka utröna möjligheten 

för en i Carlskrona innestiingd sjiist.\Tka att komma till ,;jö~. 

Enligt föntfsättningen ans:'lgs den svenska flottan haha om<'

ddb:nt efter af;;:lutad mobiliseTing afgått till Rtoekholms skiirg:lrd. 

Pansarbåten SYea, km10nbilten rrd och tn·nne torpedbåtnr, -

Blå styrka - h\·ilka Yid krigsutbrottet lågo umkr reparation i 

Carlf'krona, hafya af rn öf\·crliig,;en fiendr b lif,·it innc;.;lntna ller

Rtiidrs. Af den s\·cnska krigF<lcdningrn hah·a nämnda fart.Yg, till

s::ummms med ± för l'arlskrona loka la försym· afficdda torprdb?t

tar, erhållit urdcr att ;;:iika förrna sii!: med sYonska flottans hnf

Yttdstyrka i f.ltockholms skiirgård. 

Den fientliga styrkan - Riid st~Tka - hade den·mut till 

uppgift att fiirhimlnt motstån(hn·en ntt oskadd ntlöpa från Cal'is
krona. 

Kom ( 'arlskrona befiistning·ar ilt sjösidan ej drltogo i krig:;öf

ningen, men c1cra;.; tillYaro lik\·iil borde göra sig giillande, \'Ol'O 

Röd ~t:-;rkas fnrt.'·).!; förbjudna ntt närma sig Kungsholms fii;.;tning 

vå kortare afståncl ii n . 3,500 m. C'adskmna \'estra inlopp fick ej 

begagna:- af Jlåf?;ondera st.\'l'kans fartyg. 

H.iid styrk<t brstod af pansarbåtarnc Thule orh Göta, kanon

båtai'IH' f.lkngnl, Skiiggald, Hota och Skulcl samt :2:nc· bt klass 
torpl•db:0Ltar. 

Fiir bloekacll'ns nppriitth1tllandt· di,;pl>ucrack befiilhah-arcn för 
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]{iitl styrka ,.;um stridskrafter så, ntt en clubbel ccnlcringslinie bil

dades i den riktning, der största t<mmolikhrt fanns att genombryt

ning ,;kul le försökas. Pan;.;arbåtanw Göta och tvenne kanonbåtar 

fiirlade;.; nta nför Knng,;llOlmsgattC't, under det Thule och de t\·enne 

andra kanonbåtamc lades mellan Utklippnn od1 Utliingan. Enligt 

lwfiilhafqu·ens allmänna ordrr skulle de blockerande fartygen om 

dageu ligga sil niira kusten, som bc~tiinuneb;erna tilliito, men 1111-

llrr den mörka delen af dygnet aflii12:sna sig något fi\r att undvi

lm anfall af torpedbåtar. Pansarbåtarne sknlle uppehålla sig utan

för kanonbåtarne, d or k C]. utom ;;:i o·nalli;'l l l. 
l • h 

-\ Blå StHkas "ida voro Yill kri<r,.;tillståndcts hiirjan följande 
. h . . 

dis positionrr Yicltagna: 

nödiga minpositionc·r voro full;.;tiillCligt klargjorda, mrd al la 
minor blindladdade och 11tlagcla; 

p<1 KnngsholmR fiistning voro uppsti[Jida elektriska ~trålkasta-
1'<', lysande t,·iirs öf,·rr till "\ spölandct och utåt farleden; 

bevakning Yar af fasta minförR\·aret anordnad grnom pcrma

ll<' nta ntpostc•r till betydligt antal ;l derföre lämpade ;.;tiillm; 

t<•lcfonfiirbindelse vm uppriittad mellan Rvca, - som tillika 

mccl Uni brfann sig ,·id Aspö - och ett vidRtriickt, till bevak

ningen g-:'lende telcfonniit, hYarjemte 

Hveas r na ångslup patrnllrrade 111rllan ( ~odnatt och ii.Jålarc•ns 
prick. 

Sådana \'Ol'll de di;.;po!:iitinm~r, ,;om af dc båda sty rkorna vid
tagits. 

J dagningcu den :! Aug. anliindc· Hiid styrka till Rina bevak

ningsliigrn. Skagnl af;.;iindrs då genast att fiirsiinka ii~tra loppet, 

h\· ilket också blcf ntfönlt. Drrjemte afbri'>ts af manskap från 

;.;amtml fartyg telefonförbindelsen till skiirgårdenR iistra del, ]1\'ar

jl'mte tillfiilliga fyrar uppsattes ;l Utliingan för att <' rsiitta dr verk

l iga, hvilka förmodades nra förstiirda. 

Sr~ liinge dager 1·årfde, företogs i i\frigt intet il någondera 

Ridan, men med mörkrets intriidandc blcf lifaktigheten så mycket 

större. Drt rmt torpedanfallet aflii~tr d:'l det andra. 

För~t anföllo, omkring kl. 11 e. m., torpedbätrtrne N:r 7.3 och 
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N:r 7, af ln·ilJ.~a den fi) r;-;ta riktade sitt anfall mot Ui>tn och dcH 

senare allgTcp Skiigg:ald. Af de,;sa torpedbåtar S_YJtc,; K.T 7 hoft ut
si_r;t utt lyckas mot sin jemfi>rd,;eyis ~,·aga fiende, lineler det att 

X:r (;l blrf bel_Yst af projckti>r och beskjuten från (]i>ta. Efter 

~u!fall<'t gick X:r 7:1 till sjös fi)r att ldat·g:iira n_,. torped, och h-e

kmle,., densnmma ,.;ccknnera ttåg()t dtcr midnatt ntt nii,;tnn olw

miirkt niirma sig uch <tffynt ,.;iua torpeder. 

Dr;;sfi)rimwu hl d enH.J icrtid p<msarbåten (;i.>t<~ mrfnllen <tf tren

ne :!:a kl. tnrpcdbåi<JL' - ett anfall ,.;om, meu,.;ldig-t <1tt di>m<t. bor

d<· lwf"<1 <indt fart:·get till ltafn>t,.; botten. Torpedbrttarnl', sont 

obemärkta styrt till ,;ji"),.; ,,ch anföll" från en s\·tmerligl'll mörk clel 

af ltnri,;ont<'n, lyckndcs lll'lltligl'n komma inom håll fi)r sina t(\)'

pecll'r utan att ,-~tra niittlll\'iirdt ]w;.;kjutna. 
Mot Gi>ta ctf,].;:i)tm-: t i Il sammans 7 torpeder, ;tf b·ilka .J- an

gifvm; som gn<la och ;) :.;om mindrr goda skutt. EHer cl<•tta an

bli fiek Göta ,;itt :.;tridsdrdl' reduceradt till 1 10 af fullt strids

yiirdc nmlet :2-J- tinllnat·, d. ,-. s. till klock::m lJ pi1fiiljnndl~ afton. 

Ratlittia iide drabbade· de anfallande torpedbatanw. 

])en Hiida ,.;hrkan;-; torpedb:ttar, ,.;um något <'ftl'r klol'kan l] 

~. tll. ;-;tyrdc in f<irhi Kung,.;lwlms Jii:-;ttring, bll'i'Yo i god tid upp

tiickta i ljn,.;et ·fnt n de ~tr<tlka,;tare, ;-;om der Yoro upp,.;iiillda, odt 

torde, um fii:-;tttingcn mml ~ina snablwlchpjesc•r deltagit i iifnin_gen, 

<t ldrig ens kommit in ]Ht redden. 

Sn kommo du l'tttc·llertid in och, efter det att de ,-arit i ~-;trid 

nwd Sn•a:.; bftda i'utg,.;lnpar, af ll\·ilka en g_jonlc anfall 111Nl c-;tilll~

torped, gin go tnrpl·dl>i"itanw något rftcr midnatt frii n ( ;a:-;taskiir 

till anf;~]] ft Sn·a ol'h l'nl. En af torpl'llbatamc hlcf i till upp

tiiekt, hrl_,·:.;t och be:.;kjnLC'n, ll\·ilkd d('rrmut c·j bld fallet nH•cl cll·tl 
an dn•. 

l 'mlrr loppet af dagen dl•n 0 . \.ugu;;ti bibehi>llo L>ncb styr
korna ,;itla fiin1t nn_giftta platser, men efter Jniirl'l·l't,; ittbwtt l'gde 

h b<lda ;;idor cn f<)riindrini-( i lii,!!.·et l'llm. 

I Höd st\Tka förflyttadeH Tltnle och Skagnl från l rtliingan 

till Kungscljupct för att Yara niirmarc till hands Yid ett c\·cntuelt 

ut.br_dniug"för:-;ök. Göta och kkagnl skulle intnga S<0ldana liigcn, 

att dc med sina stn1 lka:-;tarc kunde bcln;a den södra farleclc•u fi>r

bi EstC'tt. Bl:t styrka åter förflyttade sig till Tjnrki>. 

X t l beslutade bcfiilhafynrcn för Blå styd.:a att klockan l '2m. n. 

br_dn blockaden. 
J-Jan hade derför nppgjort fiiljamlc plan: 
andm l-dassen~ tnrprclbåtar skulle :.;~ ~mn-t dc aterHttt sllla 

fulla ,;trid,.;yiirdcn, el. v. :.;, klocbtn J l c. m., ut12:å och nnfa1la fien

den, fiirniimlig:ast cle n':--:tcr om stora farleden liggande fartygen; 

torpedbåtame skulle derefter intaga ('Il sådan position, att clc 
kunde, om sil bchöfdc;.;, :utfalla dC' fmt."g, som fönnodader-; fortfa

nmclc ligga mellan Ftklippan oeh Utliingan; 
i'-\yca oeh lTrd simlic klocknn 12 på natten pasRct·a fii:-;tningcn, 

ll\·areftcr pansmbåten i skyeld af KnngRholmcn,: strålkn,.;bn·c skulle 

st.\TH ut det yestrn luppet, k:1nonbåten det iistra. 
Denna plan bld dock Yid utförandet något muclifierall på 

gmnd af elen rådande Yiiclcrleken. Till stor fördel fi>r Blå st.\Tb 
Yar yj,.;,:erligcn natten m_,·eket mi)rk, ehuru stundom uppl~·st af 

blixtar, men j w; t \·id ,;j l· l h·a genombr_dningen kom C Il så hiiftig 

rcgnhy, att nll naYigrring, utom i skenet af Uodnntb f_n, mnii_jlig

g-jordt;s. 

