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An forande 
i Ii. Örlogsmannasiillslmpet Yid ordningsmansliefatt

ningens nedläggande den 15 Noyember 1879. *) 

Under sistförflutna vintem besökte jag med H. 
J'II:ts korvett Gefle, bland andra hamnar äfven Sheer
ness och Plymonth, då jag hade tillf~ille bese derva
rande örlogsvarf och etablissementer, och får jag här 
framliigga de hnfn1dsaldigen på stället gjorda anteck
ningarne, för så Yidt de beröra en af de många far
tygstyper, som England under de senaste åren till
egnat sig - dock utan att här vilja inlåta mig på 
frågan om "typer som kunna vara lämpliga för oss 
och våra förhållanden". 

Under året 1878 hafva 6 stycken korvetter af 
stål öfverldädda med trä blifvit af hrr Elder et Co. 
i Glasgow levererade till engelska regeringen. Af 
dessa fnnnos förliden vinter en under utrustning i 
Sheemess och en i Plymouth. 

Den första af denna klass "Comus" gick af sta
peln den 3:e, den amlra ~'C urayoa " den 18 April sist
lidet år, och sedermera efter h varandra "Champion" 
"Cleopatra", "Corysfort" och "Conqnest". 

Af samma typ bygges nu en på Chatams varf, 
med namnet "Constance", och på varfvet i Portsmouth 
har detta år i lVIars st r~ickts kölen till ytterligare 
tvenne, "Canada'' och "Cordelia" och finnas således med 
dem under byggnad varande ett antal af 9 stycken. 

*) Af kommendörkaptenen m. m. A. Lind af Hageby. 
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Fartygen, som skola vara fulltaklad e, hafva skrof
ven af stål och jem beklädt med trä. 

Stålct, som bildar den egentliga skeppskroppen är 
af 1

/ 4 -
1
/ 2 tums tjocklek, men är i vattenlinien 7

/ 0 tum. 
Af jern åter äro endast d;icksbalkar och spantvinklar. 
Träbeklädnaden består af tvenn e lager; det första eller 
innersta af 3 tums tjocka teakplankor som ~iro fast
skrufvade med skrufbultar, det andra af 2 1, ~ tums 
fästade med metallskrufvar. För- och akte rstäfven 
samt aktersta delen af kölen äro af metall lwardera 
gjutna i ett stycke. Fartygens Lingd mellan perpen
clicklarne är 225 fot (engelskt mt1tt), bredd 4'1 fot 
6 tum. Rummet är 21 fot 6 tum djupt. Djupgå
endet akter 19 fot, förut 18 fot 6 tum. Drägtigheten 
2200 och deplacementet 2377 tons. Maskinen utveck
lar en kraft af 2300 indikeraLle hästkrafter . Pan
norna äro 6 till antalet och delade i tvenne afJelnin
gar genom ett vattent~itt skott. Eldrummet är 12, 
pannrummet 60 och maskinrummet 28 fot långt . .Pro
pellern är 2-blaclig och af 1ö,5 fots diameter. Kollå
rarne rymm a 400 tons. Ett stålcHicJ;: af 1 1/ 2 tum s 
tjocklek sträcker sig öfver maskinen, pannorna och 
ammunitionsförråden, hvilka alla ligga 3 fot under 
va ttenlinien. 

Fem vattentäta skott gå frt.n kölen till öfra d~ick. 

Rambogen är genom skott, bogllrytare och dylikt, 
mycket förstiirkt. 

Rodret af ek ell er teak kan med lii tthet upplyf
tas, då ett reservroder kan trii tla i Yerksam h et. 

Fartygen äro försedda med Whitehcatls t orp eder; 
gångspel af smidt j ern efter Brown et H:ufields syste m; 
fem stycken Downtons pumpar samt 2:ne kommando -

1 
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torn af stål, utgåenr1e ett från hvardera sidan af 
fartyget. 