Låtum u.~s l'mellertid tilL fiirst följa de Bli\ torp<'db<'ltm·n c·s ri"l

·rl'ls(•t·. 
~tra.'\. efter klockan 11 l'. m. gjordr de ett )!.'<'llll'llsatnt anfall 

mot ( :öta, ,-id lwilkct dc dock bleh-o i ticl upptiickta och ))('

skjutna, fiimiimligast emedan den för dessa fart~·g riitt höga sjiin 

hri>t ll\'itskummig i.>fver j'ör;:;tiih·amc. Tre af dem fullfiiljcle dock 

.anfallet under det den fjenlc, Kr 65, Yiindc för att inYiintn för

dcLiktigare om:-;tiindigheter. Dcm ta torpedbåt affyradc• senare inom 

e;oclt h:!ll en torped mot Skagul och l'll mot Göta, nta11 att clei-is

fi>J·innan hah-a nu·i t bC'skjtttC'JJ. En <lf de iifriga torpC'dbåtat ~Jte 



29()-

gjorde jcmviil omkring midnatt ett lyekadt ::utfall mot Thule. Det 
vill sftlnnda synas sorn om torpcdbåtame gjort tillriiddigt fi'•r att 
baua Yiig för dc cftC'rföljande fart)·geu. Fiendens torpedbåtar vo
ro dock oskadda, och dc skul le ej förfela att göra ~"'ig giillandc. 

Klockan 12 på natten pasS<'rade Blå styrka försiinkningar
na vid Kungsholmen i afsigt att bryta blockaden; först 1-\vea, 
derefter Cnl ocb ,;ist torpC'db:'\tame N:ris 5 och 7. Fu ll fm·t sat
tes, ll\'ilken å s,·<'a dter en kort stund yar U knop. D:'\ för 
s,·ea tiden yar inne att g-ira styrbord hiin, spanade mall i regnet 
och tjockan förgidves efter en lantcnw, som skull e utmiirka ett Yi~tigt 
)!rund. Som cmcllertiJ hYarke11 lankman ellc1· iinnu mindre rem
maren på grundet kunde urskiljas, fanns ingen annan nt,·iig iin 
att i Godnatts fasta J ju:;skcn fortsiitta ut genom det södra lopprt, 
oaktadt fiendens huh-udstriclskrafter der \'Oro koncentrerade. X u 

började HöJ styrkas projektörer att l.Ysa. Men s\'('::t kumle doek 
ej upptiickas från deumt styrka, till en del i följd af det stora af
:-;tåndct, men framför allt emedan strålkastaren från Kungsholmen 
hölls mellan Svea och fienden. 

Liln·iil blcf just denna strfllkastarc elen första anledtlingcn till 
upptiickt för Blå styrka. 

Från Kungsholms fii~tning instiillde man ncmlip:en enligt pia
neu alltjcmt strålkastaren ungefär i riktning mot det stiille, der 
meningen varit att DYE'a skulle utpa:-;s<'ra, men niir hon nu blef 
tvingad att gå nt södra loppet vid Estens gn111d, passerade hon 
ljusstr?Ilcn oeh upptiicktcs då genast nf Höd styrka. :-:lvea blef 
derför inom kort brskjntcu af Höcl st.\Tkas samtliga fartyg -
ntom Rota -, men fortsatte det oaktaclt. Utanför Flaggrumlet 
girade hon styrbord hiin och satte kurs S\\r. l ~ n der ~enombryt
ningen afgaf Svea ingc11 del, förmodligen för att ej derigenom 
för fienden underliitta afståndsbedömningen, h,·ilkcn naturligt,·is 
iir ytterst svår och osiikcr under mörker. Den hiiftiga, men också 
oberäkneliga, elden varade ej mer iiu omkring 15 minnter oeh tor
de viil niippeligen hafva vållat SYea någon alh·arsam skada. 
Deremot aHyrades trenne torpedskott, ett från Göta oeh två från 
torpedbåten Xo l, hvilka måhiinda skulle haft ödesdigra fiiljder. 
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Likasom Svea hade iifvcn Urd funnit det rådligast att g:l 
~iid ra leden till sjö~. Så snart Est<'ns remmare paf;scrat,;, girade 
emellertid kanonbåten babord hiin, gående mellan niimnda grund 
och den niirmast liggand<' kanonbåten f-\kagul. "\fven Prd blcf 
hiiftigt be:;kjuten under det fienden pn;;:scrade;;:, m<'n något för
följande <'gde ej mm, eftersom Röd styrkas pansmb?ttat· hade ank
rat och ej hunno liitta fiirriin Svea och Pnl rrdan voro utom 
f; kotthålL 

De t\·enne l:a klnssens torpcdbåta rne följde de ~tiirre huty
llen 11bm att göra något anfall, mrn ocks~'l utan att haha blihit 
npptiickta och bcskjutm1. 

Sedan Blå styrka hnnnit ntom Rkotthåll afbröt:; krigstillstån
det klockan 12,a5 f. m. på order af Högste Bcfiilhafvaren. 

Dermed afslutadc:; f'kedet A, på hvilket ledare och deltagare 
med tillfred><stiillelse kunna blieka tillbaka, t.'· öfningen blef oekså 
ett prof på sjömannaduglighet, eniir dl'n 11tför<les under "\'åra om
stiindigheter i regn, mörker och f;torm ,·id en af gnmJ uppfylld 
kust. 

Vm· utbrytningen lyckad eller ej, iir gifvctvis den fråga, :>Om 

llll litet !war uppstiillcr. Svaret iir naturligt\·is ytterst svårt att 
gif,·a, men så mycket torJe man dock kmma bestiimma, att ut
brytningen i y~'isentlig mån skulle berott af torpedanfallens fram
gång. Lyckades dessa att öppna luckor i dc Rödas led, och uer
till hade man förr eller ,;enare goda ntsigter, så blcf framgången 
för dc Blå gifven; - lyckades ej torpedanfallen, då hade de Blå 
tillsvidare fått stanna innanför fiistningarne och triista sig med,, 
att deras fiingscl kostade fienden <'ll ;.;tyrka, mflllgdubbel mot drn, 
som af honom innestängdes. 
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Af iifningeJL framgår emellertid till fullo att ett blockad af 

( '<trlskrona iir fiircnacl med stont sYårighetcr, samt att utsigtcl'lla för 

('11 blockad minskas och sYih·io·hctcl'lla \'iixa mrd :mtalrt af för-
co 

sl;:cilenn ll och B-z, 

ll\'tlka utageradr,.; Yid Småland;; och Östergötland,; kn~tc·t· mellan 

den 25 - :n augusti. 

Som förutsiittning för båda dc~sa skeden g~illdr: att kriget 

n.digen utbrutit, och att dc•n i Carlskrona förlagda elden af sn•u

ska flottan omedelbart efter slutad mobiliscrino· afo·ått till Stuek-o 1"':l 

holms 1-'kiirgård, hvan·id en kanonbåtsdiYision och -1- torpcdbfttar 

- rc•prc:;enterandc clc•n Blå St)Tkan - ingått i Kalmar :;und fiir 

att derifrån fortsiitta ,·idare norrut 

DPn fientliga lcdn[ngeu, som fått klinnedom om ch·n :-;v(•m;];:a 

flottan,; rörelser, ,;kickar då den Röda 10tyrkan, bcstrwndc af tre 

pansarbåtar och fyra l:sta kl. torpedbåtar, för att hindra kanoub:"tt~

cli ,·isioncns fiircning med hufntdstyrkan i tltockhulm,.; ,.;kiitvi'ml. 
~ . ~ 

Genom högste bcfiilb1fvar(•ns för;;;org hade lots- och fyrpcr-

;;otmlen norr om Kalmar fått order att lemna och befordra mcd

clclandcn till och fr?tn Blå Ktyrka. Xattjenst var anordnad ?t tele

graf- oeh telefonstationerna liings kusten. 

Enligt denna förutsiittning kommo s?tledc~o; 5 lamo?IUI(tar mu( 

.J tm jJerlbätar att upptriida mot ;) pansarbåtar och -1- torpcdbittm·. 

}i'iir de;;;sa båda grupper stiillde sig styrkeförhållandet- jem-

1 ikt Q:iillande bcstiimmclscr f ii r krigsöfnino·ar - RR, att Bl:1 st\'!' k a 
~ u D , 

hade ett stridsviirde af 120, Höd af :100. nc"sutom fick Höd an

Yiinda en knops större fart iin Blå. 

Den Röda styrkan egdc alltså tredubbel iih·crliio'S(•nltct i slao·-
• '- ,-, L' 

fartyg och Yar jemn"tark med dc BH\ i torpedb:'ltar. 
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Onlcrna för Blå styrka under ~k(;dl't B innehöllu att ~narast 

möjligt och, s[iviclt sig göra liit, med undvikande af strid mot i)f

,·crliig,;en :-;tyrka, hcgifva sig till X.n1ii"' hamn i Stockholms södra 
skiirgilt·d. 

Höd st.n·ka erhö ll urclcr. att söka hindra detta . 

.l<'iir Blå styrka var utgångsiiiget bestiimclt till en plats ::\0' 

syd om .fnngfnm i ](almar sund, för Riid styrka till .. Q' 1101'1' om 

lll'nna ii. Vid krigstillståndets Klut skulle bilda styrkoma ;;mnbs 

å Patnpu~fjärclen utanför Korrköping. 

X:lgm andra best~imrnel :;er för krigsöfuing-en futlllO" ej utfiir

Jacle, utan lenmaeles i iifrigt d(• båda bcf~ilhafnml(', fiir ln·ilka 

JcrjPmtc motståndarens order oeh utg~ng-sliigm lwmlighiillos, fullt 
initiati ,., 

B<"fiillwfnm:n för Blil ,.;tyrka, hvilken antog, att fiendens slag

fartyg skull<• vid krigsti]],.;t~ndcts hörjan befinna i:iig någonl:itiides 

norr u111 ·Jmrallden g:enOJll Ölands norra udde uneler o·åno· f')·d-
( _.J b '=" • 

Yal't fiir att i norra delen af Kalmar sund afstiinga Bl.:! styrka, 

grundad(' l:iin operation,.;plau på att, skyddad af mörkret och obP

mii rkt af ficndl•u, :snmast möjligt komma ut m· Kalmar sund. 

P<l clcnua gmnd hyggeles t\·c•JtlJC altcmatiY-plancr: dC'n (' 11<1 

und(•r fi.>mbiittning att ficnd<'n \'Hl' ~pridd p?t Ii nie för bc\'a kning 

med stort afst~mcl Jll(•llan fart.Ygen; den andra p:l fiirutsiittningen 

att fienden \'ar ~mulad. 

l den första phtlll'll -- planen n:o l - bcc;tiimcle:;, att ka

wmbåUmH·, formerade i kolonn med högsta tillåtua. fart, d. ,-, ;;, 

.L l knop, ;;kulle under mörkret genombryta ficnd(•ns östra flyg d, 

den·id st.l'l'ande upp liing» Ölands YCstra kust, t:itt intill (leJt na. 

l';nt l' afst?tnd skulk Öland;; norra llClde rundas. Dcn•fter 1-'kulle, 

f tir att \'i beleda fienden. v ex !ande kurser styras under J Hitten ned 

till Lilla Carbön Yid Gotland, der ;.;t,rrkan skulle ankra. Fi)r,.;t 

fiiljandc dags eftermiddag borde man lemna denn:t ankarplats oeh 

i f'kylld af mörkret afgit ~·ida re till Stoekhr>lms skiirgård. 

Turpedbi'ttame r;kulle, fonn erade på. kolonn ?t t den mot ficn

<l<•n dnda sidan, aufa11a 11iirmnste eller mest hotande pansarbåL 

Planvn n:o ~ ak'lg att hing[l fieJtdcns b:lcla flyglar i iY<t 
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grupper nch derefter SIWrast möjligt samla,; i Östergötlands ;;kiit·

)!:ård för att ~'<edan fikiirgå rdsledes afgå norch·art. 

Torpedbåtarne fiku lle liksom i föreg:'lende plan anfalla den 
mest hotande pansarbåten. 

f-;ådana voro den Bl:\ stvrkans dispositioner . 

. \ Höd styrka utgick 1~1an från den förutsiittningen, att den 

Bli\ ~tyrkan med bt'gagnandct af mörkret ;.;kulle fn\n Kalmar 

sund ,::å snart som möjligt f'Öka sig in i Smålands-rddirgården. 

Hiirpå byggdes planen, h\·ilke11 innefattade att innan mörkrets 

inbrott gå så långt sydvart som möjligt, och bcriiknadc,; Rt\Tkan 

från sitt utgångsliigc kunna hinna till närheten af .fungfrun .. Der 

bcstiimdes derför tvenne be,·akningslinier; en för pm1Rarbåtarnc 

2' norr om J ungfrun och en för torpedbåta mc på parallelen ge

nom .Tnndrun. I händelse dc Blå itwitwo i skiiro·ftrden skulle 
._, ;::-, b b ' 

de genskjutas i östgöta-skärgården och Rom ett siRta alternativ 

vid Landsort; detta dock endast i nödfall, emedan man der all

tid kunde befam ett sammantriiifande med dc Hl[t's hufvndkraftcr. 

Sådana voro de b~da krigförandes opemtionsplaner. 
Vi iifwrgå Jlll till utförandet. 

Den 26 augusti klockan !i c. m. intriidde krigstillståndet. 

Dc båda styrkorna lemnacle då genast sina ntg:'lngslägen, hvar

\'id elen Blå styrde nordvart och den Höda sydvart meJ hiigsta till

låtna fart. Den Blå styrkan ;;;atte kms tätt under Öland och crick 
. "' 

npp i slagskuggan från land, Rålunda förs\·årande för dc> Riida att 
upptiieka fartygen. 

Under gången nordvart erhöll Blå st.nka meddelanden från 

la nd, att 0 fientliga torpedbåtar passerat t:\pårö, samt från Öland, 

att fienden klockan 7,a5 e. m. iinnu ej vat·it i sigte från Ölanus 

norra uddes fyr. Blå st.uka ökar då farten. 

Xorr om Homs udde på Öland npptiiekas bliinkf.nm· och 

elektriska ljus från dc Rödas fartyg. Röd styrkas läge var der

med gifvet, och man fann, att det öfverensstä rndc med antagandet 

i planen n:o l. All tvekan var 1111 fiirsnmnen. Signalcn - följ 
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plan n:r l -- gafs, och Blå st)Tka ångade i viig med stiirsta till

låtna fart. Klockan \'at' då omkring 10 på aftonen, och pansar

brttarne hade m·ss intag-it sina res.J>Cktin läo·en Tor])edbåtame . (.../ . o . ' 

af ln·ilka endast två voro tillo·iincrlio·a - de andra voro i haveri 
"' "' h 

- bcfunno sig deremot lJå viig till sina bevakningsliigen. 

Från den Röda styrkan började man nu att ifrigt speja efter 

fienden, nwn förgäh·es. H varken denna natt eller p:'Höljandc dag 

npptiickte man något af denna. 

.:\fan började då frukta, ln·acl c;om intriiflat, niimligen att han 

obemärkt sluppit ut genom cemeringslinicn. 

Ja! dc Blå voro i sjelfva verket redan i Kynås' hamn. Mörk

ret och slagskuggoma vid Öland hade skyddat dem, så att dc 

oupptäckta l.vckats genombryta bevakningen. Då dc Blå sålunda 

osedda kommit upp till Ölands norra udde, fanns ej liingre nå);on 

anledning att följa senare delen af planen n:r l, niimligen att 

styra mot Gotland, utan :;attc befiilhafyaren för Blå styrka kurs 

direkt på Landsort, der han intriiffadc ,-id R-tiden tlen 26 på 

morgonen -- nllt:;å H timmar efter krigstillståndets intriidande. 

Dermed ntr uppgiften löst och krigsiifningen B clc> facto af
·lutacl. 

Som kri!!.·:;öfuin!!.·cn B r;?tlunda helt hastio-t blih·it afo·1·ord ha-
.._, '-·"' - b o. ' 

stigare iin beriiknadt Yar, anordnade hiig~te befiilhahnren c·n ny 
krigsiifning -

krigsötningen B2, 

llYilken nu tog sm början. 

Som förut iir niimndt, låg för 

till grund som för skedPt B. 
Blå :;t)Tka förutsattes hafva 

:;kede t R2 ,.;amma förutsiittni no· ,.., 

passerat Kabnar sund och in-

kummit i Smålands-skiirg?trden och Höd styrka antogs vara på 

Yiig för 11tt förhindra BU styrka att komma till Storkholm. Hitt 

-;tyrka skulle nu skiirgårclslccles söka ;.;ig dit upp. 
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P <l grund af det h:rigsliigr, ~om nu uppstod, bc:-:lutadc Blå 
styrkas befiilhafvare att inomskiirs passera viigen från Kråkelund 
ti ll Spårö bil k utanför V estervik och att der gifva de n.,·a order, 
som betingades af det cUl rådande h:rigsliigct. 

Befiilhafyaren fiir Höd styrka åter beslöt, att på ?i' af~tåml 

tttanför kusten följa fienden nordvart. Torpcclbåtarll(' ~ku1lc siika 
kiinning ined denna inuti skiirgårdcn. 

Vid krigstillståndets början, den 27 angttsti ldoeka11 10 f. m., 
,·om de båda styrkoma på sina ntgångsliigcn i ~i)!;tC af hYarandra. 
Det rådde då sydlig storm, som synnerligen förF<våradc Höd styr
kas rörelser ntc till sjös. Dft krigstillståndet intriidde, f'attcs emel
lertid båda styrkorna i gån<Y och stvrde nm·(h·art den ena innan-

• b . ' 

för, den andra utanför skiiren. Den l1ödas huh·udstyrka mancivrc-

radcs mot V estetTiksloppet för att der söka känning med fienden . 

Viiderleken hindrade dock pansarbåtarne att dit ingå, och fingo 
de derför fortsätta till Hiiradsskiir, dit dc anliinde vid 2-tiden den 

:!7 augusti på c. m. s,·ea och Göta g:ingo in och ankrade vå 

fjiirden utanför Barösnnd samt stängde på så sätt skiirg:rirdsfar
lcclcrna. Thule åter fick order att (l\'arligga utanför Hiiradsshiir 
för att hålla sjön ~ythart ned mot Rtorkliippcn under bc
Yakning. 

Hela eftermiddagen förblcf den Höda hufvudstyrkan i detta 
tige. De Blå's kanonbåtar visade sig allt cmellan[Jt bland skären 

nedåt Rtorldåppen, hYilket gjorde antagligt att fienden uppehöll 
Rip.; i V aldemarsYiksbugten. Detta behiiftades också af dc Höda 
torpedbåtarne, hvilka lcnmat!'< nere \'id Kr[Jkclund, och som nu 
iltcrkommo efter att hafnt oantastade lyckats pasf'c•ra upp 

norllvart. 
Befiilhafvarcn för Röd styrka tvingades emellertid genom det 

inträdande mörkret ur denna goda position. Häradsskiirshren an

tog;;; niimligen v ara släckt, lwadör stridsdomaren ansåg, att pan
sarbåtarne ej utan lots kunde gå till sjös, h vilket liitt k:undc hafva 
blifvit nödvändigt, ifall fienden valde hafvet i stället för skiirgår
den för sin marsch mot norr; lotf' var natnrligtvis för de Röda 
ej att påräkna i svenska farvatten. I mörkningen liittacles allts:! 
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il Göta och Svea samt styreles till SJOS. Dc två torpedbåtama 
lelllnadc,.; i Barösund för att rapportera, om fienden frarm·~·cktc 

den na \'iig, och för att sedan anfalla honom. Pansarbåtarne höllo;;; 
dcrnmot på omkring 4'-8' afstllnd från Häradsskiir för att be
,,aka sjön deromkring jemte elen led, som der utmynnar. 

Uneler det pansarbåtarue uppehöllo sig der, blefvo dc vid 
LO-tidct t pli aftonen plötsligen anfallna af de Bl!Fs torpedbåtm, 
hilka i de djupa och miirka clyningarnc l.yckaclcR obemärkta nal
kn:-; di \·isioncn p<t 200-300 m. och der afskjuta sina torpeder. 

Då bef:'ilhafvarcn för Röd st.yrlm emellertid ins;'\g, att den 
bevakning, som han med sina fart,·g kunde åstadkomma omkrin<Y 

• D 

Hiiraclsskär, lenmade åt fienden iinnu många och goda möjligheter 
att komma till N.n1äs, beslutade han att tillgripa den ;;i;;;ta .nt,·ii

gen, nämligen att försöka genskjuta de Blå vid Landsort. 
Vid ll-tiden på e. m. lenmade derför pansarbåts-divisionen 

:-;in po;.;t utanför Häradsskär och styrde mot LalH1sort, der elivi
simlen intriirfade i dagningen den :28 augusti. Denna rörelse var, 
c:nm förut niimut,:, endast en nödfallsåtgiird att mwiinda i brist på 
:m n at. 

Den Blå styrkans kanonbåtar hade emellertid ej legat overk-
1-'amma nnder det att deras små drabanter skuro lagra r utanför 
Hiiradsskiir. 

Klockan t) e. m. hade dc lenmat V aldemarsviksbugten och 
;.:tyrt till sjös ;;;amt derefter i en bågl' sydvart, nordvart och Of:;t

\·art till Arkö, der dc inträffade i daggryningen den 28, d. v. ~. 

\·i d nngefiir samrna tid som Röd styrka kom till Landsort. }\·[in 

,\rkii fortsattes inomskiirs upp till Siifsundct, der kanonbåts

diYisionen ankrade vid 8-tidcn på morgonen. Här starmade man 
till c. m., betiiekt af det ytterst svårnavigerade farvattnet, hvilkct 
man knappast kunde förutsätta att fienden skulle. begagna. 

lienom torpeclbåtarne samt telegraf- och tclefonstationrrna 
höll man sig undcrriittad om ficndrns rörclsnr. 
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Klockan 1 ; ~ G e. m. liittadu man åter ankar och styrde till 

s jös v[d Hiifringc, derefter i en brtgc ost- och nordnu-t till IlOtT 

om l 'tön. Hiirifrå n fortsattes till .Ternholmssund Yid l\Iysings

fjärden. 

De Blå torpedbåta me hade afgått direkt genom H crrhamra

Joppct till Kyniis hamn, dit de anHindt efter en kortare skottvcx

ling med de Röda pansarbåtarna, hvilken del likväl ej generade 

dem det minsta - som Yanligt. 

Ej heller dc Blå kanonbåtanw skulle fullt ostörda få komma 

i hamn. Befiilhafn1.ren för Röd stYrka hade nämligen från sin 

bevakn[ugsplats vid Landsort på e. m. den ::?8 augusti detacherat 

pansarbåten th·ca till det trånga fmyattnct vid .JernholmsRtmd för 

att förhindra fienden 11tt der framrwka. 

Klockan -±,3o förmiddagen den 29 augusti anlände kanon

båts-diYisionen till J crnholmssund. SYca låg då i position med 

sina kanoner riktade mot sundet. Befiilhafvaren för BU styrka 

kringgick cmcllrrtid positionen genom gattet söder om ()mön, 

hvarifrån hans kanoner biittrc kunde Ycrka. 

En :;trid utspann sig -- den första under detta skede. Sc

dan striden påg?1tt 60 min. med omvcxlandc lycka, lutade c;egern 

iifvcr på :-;vensk sida, oeh Eh·ea ;.;attes ur stridbart skick. 

D en Blå st.\Tkan hade sål<'<l r;.; ;'\ ter Ytmnit sitt mål. 

Derefter afbröts striden och Högste Bdiilhaharcn ~af ki~nnl 

<lm krigstillståndet s upphörande. 

J )et h·ckades alltså dc Blå i båda skedena att uppnå X yniis' 

hamn, första gången lJ tim. ·- :mura gången 4:Z tim. efter krigs

tillståndets intriidandP. 

Detta vackra resultat torde Yiil i Yi:;s m[m Ht tillskrifvas den 

brist, som vid Höd styrka n'ldde på Eitta fartyg för rckogno~ee ring· 

orh torpedanfall. ' 

Om Röd styrka h:tde var[t fullstiindigarc utrustad med si\dana 

hjclpmr dcl, hade genombrytningen af dr Rödas bevakningslini er 
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Yicl J tmgfrun siikrrligen varit förenad med rätt många vansklig

heter. 

Dc Hlå hade till följd deraf måst räkna på en större qvan

titct slump, än hvad nu blef fallet - till och med kanske större 

ii n den, som N apolcon I ansåg vara berättigad att påräknas vid 

krigsoperationer i allmiinhet, och som han uttrycker i sin kända 

maxim : att ett företag, som h vilar till 1 j 3 på slump och till 2 j 3 på 

bcriikning, det hYilar på siiker grund. 

Det må 1m Yara huru som helst - öfningen har i al la hän

delser lenmat oss ett Yackcrt exempel på, huru vi med begagnande 

af öppna sjön eller af kombinerad sjö- och skiirgårdsväg böra 

biira oss åt, då ficnde1 1 söker hindra oss och vi måste upp till 

Stockholms sldirgård. 

Innan jag lemnar berättelsen om skedena B och B2 torde 

biira påpekas, att dc Blå, niir de begagnade öppna sjön, an

viindr :28 tim. minch·e tid för att nå Stockholms skiirgård, iin då 

dc begagnade både sjön och skärgården. 

Detta torde vara en så beaktansviird tids,·inst, att den Yid 

många tillfiillen kanske kan uppviiga den större risk, som Here 

anse ym·a förenad med en marsch i öppen sjö. 

Vidare bör framhållas torpedattacken utanför Häradsskär i 

f'kedet Jh 

Vi hafYa hiir åter ett fall, som visar oss, hnrn redlös en flotta 

kommer att blifva, som under mörker uppehilller c;ig Yid en kust, 

der fieutliga torpedbåtar finnas . 

Om torpedanfallet vid Htiradsskär hade lyckats - mot lwil

ket endast talar elen rådande svåra sjögången - torde Röd stnka 

haha blihit så reducerad, att under iuga omstiindigheter m~r iin 

en pnn;.;nrbåt kunnat påriiknas till förs\·arct af .JurnholmRSllJHL 

Tidskri/r i Sjödise11dct J8 .'J(j, 21 
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Permanenta kommissioner å våt·a eskadrar. 

Enligt nu ~iillrmdc prax:is crhftller Yanligrn ln·nrjc utey:n·:mde 

fnrt~·g>'chcf i uppdrag att pröfya och afgifya .Yttrande rlc7s öher 

af chefen för sjöfiirs\·arRdrpmtcmentet till försök aubcfallcla nYa 

reglementen m. m., dels öh-cr frågor rörande materiel, ekonomi 

m. m., som af förTa ltande m.mdighcter blif,·it honom förelagda. 

För fartygschef, som ej "tår uneler högre bcfiil, så~.1m t. ex. 

[t fartyg under l:lngrcsa, medför fullgörandet af detta uppdrag yan-

1 igen ingen Rvilrighct, emedan elen derför erforderliga tidrn i dc 

ticsta fall står tilllwns förfogande . Tager man deremot i betraktande 

elen korta tid \'i kunna erhålla till Yåra eskacleröfningm och den 

milngfa Id af öfningar, Rom undrr denna tid skola medhinna!', så torde 

liitteligcn inses, att det iir att befara, att rn fart:·gsehef under dylik 

kommendering ej hinner att sjclf noggrant siitta sig· in i alla de 

honom förelagda frågor och att i följd dcrnf dcs,;a frilgor ej bliha 

så grundligt genomarbetade ~om önskligt Yorc. 

P[l det att genom bmplig fördelning af arbrt<>t ett biittrc 

resnitat än hvad hitti llR ernåtts måtte vinna;;, framliiggef' följande 

förslag till pri\fni ng. 

Vid hn1rje c;-;kaders början sku!Ie tillsättas följande f.nn kom

mis;;ioncr med dc il, iildste fart.'·gschcfema ::;åeom on1förandcr: 

kommissionen n:r 1: för handliiO'O'ande af fril<ror rörande artillc•ri-nc b 

mat erielen med dithörande reglementen och instruk-
tioner; 

Kommissionen n:r 2 : fiir handläO'o'andc af fråO'or rörande tOl'j)ed-on o , 

materid och ;;tdU kastare med dithörande reglcn1cnten och 
instruktioner; 

Konunissimwn n:1· 3 : för handläggande af frågor riirnnd c taktik, 

signa lering och föreskrifter för beyakningstjenstcn, samt 
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konuntsswncn n:r 4: för lmndliiggandc af öfriga frågor rörande 

materiel, bemanning, ekonomi m. m. 

Vid sammandnwuitw af minch·c KJ'östnkor, såsom t. ex. Stock-
z-:, n . . 

Jwlin,.;cskaclern., der tillgåug på officerare iir mera bcgriimmd, ,;kulle 

konunisHionerna n:r l och u:r :2 kunna sammanslås till en kommi;.;sion. 

"\ lla dc frågor, öf,·cr h vilka wderbi'>nmdc myndighet infordrat 

,·ttnlllde, borde, med undantag af s[tdana som direkt berörde ett 

dler annat fartyg, öfYCrlcnmas till högste befiilhafyare eller c,;ka

derchcf, att af denna m::ndighct fördelas. 
[-{,·arje kommission sknlle tömtom ordföranden bestå af en 

"ckretc•rarc, 2 i\ 3 fartygschder r<amt :.! il 3 iifrige officrrnrc en

ligt fiiljande fiirdelning: 

KoJwnlssionen n.'!' 1. 

( )rdförande l 

1-\ckreternrc ....................................... · .. · .. l 

Fartygschefer ........................................ . ') tt •) 

" 
() Erigc officerare (a rtillcriofficera re) ........... . •) il •) 

" 
Summa 6 <l K 

Komm issio11en /1.'1' :2. 

Ordförande .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . .. l 

Se leretera re . .... , ................... ...... ............. . 

Fartygselider ........... . ....................... . ..... . •) ii •) ,, 
O-frige officerare (torpedoffiecrmc) .. ... ......... . •) i\ 3 

Ingeniör ..... .... .............................. . ....... . l 

Summa 7 i\ fl 

Kommissione/l Jt.T 3. 

()nlförnndc .............................. .. .. · .. . ...... . l 

Selu·cterare ................ .. ................... · · · · · · · l 

F'artygschefcr ......... ..... . ......... ........ .... .. ... . 2 a ;) 

Öfrigc officerare ................................... . 2 ~l 
•l 

" 
Summa 6 i\ s 
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Kommissionen n:r .J. 

Ordförande 
Hckretei'ai·c . ... .... . ...... . .... ........... ... ..... ..... . 1 

Fartygschefer......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·> i"\ 3 

Öfrige officerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

lngeuiör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

FiirYaltare ...... . ............. . ........ . . ... .......... . 

Läkare ................................................ l 

Rumma 9 :1 10 

Om officer, so1n kommeneleras å eskader förut i1mchaft ch-lik ' . 
kommcll(kring och clå tillhört eu kommission, borde ha11, cler så 

utan uliigcnhet kan ske, fördelas på elen kommis~ion han tillhiirt 

ett föregående år. 
Kommission skulle samnwntriicla på kallelse af ordförancll'll 

och clft diskutera clc frågor, som någon eller några af mecllem

mame af ordförall(len nhållit i uppehag att utarbeta. 

Om orcHöranden sft finner nödigt skulle han ega rättighet att 

genom Yederbörande fart.\·gschef infordra utlfttande i någon yj:-;:-; 

fråga af till kommissionen ('.i fördclt officer eller vederlike. 

H varje kommission:-; utlåtande skulle slutligen, underteeknaclt 

af alla dess medlemmar, inle:-nnas till högötc bcfiilhaf\'are eller 

cskaucrchcf före befiilstecknets nedhalande. 
Fördelame af en dylik arbetsfördelning torde kunna så :-;am

manfattas: 
l :o) frågornas grundliga utredning; 
:2:o) kontinuitet i arbetet riiran clc :-;åclana fri'tgor, hvilka böra 

pröhas tYå eller Here somrar, samt slutligen 

3:o) större hittnacl \·icl utarbetandet af högste bcfiilhaharen:-; gl'

ncralrapport, cnii r, i stiillct Jör ett större antal yttranden 

mecl <ikilcla mcningHr, endast ett yttrande från ]l\·arjc kom

mi~sion skulle föreligga till högste befälhafva rcn,; gransk

Jting, hYilka yttranden des,ntom skulle ya ra genom n rbctade 

och concisa. J!. 
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Fransl<a sjöl<rigshögskolan. 

Den af oss i innevarande årgångs 2:dra och 4:dc hiiftcn om

talade nyligen inriittade franska ;.;jöhigf'hi.ig~-;kolan har redan erMllit 

fii riindrad organisation under ett nytt namn. Motiven härtill 

och grunddragen af organisationen i dess nya form f ramgår af 

fi"•ljandc ur »Journal officiel dc la republi<IUe fran<;nir-;c» för den 

l -~ oktober 1896 hemtade handlingar. 

L Rapport till franska republikens president. 

Paris den 1:3 Oktober 189ö. 

H err President! 
Genom en förordning af den '27 December 1896, utfii rclacl i 

följd af ett förslag af min företrädare, bildades för Hottan en 

krigshögskola, som förlades till trenne kr:·ssare, cletachrracle från 

yå ra eskadrar och utgörande en siirskild division. 

En på sådant siitt organiserad f'kola måste blifva mycket hc

t11nganclc för budgeten och bcröfvar dessutom v?tra eskadrar tre 

krysRarc, som de endast med svårighet kunna undvara. 

Flottans krigshögskola bildades i analogi med armecnr-;. Det u ta 

analogi kan dock endast blifva Rkcnbar, eniir flottans kraf iiro helt 

olika mot anneens. 
Vid armccn tyiugas på grund af clc olika yapcn~lagcn (infan

te ri-, kavalleri-, artilleri- och ingcniiirtrupper) <l E>n officer, ;,;om 

fiirberedcr sig till stabstjenst, till en må11gsidig lltbildning fi"•r att 

kunna h>da eller biträda vid ledningen af dessa olika vapen. 

\ ' id flottan kan utbildningcu blifva mer koncentrerad, och den 

hi"ista tilliimpningsskolan för officeren iir tjen~ten på våra eskadrar, 

de 1· utbildningen i prakti"kt sjöma n:-;sknp och r;jötaktik kan för-
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:-;iggå undrr långt gynnsammare förhållanden iin på en, af endast 

kryssare bestående, division. 

DesS<l iiro dc skiH, som lrdt 1mg till att genom en fiiriindring 

af den befintlig-a högskolan siika biittre tillgodose officerarnos ut

bildning-. 
Önskar man brreda officeren tid och tillfiillc att förskn rYa 

sig kun>'kapcr och ;.;iir~kildt att studera dc vigtigare frilgor, som 

kunna bniira fiottan, är eld biitti·e ntt afo;tå från skolan ombord 

och i stiillet födiigga dr11 till Pari~, der ti1Hiil1c g;ihes till nt

miirktastr undervisning. 

De föreslagna förcliisningarnc biira fortgå under en tid af 

8 måJJnclrr, mm för att giha clevema tillfiillc till 011 mera SJW

cielt teknisk utbildning, hvilkct endast bn ske genom deltagandP 

i ftottr~n,; manövrer, böra officerarnc efter afslutad {\irclii,;niug;.;

kurs fiir <·n tid af omkring :? m:'lnader embarb'ra på våra e,;kad

rar, der de kuuna tiJliimpa den förut erhållna tmdPrvi;:ningm. 

Tilltriide till ;.;kolan lmmas efter gcnomgilngna tiifli11gsprnf. 

De officerare, :;om g<·uomg:\tt högskolan, hah'a mftst Hndl'l'

kasta ~i g ett triigct :u·bet!:' s:l.viil i och för vinnandPt af intriide derstii

dc::; Hill! fi)r att kunna afliio·oa en o·oclkiind afo·i\no·sexamen,· det ~i r der-
hM o n ::-, 

för ej mer iin 1·ättvist :1tt tillerk~inn a dem några förddnr. Det iit· i 

graden nf "licntcnant dc· v:liRI'ean", som dessa fördelar "kola tilleldas 

de forna ele\'ema vid hög;;kolan. Den högre utbildning dc förviirf

vat sig skall tillfiin;iikra dem a\·anccment ntnn att dock medniic1-

viindighct medföra siirskilda företriiden i de högre graderua. 

Råelan iir den plan jag ntstakat för en högskola. Denna phm 

finnes vidare ntneklad i medföljande förordning, som hiinm·d 

öhcrl emnas till Eder stadfii;;telse. 

.Jag hnr iiran etc. 

(}. Besnw·d. 
Sj1im in i~trr. 
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') Pu grnnd af sjuministerns ntp)!ort och sedan •·le comit1~ 

de-" inspektew·s .!JenMaux de la. mcwine ·' uli(cit liunl, /(irordnar 

n puu!ikens lJresirlent (oljande. 

Art. l. En bögskola för ftottau (Jtcolc des hautcs etudes pour 

la marine) anordnas. 

Art. II. Högskolans ändamål iir att gifva ett begriinsadt an

tal »lieutcnant:; dc V3isscau>> tillfälle att fnll~tiin<ligR och utYeckLt 

~in allmiiona militiira bildning genom studiet af iimuen, som beröra 

flottan. 

Art. III. Högskolan, som skall ;.;tå under bd~il Rf en ami

ral, fi)rliigges till Paris; offieerarc lenmas in triide efter tiiJlan. 

StudieplmlCn fastst~illcs för hyarjc år af sjömiuistPrn på för

:-dag af chefen för kkolan och, då så anbefalles, efter fiirslag af 

ePns•>J"Cl'Wl. yi(l afgång;scxamen. 

"\r t. l V. Foreliisninga r skola hållas i fiiljamlc iimne11: 

franska ftottans taktik och strategi, 

skeppsbyggeri, 

ångmaskinliira, 

elektricitE-t, torpedliira och undc>tTatten,;nm·igcring, 

artilleri, 

Frankrikes handel och ;.;jöfart, 

utliimlska mariner, 

geografi, 
sj ii krigshistoria, 

a:-;tronomi, magnetism, kompassliim, meteorologi och oecRnografi, 

intemationel sjöriitt samt 

armco rganisation. 
Art. V. Sjöministcrn utser till förcliisare sjiiofficerare eller 

andra personer, hvilkas kunskaper göra dem liimpliga för detta iin

damål. 
Till föreliism·c kunna iifven tttses landtofficcrare, som erhållit 

krigsministerns tillstånd härtill. 
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Art. VI. Förehisarne erhålla en ersättning af 100 francs per 
förcliisning. 

Chefen för skolan, stab och ele\'er erhålla de för kommen

dcringar i Paris faststiillda aflöningsförmåncr. 

Under tjcnstercsor inom landet erhålles f'edvanlig resccr,.; iitt

ning. D c föreliisarc, som ej tillhöra vare sig Hottan eller armeen 

och tillkallats för att vara eleverna följ aktiga, erhålla regcmrnts
officcrs reseersättning. 

Chefen för skolan tillerkännes, utom öfriga löneförmåner, en 

summa af 2,000 francs i reprcscntation:openningar. 

Art. VIII. Förordningen af den ·n Decembrr 1895 upphiifyes. 

)u-t. IX. tljöministern anmodas utföra •rfvanståcnde fiir
ordning. 

Till sjöministern Bcsnarcl. 

Paris den 13 Oktober 1896. 

Felix Faure. 

3. Pä .r;nmd af' förordningen den 13 oktober 1896 riimnrle 

bildandet af en högskola fär fi ottan har s jöminislem utfi'irrlat 
fiiljanrle 8tad!Jar·. 

~-\..rt. I. l) Tillträde till skolan lenmas efter genomgångna ti:iflings
prof. 

2) Beriittigade att söka intriide äro dc »lieutenants dc 

v~1isscau » , hvill~a befinna sig i Frankrike, Algier eller ombord å 

fartyg tillhorande franska eskadrar och som hafnt en tjcnstetid 

inom graden af minst 4 år, hvaraf 2 ombord ~1 fartyg af annat 

slag iin torpedbåtar eller fartyg tillhöramle nedannämnda skolor: 
~jökrigsskolan, 

skeppsgosseskolan sa mt 
skolan för takelmatroser. 

:-3) Intet program fastställes för hiflingen. 
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"\rt. II. Tiiflingen skall omfatta trenne skriftliga prof: 

l:o) uppsats i något af dc ämnen, som äro nöddindiga för 

ln·arjc sjöofficl'r, såsom i fartygsmanöw·r, taktik, arti lleri, torpedli:i

r<~, i\ngma~kinhim, elektricitet etc. - Codficicnt: 3 -, 

:2:o) rapport öfvcr en öfning eller tilldragelse, till hvilkcn 

hnhndclragcn iiro angifna - Cocffieicnt: ~ -, 

3:o) lii,.;ning af ett trigonomctriproblem. -- Cocfficient: l. *) 

.Art. III. L" tarbetandet af dessa uppsatser, till lwilka iimncn 

gifn1,.; af ~ji\ministe rn, rgcr rum i oktober månad och sker sam

tic1 igt i Paris, i dc fem örlogshamnarnc, i Algicr r;amt ombord på 

cskadramc, om dessa iiro till sjös. Hjiiministern bcRtämmer dag 

ovh timme för pröfningarne äf,·ensom den tid, hvilkcn anslås till 

hYartdera prof,·ct. Pppgift å ämnena siindcs fi\rseglad till "prc

f<'ts maritimes'', till bcfiilhafvand<• amiralen i J..lgicr samt till 

hi\gste bcfälhaharnc öf\·er eskaclrarnc, hvilka samtliga ega att 

lltfiirda dctaljcmde bestiimmelser för pröfningarnc. Profnn skola 

biirja Ramma dag och samma timme för alla dc tiiflande. 

~-\ rt. l V . L'ppsatserna insiindas till f'ji\minir;tern samt granskas 

n f en jury, bc~tr1endP af hiigskolans chef och två rcgemcntsofftcerare, 

hYilka dertill utses af f'jöministcrn. :D'öt· hvm·jc siirskilclt prof si:it

t('S bct\'o' enlio·t en bctyo·Rkala, som bo·?tr från O till :20, h\·ilket . ~ n . ......, 

h('tyg sedermera multipliceras med ämnets cocfficicnt. 

Samtidigt med profyon insiindcr sjöministern till jmyn betyg, 

ii-t\·cnlcde.-J inom skalan 0-20, för hYar och en af dc tiiflan

<le med hiinRyn till deras föregående tjenstentöfning. D es;oa be

tyg Öt\'Cdcmuas förseglade till ordfilranden inom juryn och in

g<t i bdyp;sununan med en cocfficicnt af 2. 

On1ning,.;nnmrcn fii r dc godkiindc bestämmas af summan af 

d<· fyra betygen, nmltiplicemdc med sina cocffieicntcr. 

Fiirc tii flingeuR början tillkiinnagih·cr sjöministern antalet af 

inom Rkvlnn leeliga platser. Detta antal får ej understiga 10. 

*) -~m1mnttlet med detta sista prof lir att fiirma officeramP att llnt1cr
h•ill::t ~ in a matenmt i~ lm knn~ kaper. 
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1\rt. V. Tiden fi")J· en kurs i hiigskolan bcRhimmcs till l [n·, 

dela el t på ± perioder: 
l:o) en period af 8 mi'lllader, från l nO\·embrr till 30 juni, 

under lwilkell tid elenrna besöka förcliisningarnc i Pari;;; 

:2 :o) en period af 2 månader, jnli och allf?;Ut;tl, tmdcr hYil

ken elcYcma iiro embarkerade pil eskadrarnc under dc stora 

manöncrna; officc'ramc fönleJas på dc olika fart;·gen efter lw

stämmf!nclc af sjöministern, ll\·iJl.;.c'n iifycn fa;;tstiiller deras tjen;;t

g:öring; 
;l:o) en period af !3 yeckur, ;.;cptembcr-·15 oktober, un-

dex hYilkcn officer<~ruc besöka flottaus yarf och auliiggningar 

iif\·cnsom dc enskilda ycrkstädcr, som kmma Yara af intrc;;se, och 

(less11 tom om möJ"litrt nå<>Ta ntliinch;k<~ nn·f eller Ycrk;.;tiidcr, samt 
• ) . ;:., ' t"' 

J :o) en period n1' td Ycck(lr, lfi oktober-l noY<'mber, för 

afgåug~cxamcn . 

r\rt. V I. .AJg;'lngsc.xamen, s( >lll iir mnntlig, skall omfatta alla 

dc iimnen, som behandlats mHlcr sl;:olans fortgång. 

C<'ltsorcrna skola till ordförattele haha en \·icc~uuiral oc-h 

tttgöms för öfrigt af skolan,.; chef, h·å regementsofficerare samt i 

hYarjc siirskildt iinnw af förclii ,.;~u·en inom det,.;amma. 

Viceamiralen och de td1 rcg-emcntsoffiecrarnc ut~cs af "jii

ministcm. 
För lwarje ämne afgih-es ett betyg, utgörande medeltalet af 

dc fem ccnsorcrnac;, hvilket betyg mnltiplicerm; med den hvarj<' 

iinme tillhörande co<'fficient, lwilkcn finnes augihcn å nnclen·i;.;

ningsprogrammct. 
Utom den muntlif!:a c.xamen c;kall hYarje elev i11lemna en 

skriftlig 11ppsats i nil.got sjelfYaldt iinmc berörande sjöviiRCJI(1ct. 

8kolans chef siittcr betyg för h\·arje elev iifver dem1cs 11pp

fi.irandc och sätt att arbeta nndcr vistelsen vid skolan . 

Alla bct."g såttas efter betygskalan O- 20. Censorerna upp

föra eleverna på en ]i:;ta efter deras betyg, hvilkcn lista ej offent

liggöres. De elever, llYilka på denna lista stå ;:om nnmmer l nclt 

2, erh;llla ett hcdcrRnmniimnandc af sjömini Rtc l'll, ln·ilkct anteck

nas i dems tjenstebdyg. 
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~\rt. VIJ . De e lcw r, Rom uppnHtt en minimi-bctnr!';llmma 

af 01,000 cpoints, erhålla llögsknlnns diplom, ltnrcmot dc. ;\friga <'.i 
crhn11a llllg"Ot d:·likt. 

)~ rt. v~~r. Dc officerare, SO!ll erhåll it högskolans diplom, 

utstrykas frlln embarkeringslistan för sin grad; fiir den hiindclsc 

de anhU!la ~1tt få på niimnda ]ic;ta qym·st;'l, Mcrim:krihas dc ty:l 
m;\nadcr efter dcrom gjord anh;'illan. 

Dc officnarr, som crhii llit diplom, nppfiiras efter anciennitet 

på en li~ta och bcriittigao; hiirigcnom till att kunna ut~c's fiir ii'>l
jandP po:-;tc1·: 

1 :o) an~tiilluing Yicl ;;ta ben s sektioner i Paris ; 

:?:oJ anstii llniug Yid c:tabcn hos c:-;kadrames hii~!:,;tc bcfälhaf-
Yan· eller hos >> pn~fets maritimes :> ; , 

3:o) <'mhnrkcring efter \-al af chef p;! l:sta klnss pansarfmtyg 

eller p;l kty;.;snrc ti!lh(>nlltdc cskadrnrne. 

EftC'r slu tml hiigskola biira officcramc så m.1·ckct som miijligL 
altYiimlas tiil sj iis. 

l 'tniimn;mdc till den i l :sta mom. afsedela tjeusto·iirino· ka n 

iek<' giiras utan dertill afsedcle officcran~s samt.,·ck('. ,... " 

-\.rt. X l n. D;\ '' lirutcnants dc Yaissean .. ' RO I !l erh?tll i t di

plom, hlifn1 beforcli·adc, :ltcrintriicla dc uti fi'•r d ('n hDgrC' gr::clut 
\·nnliga y iJlkOI". 

Paris ckn B Oktob<'r LS~JG. 

O. B r:snlfrrl. 
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Anförande vid presidii nedläggande 
inom Kongl. Örlogsmannasällskapet vid firandet af dess hög

tidsdag den 16 November 1896. 

Af Ordföranden, Viceamiralen FriltCITe F. \\' . von Otter. 

2\Iine Herr:=te! 

Ocn bragd inom de :=trktiska regionerna, som nndrr inne

varande års sommm· kriints med en så i allo lyckosam fullbordan, 

iir \'iil egnad, att inom hvarje sjövetenskapligt så Yiil som inom 

de geografiskt-vetrnskapliga samfunden göras till föremål för den 

uppmiirksamhet, ;,;om lwarje viil planlagdt och utfördt företag bi

dntganclc till knnsknpen om vår jord förtjenar. Af denna anled

ning iir det som jag i dag, vid nedläggandet af den befattning 

inom Edert samfund, lwarmcd jag jenwäl under det nu tilliinda

gångna nrbctsåret varit hedrad, sjeH en del år tillbaka deltagare 

i elen arktiska forskningen, O"år att siicra nå"'ra ord om denna o o h 

brngcl, som på ett så förunderligt lyckosamt siitt utförts af vÄra 

norska bröder Xanscn. Sverclt·u1) och deras kiicka fölJ"eslao.·are 
' /"'"" ' 

med tillhjelp af elen miirkviirdiga skapelse, som dn kallade "Fram'' . 

Sjelfva gångrn af expeditionen har nyligen blifvit återgifvcn 

i dc nllmiinna ticlningarnn, och om dc yetcnskapliga resultntcn af 

densamma känner man hittills c11clast sjelfn1 kontnrcma. Att ut

förligare här orda något clcr·om bör derföre så m.Yekct minch·c 

ifrågakomma som inga andra kiillor iinnu r-;t[itt till bucls iin dessa 

samma tidningar. Blott sjclfva huh·uclmorncntcna i expeditionens 

gång torde sålunda böra anföras, för att jag derefter m;[ kunna 

l'.Yssebiitta mig med lwad som liirer få anses utgöra huh·uclfakto

rema Yicl utförandet af den ärorika brngclen. 

Midsommardagen 1893 lenmade expeditionen Christiania och 

cl8n :n .Juli X orgcs lnncl, från V ar·dii. Den -k . \.ngHsti passrradcs 

l ugor Sehnr, sundet emellan \\' aig:~tsön och · ry~,;ka far:;tlanclrt. 
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Vid 78° '50' n. br. och 133° 37' o. L förtöjdes "]!\-am'' Yicl 

ett isfiilt Jen 22 September. Hiir liit man henne inneslutas nf 

isen for att sedan driha med denna. Den l~ l\[aj 189± Yar f:u

tygct på 81° 52' n. bL, men chef åter söder hiin och passerad<' 

den 82:a parallellen först elen 21 Oktober och den 83:c p:l jul-
afton 189±. · 

Den ;~ l\Iars 1H95 hade '' .Fram" drifvit till 8±0 ±' n. br., men 

drif-ten gick derefter något syclvarclt till den H i samma månad, 

då Xanscn med Johnn:::cn såsom följeslagare lcmnacle fartyg·ct Yicl 

83° :)9' 11. br. och 10:2° '2.7' o. l., efter att redan elen :?G i•'cbruan, 

men då för tungt utrustade, hah·a gjort ett första försök, hvari

från dc efter fyra dagar:-: mödor återYiinde. 

Frams drift, inbiiddacl i dess isomhöljc, gick i början af cl<'ll 

följande sommaren med ra~k fart Yester hiin, så att hon från ;;lu

tet af April till den ~2 .Tuli förflyttade sig från llO:e till n:(' 

meridianen, hållande ;;ig emellan HJ:c och S:J:e parallellerna. 

Derefter clref fmtyget tillbaka mot öster och norr uneler ~:;en

sommaren tills det ['tter i Oktober bi.irjadc gå Yest\·anlt. Den l(i 

Oktober Yar Fram på ,;in högsta nordliga breeld 8:)0 57' Yicl ()t)O 

o. L Från denna punkt fortsattes <lriften med l~t1ga uppehåll i 

syclvcstlig riktning. Den 1cl .:\Lars 1896 passerades S?i:c brc•dd

gradcn. .Från slutet af Februari till miclten af Juli höll sio· farty-
o . 

get på ungcfiir alldeles ;;amma stiillc på S±:e parallellen, men elen 

19 .T u] i hade det clrifvit till 8;)0 l ±' n. b r. Från dr n :! ,J u ni had(• 

bcsiittningen lyckat,.; genom spriingning och mycket arbete m 
"Fram" ned fri'm elen isbiidd, hYar])i't hon :;å lii1wc lco·at U])]):-<kruf-o c 

Yacl. Arbetet började då att med tillh'1elt1 af fuwkraftcn baua viiu 
. b ~ 

för fa rtygrt ut nr i:;cn. På tio dagar fördes det från 8:3° U' till 

81° ;~:z·, men hiir tyang:s man att lio·o·a stilla till elen 10 A uo·usti 
'-' Ob b ' ' 

då "Fram" ånyo kunde röras framåt, dock enda::;t nåcrra båtliin()'-
. b ~ 

der. Xatten till elen 12 Augusti fick man fri passage genom i,.;e11 

och uppnådde följande dag fritt iippet Yatten norr om Spetsber

gen, lwarest Andrces expedition i '·South gat'' uppsöktes, och 

dit ankomsten skedde den l+ Augusti hl. 9 f. m. Xorges knsL 

Ilteryannf< den 21 Augusti kl. 2 f. m. Yid Skja~rYÖ i Finnmnrkcn. 
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Nilnsen och .Juhansen, ll\·ilJ,;:;l, s;'i~om redan niimnts, lemn:vlc 

"Frarw' den l± :'liar,.; 189:) ,·id ~·no :)~)' 11. br. och 10:2° :!7' o. 1., 

"tyrdc ,.:in kosa riitt mot uotT med :!8 hnnclar, :l sliidar och :2 

seg:cld~t .kslmjaker samt 100 dagar:-: proYiant fiit· sig sjf'lha, ;lt) cla

g'<ll'S for hnnclama. Dc mldde elen :!:2 Mars 8.5° 1 0' 11. b r., 
elen ·>O }!"t" o.-)o ''0' b l 'l · b l l • _;:; -'-n:; <J• ;) n. r., (Cil ..j Apn SG0 :l' Il. r. oe l cell 7 
1 ,;amma månad 86° 1-1' n. br. ITiir sågs ingen ,·iclarc' mi'•jliglwt 

att komma liingrc mot non. '•Bara upptomnd 1s lik stclnnd 

briinning iinda till horisonten". Iliit· bcsliito clc· :-:i)..!: f'ftl tmcla fiir 
att Yiinch 

Dc·n H --~pril sattes clerfiirc km,; på Fram; ,J ost>fs lnnd. l )en 

l:! _\.pril "tnunndc mena. Den sista :.\l aj :mtecknacles latitnckn 8:! 11 

:!l' och elen ± .Jnni 8:2° 18'. Dell IG .funi lwdc isen clrifyit mecl 

dem till 8:2° :!G'. Dm :!-1- .Juli kom ett okiinclt land i siotc Yicl om

kring H:!0 
11. br. och 6:~ 0 v. l. Den 1:2 Augnsti upptiicl~cs ett nn

nat, från r-;.wlost till nord,·cst :-:ig striicbmdc land. Efter m~·ekct 

bes,·iidigbeter w'l.dde,.; detta land. Knrs sattes genom ett sund ptt 

lat. Hl 0 :w• oeh derefter mot ".\'Ch·cst liiug,; lnucletf' Y<•stktt,.;t i 

hopp om att snart l.;:tmna \·iinda kosnn mot ~pctslwrgcn. 
])en :!6 Auguf'ti uppnådeles efter en ,·eckas in~piirrnin?: af is 

C'tt land bcliiget p[t R l 0 12' 11. Lr. och :)60 o. L. ll\·ilket :-:Ynte:-< yar:t 

liimplig:t för den öf\·ctTintriug, :-:om ansågs ].)iira föret~gas, eniir 

<trstiden \·n.r för långt framskriden för företagattdet af den långa 

rrfyerfarten till Rp0tsbcrgen. 

J)cn 19 Maj 189G ansåg man tiden hah-a kommit att r, n~-o 

br.da upp och fortsiitta. ::\Ic•n komna ut till öppet yattcn hindra

des mnn af storm till elen :i .JutJi. Då sågs Yicl 81° n. br. ett 

stort land i vester och öppet yatt0n sågs striicka sig ycstertit frå11 

nordsidan af detta lnncl. Komna på sydsiclan af detsammn triitfa

des den 18 .Juni den .Jnekson,.;kn expeditionen, med ItYars fartyg 

"\Yindwanl•· hemresan skedde till X oro·e der dc båda miinnen 
b' 

fullkomligt viiibehållna Jane1stego elen B Augusti, sex dagar efter 

det de lemnat Frans .fosefs land. 

Den fullstiincliga framgång, som krönt detta företag, ttt hYil

ket mensklighcten oeh Y etenskapen har att gliidja sig, synes mig, 
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<lå jag undantager, hvad ;.;om biir tillskrifvas 11llcna !;'ekan eller 

-dnmpen, hufvndsakligcn hnf,·a hvilat på. tre faktorer: Xa.nsens 

nclt hans följ esingares oknfliga energi och orubbliga tro på fiire

t;tgets lyckliga utgång, Frams konstmktion och solida byggnnd 

~amt elen s.\·nncrliga om~org och den förtiinksamhct, lwanncd cx

]H'<litionen ltacle blif,·it utrnstad. Ingendem af dessa faktorer ;;;yne" 

<·gcntligen kunna siittas framfiir dc anclm, t)· ingendera ,;kulle, om 

nago n af dc andm Ymit mindre fullkomlig, kunnat en'<nm bereda 

framgången. Alla tre, pa,,.,adc s.\'lnnwtrisl.;:t efter hYaranclra och 

planen för expeditionen, ltafya_ clerföro utgjort nndcrbgc:t för dcn

~amma. :\[en iiran af clennn brngd sbll nlltid tillkomma dc hand

l:tndc per;:;onema och i friimsta rmnmet expcdi.timwns leebre och 

clwf, som plaulagt det lwla och som genom sitt fiiredöme synes 

h;Jf,-a hållit hnu·jc fruktall för att mi,.;slycka~ fjcnan. 

Hiir, i mitt anfömndr', finner j ng mig: dock hiim hiimst beröm 

.. i•' ram -'. .Jag p:iit· det clerfiirc, att ol.;:nfl i g energi, orubblig tro p<1 

h-e ldig nt)..!:?t ng och ~·ppc•rlig utrustning, har man hnft flcm prof på. 

fiimt inom clC'n arktiska fnr:-;kning:en, men ett fart.Yg så konstrue

r,tdt och h~'g'!2:dt, att d t•t fönnått ti·ot~a polarisen;.; makt och detta 

11Ilcl<'r en tidrymd af niira tre ?tr, innesluten af clcn,:amma, dertill 

.. ;,rJ.;:nas hittills ln·arjc motstycke, ()111 icke man Yill :-;åROlll sådant 

ar1:-:c' engelska npptiicktsfal'tygct H<•:-:olute, hYilket, öhcrgifwt af 

Kellet och hans m ii n i .:\!aj Hl o± p~\ lat. 7 .. J0 ·10' n. b r. och 101° 

:!0' , .. l. seelan det ifrfm drn 12 niistfiircgåendc Xonmber nu·it bokstaf

li)..!:cn fa~t i i;;en, elen 10 september 185:) l)åtriiffaclcs af Buddington pli 

liJ0 -10' n. br. och ()4-0 :)0 \'. L i icke Yiirre tillstånd iin att det, inrel

ning-satt af Xordamerikanska Förenta Rtatemas rc'gcring, kunde 

<~ tl' demnas till elen cng:dslm flottan. Nanseu )·ttrar sjclf uti den 

lwriittclse som pnblicm·ats i Da.il.Y Chroniclc och dclYis fttergifYits 

i dra tidningar, hurusom Sir Lcop. M'Clintoek, (lemte yetcmn 

iitom den nrkti;;ka forskningen, som sjclf inncstiingd i isen drihit 

Itwd denna genom Baffins b8)' och som upptiickt relikerna eftet· 

:-;ir .Jolm Franklins olyckliga expedition med Erebns och TerroP · 

~ ;l,.;om sin åsigt uttalat, att •· Fram" vii l skulle kunna cmotst:'l 

pres:-<ningen nf isen sommartid, men att, om hon b]efyc utsatt för 
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den under vintcrpcriod., han trodde sannolikheten för att hon 

skulle kunna emotstå isprcssningcn mycket ringa, och h ur u som 

aadra arktiska auktoriteter hade förklarat det yara en omöjlighC't 

för något fartyg att kunna Yintcrtid stå emot niimnda pressning-. 

Xatten emellan den 4 och 5 ,Januari 1896, den viirsta som expedi

tionen erfor medan Xansen iinnn var qvar ombord, trodde knap

past någon att F ram skulle öf\·erlcfYa. Antingen man Higger hiir

till edarenheten med det holliincbka Grönlandsfartyget Vilhelmin;~ 

och fem hvalfångarefart_,·g, bemannade med tilbammans mellan 

;lQO och -JOO men ni::; kor, lwilka år 1777, instiingd.a i isen vid 7 :) t , 2" 

11. br. i :;igtc af Grönlands östra kust, det ena efter det andra 

k rossades i isen; eller erfarenheten från Gcrmaoias och Hansa~ 

expedition 186H-70, ll\·arunder <len senare vid deras för1<ök att 

bryta sig fram till Grönland,; ostkust, den 19 tleptemb(·r lHö!l 

inncstiingd, den lH i niistföljande månad kro,;sadcs och någTa da

gar "'enare sjönk, ln·ilken episods början befiilhah·aren kapten 

Hildebrand skilJrar i följande dra~:;tiska drag: •'Hansa led wyc

ket af i~cns tryckning, ty den pressade så hårdt pft båda Riclor, 

att cliick~nåtena iippnade sig och sjdfya plankorna böjdes. Det 

\·ar kl. 1' c. m., men iita middag Yar ej att tiinka på. Vi stodo 

alla JllL diick, sk~·dd.amle ansigtcna mot den kalla, tina snön och 

hoppades, att isens riirebcr snart skulle sakta ,;ig. Fartyget dar

rade och skakade och en ny tryckning af isen upplyfte det l1lllg

samt m \·attnct oaktadt dess tunga kol- och proviantlm;t. Star

kare och starkare ttyckte isen, högre och högre lyfte::; Han::;a. 

Uiirunder niirrnade sig Je höga isvallarna mer och mer och slut

ligell nådde de iif,·clt fartyget. Icke blott från sidorna utan iih·cn 

för- och akterifrån hade fartyget lllt att uthärda tryckning. Likt 

ett lch·andc Yiiscn, som för::;Yarar sig emot den hotande tillintct

O'Örelscn höj. dc si o· fart)·o·et och befann si O' Jlll ii n da till omkring 
o ' ' n · o a , 

14 fot högre iin fömt'·; eller erfarenheten huru som der i polar-

tmkterna olika hafsströmmar råda på ytan och liingrc ned på 

djupet, gigantiska isberg öppna sig väg genom flera famnar t jockt 

drifi stiickcu, krossande allt i deras Yiig lika obchindradt som \';tr 

t id.s i sbrytarefart~·g bana sig fram genom is hmlande i tjockl ek 
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endast lika mÄnga tum; eller slutligen erfarenheten med "Jeanette", 

om hvilken, inkommen i polarhafvet genom Bcringssund och innc

~tiingd i isen i niirhcten af W rangels land, man icke vet något Yidnrc, 

men viil att spillror af ett fartyg, som funnits vid östra kusten af 

Grönland, trotts hafva tillhört henne, - så må man cga skäl att 

friimst uttala sin beundran för konstruktionen och byggnaden af 

det fart.Yg, som under tre år kunnat trotsa sådana faror. 

Ihilken okuflig encr~i och orubblig tro på företagets lyckliga 

tttgång, som måst haf\·a bcsjiilat en llVar som deltagit i expedi

t ionen, fmmgår redan af det anförda, att trots hvad dc förnämsta 

arktiska auktoriteter uttalat om möjligheten att nnna något far

tn)' miiktiot att emotstå ett U}JI)l'Ört arktiskt hafs krafter och med .. 'n o 
dc åberopade jemte en miingcl liknande erfarenheter om huru fi)r 

arktiska iindamål byggda fartyg förgåtts, likväl utföra planen. 

Dcrom vittna jcmviil, åtminstone lwad expeditionens ledare angår, 

lwns beslut att med Cll följeslagare öh-crgifva fartyget för att 

"'öka uppnå breddgrader, "'om han då trodde "Fram " icke skull e 

komma att nalkas. Hade han icke haft den energi, som han visat 

sig besitta, oclt den orubbliga tron, att han på sitt håll, och SYcl'

drnp på sitt, skulle lycka;;:, hade han nog qvarstannat ombord. 

H ad c :\'ansen varit yrkessjöman skulle han aldrig kunnat cm; 

tii nka på att lcmna sitt fart,,·g och dem, hvilka förenat sina öden, 

med hans. Om isyandringen skulle företagits och expeditionens 

medlemmar sålunda skiljas åt, så hade det varit, hans energi, lust 

och tro på lycklig utgång, må hafva varit huru stora som helst, 

en, som varit utesluten från att dcri få deltaga, och denne ene 

hade varit X ansen sjclf. l\I eu nu var hau icke yrkcssjöman, olle r 

han kände åtminstone icke såsom en sjöman, den der hade sig an

fiirtroc1c1a anclms lif och egendom, sktdl c hafva kiint, under det att 

hans niinnastc man ,·ar en sådan och i sitt yrke viil bcpröfvad. 

Bctriill'ande utmstniugcn så måste man af enelast de hittills 

ti ll o·iin o·li o·n bc:,;luifnino·ama d01·om få det intrycket, att de, likasom 
h ~ t-> b ... 

den fördelaktigaste konstmktion af ett fartyg för detta iinclamål, 

Yarit fi)rem~ l för "'l'Ull (llin·a studier och mycken förtiinksarnltct. 
h M ... 

'l'itls/;rift 'i .'i}öoiiscmlct 18!JU. 22 
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Att knnna sa rusta sig, att man inom relingama af ett fartyg icke 

större än ((Fram (( kunde herbergera h vad som för 13 vuxna mäns 

fysiska yälbefinnande under en tidrymd af fem år och, i händelse 

~f skeppsbrott, bergande vore erforderligt och dertill allt hmd 

som för navigeringen och för uppnåendet af goda vetenskapliga 

resultat behöfdcs af instrnmentcr m. m., i1r något som förtjonar 

det största crki1nnandc. 
Med dessa huf\'11dfaktorer, h\·ilka alla på ett så utmiirkt si1tt 

stodo profyet, har expeditionen emellertid -- om isnmdringcn un

dantages -- haft det lugnare under sitt treåriga kringinande inom 

polancgionerna än dc Hosta af dess företrädare. i::lå bör det ock 

vara der allt varit viil bestmdt. Det iir mi~ en gliidjc att få ut

tala att Kungl. Örlogsmannasiillskapet med mig hjertligt lyckönska 

:Kanscn och hans följeslagare till denna deras lysande bragd. 

H vad sjclfva planen för expeditionen an~år iir densamma icke 

ny. Den tillhör, så vidt jag vet, en fransman, Gnstavc Lambert. 

Han hade år 1872 ett för dess genomförande byggd t fartyg '· Boroas ·· 

lio·oandc i Havre endast väntande att, utöfvcr en f]. erdedcls million 
b b 

francs som han disponerade, en lwar af Frankrikes då yarandc 

2,8:"52 kantoner skulle sända honom 50 francs, för att han skulle 

styra genom Beringswnd och, viil fastnad i isen vester om Yran

gels land, likasom Kansen öf,·erlcmna sig åt elen arktiöka ström

men, för att såsom han hoppades komma ut ur densamma lika

som Svcrclrup vid åpctsbergen. Men dc rar blef intet, om till följd 

af att tillskottet icke kom, eller af fruktan att misslyckas, eller af 

annan orsak år mig icke bekant. O m hans tillämnade företag yttrades 

då i Kong l. Örlogsmannasiillskapcts tidshift: (• Att häruti lyckas an

se vi icke för någon om ö jlighct, men h vilket år han skall komma fram 

och i hvilkct tillstånd hans farty~ då skall befinna sig, det tilltro 

Yi h varken honom eller något annat menskligt fömuft att kunna 

förutsiiga((. Så tänkte ock jag och silkert många med mig, niir 

Nansen och hans män med sin ((Fram(( företog öin nu så för

underligt lyckligt slutade fiird. Hade Andree dessförinnan plan

lagt sin expedition oclt någon sport mig: •(lf\·ilkcn, Xanscn eller 
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:\ ndrce, anser ni hafva största utsigten att kun1m genomföra sin 

plan för utforskandet af n?tgon större del af polm·bassinens fort

farande för oss förborgade hemligheter, hade mitt snn· utan tve

kan bli l\ i t ~\ndrce. l\[ å det blifva förunnaclt o,;f< att på dr 

niiöta högtidsdag kunna på samma siitt lyckönska honom som i 
<.bg Nansen. 
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Användningen af de Laval's turbin ombord 

å fartyg. 

Af M. G. Sciama. 

!<'rån Dc Yarld. 

I en inför "Association Technique Maritime" framlagd 

skrifvelse har M:r Sciama på·visat de fördelar de Laval's tur

bin erbjuder sjöfarten, nemligen: 
Ringa vi.!Jt. Till föl j d af sin ofantligt hastiga gång är de 

Laval's turbin den lättaste motor, som hittills blifvit konstru

erad. Kopplad direkt till dynamomaskiner, hvilka drifvas med 

sin normala hastighet, bildar den en elektricitetskälla, hvars 

styrka är mycket öfverlägsen den, som med lika vigt kan åstad

kommas af vanliga ångmaskiner. 
Föga ut?·ymme. Mot dess ringa vigt svarar äfven ett be

gränsadt utrymme, framförallt i höj d, h vilket gör att man äf

ven kan begagna låga mellandäck för dess uppställande. 

In.IJCt riurationcr. Stötar och vibrationer förekomma alls 

icke; det enda märkbara ljudet är ett svagt surrande från tur

binskifvan, hvilket upphör, så snart man aflägsnar sig från 

den lokal, hvarest turbinen är placerad. 
Jemn .r;ång. Dess hastighet är fullkomligt regelbunden; 

detta i följ d af sättet för ångans verkan uti turbinen och icke 

beroende på den mer eller mindre noggranna konstruktionen 

af motorns olika organer. En centrifugalregulator är tillräck· 

lig att utjemna de oregelbundenheter i gången, som härröra 

från hastiga vexlingar i belastningen, och öfvervakandet af ma

skinerna inskränker sig alltså till påfyllning af smörjappara

terna; för öfrigt äro de nyaste tt1rbinerna försedda med aqtq-
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matiska smörjapparater , som göra till och med denna tillsyn 
öfverflödig. 

Användningen af de Laval's turbiner har hittills varit in

skränkt till fartygens belysning, men de kunna äfven använ

das till drifvande af ventilatorer och pumpar. Man bygger 

till och med en yacht, för hvilken drifkraften skall åstadkom

mas af turbiner. En turbindynamo om 300 hästkrafter, hvilken 

icke öfverstiger 10 tons i vigt - turbin och dynamo inbe

gripna -, skall drifva en vid propelleraxeln fästad elektrisk 

motor med 650 hvarfs omloppshastighet. Man hoppas kunna 

erhålla 250 effektiva hästkrafter samt 14 knops fart. Medels 

regleringsreostat och strömomkastare kan man erhålla olika 

hastighet på motorn, stoppa och backa m. m. Derjemte skall 

axelns längd reduceras till ett minimum, hvilket icke saknar 
betydelse. 
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Tankekorn. 

"Den, som sätter sitt eget omdöme mot den rådande opi

nionen, bör understödjas med sanningens makt; den, som har 

sanningen på sin sida, är lika mycket en dåre som en pultron, 

om han är rädd att betjena sig deraf, emedan stämningarneoch 

mängden af andra menniskors åsigter äro deremot. 
Daniel Defoe. 

Lika förträffligt samverkade vid Wei-hai-wei armeen och 

flottan på ett i krigshistorien nästan enastående sätt. Denna 

drabbning till lands och sjös har i hög grad ökat betydelsen 

af en stark flotta, som icke allenast förmår hålla den fientliga 

sjömakten stången, utan äfven att understödja landtarm6en. 

Denna drabbning har visat ihåligheten af talesättet att, om en 

stark landtarme finnes, behöfves blott en flotta med defensiv 

kraft. Finnes en flotta jemte landtarmeen, så förslår för flot

tan icke enbart den defensiva kraften. Endast om båda för

svarsgrenarue ega offensiv kraft, kunna de ega sådan framgång 

som ppaneserna vid \Vei-hai-wei. 
(Ur "kriget mollan Kina och Japan" af o. 1Jiiitle1·, 

löjtnant vid l:a Hanseatiska lnf. Rog:tot n:o 75.) 

* 

Det kan icke ±ör ofta upprepas, att det är sjöofficern och 

ej marmmgeniören, som det tillkommer att afgöra, huru ett 

örlogsfartygs anfalls- och försvarsegenskaper skola fördelas , 
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J ag vågar säga att det för engelska flot~an vore en olycksdag, 

om någonsin manmngemoren tilläts utöfva det högsta infly

taneJet vid öfverläggningarne inom amiralitetet öfver planer 
ti Il v å. ra krigsfartyg. 

(Ur en artikel, "Warship construction", i 
LT. S. Gazotte.) 
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