Bestyckningen utgöres af 14 kanoner , deraf 2:ne 7 
tums (18 c.m .) på pivot afseclt1a till jagt- och reträtt
kanoner , sa mt i bredsida 12 st. 64- to'.diga. 

Fartygen ~iro beräknade att göra en fart af 13 knop. 
Bemanningen är 2,15 man. 

"Comus" gjon1e på sin proftur för maskin och 
utan master en fart af 14,02 knop med 2373 indike
rade k istkra fter. 

Hos E ll1cr et Co, hnf,·a hvarJera af dessa fartyg 
kostat ett beting:1dt pris nf 100000 E sterling eller 
1800000 kronor , men '' Canada" och "Cordelia " anta
gas kosta ll\0000 i. 

Stålet t ill sk eppsl~:roppen , jemfönlt med Jern , 
anses gifva 20 % mindre tyngd. 

Hvatl den af mig här n~imcla fartygsty pen angår, 
så är cl ess hufvuCisakliga uppgift och ändamål att 
gifva sky dd åt Englamls h:olonier och vie1sträckta 
handel. 

Af opansrade kryssar e, har Frankrike 3:ne olika 
klasser och Ryssland har flera uneler byggnad. 

AU nybyggnad i England uneler innevarande 
finansår, kommer att bestå af opansrade fartyg, så att 
bygganclet af pansarfartyg endast inskränker sig till 
fortsättning af redan påbörjade, hvilka äro till anta
l et nio. 

De flesta länders mariner och förnämligast Eng
lands hafva en mångfald af typer , der hvar och en 
har sin bestämda uppgift att fylla i det stora hela, 
och synes, mecl elen stora utvedding materielen till sjös 
under de sista 10 åren erhållit, att olika typer äro 
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nödvändiga för att erhålla största möjliga kraft för 
såväl anfallet som försvaret, eller att de olikartade 
uppgifterna blifva fördelade på hvar sina fartyg; regeln 
"di vide the labour" har i all mänhet anYändts endast 
på personalen, men den är och blir allt mera tillämp
lig äfven på fartyg en, som skola användas för det ena 
eller andra ändamålet. 

H vad nu särskild t vårt eget hafomflntna land be
träffar, så är naturligt att det bör ega ett sjöförsvar, 
hvars friim sta hufvuduppgifter äro: 

att hindra, försvåra eller förtiröja en fiendes laml
stigning, vidare 

att kunna skada eller oroa en reuan landstigen 
fiende, 

att afskära hans kommunikation er med heml anuet, 
att skada hans handel och skydda vår egen i 

högsta möjliga måtto, samt 
att i närheten af våra öppna ell er slutna kuster 

och på våra inlands farvatten, oroa fiendens och under
stödja egna militäriska operationer m. m. 

Huru, eller på h vad slags fartyg dessa olikartade 
uppgifter skola utföras, ligger icke inom området af 
det som här skall anföras, utan vill jag endasfrhafva 
sagt, att för oss behöfvas flera fartygstyper, i motsats 
till behofvet vid den tid , då inom alla mariner endast 
fans en typ, och då skilnaden emellan fartygen hufvud
sakligen bestod deruti att det ena Ilade fl era däck 
och flera kanoner än det andra. 

Då jag nu, enligt 28 § i siillskapets stadgar, går 
att nedlägga mitt embete såsom ordningsman för till
ändalupen 3 års period, ber jag fä fnmföra min 
tacksamhet för det mig lemnalle förtroendet, med lifiig 

r 
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önskan att K. Örlogsmannasällskapet måtte fortfarande 
ostördt, med enighet, som gifver styrka, få egna sina 
krafter och sin förmåga, åt sällskapets ändamål och 
ett älskadt fost erlands väl. 



Svar· till ordföranden 
vid neflHiggandet af Jlresidiet i K Örlogsmanna

sällsl{apet den 15 November 1879. *) 

lVIine Herrar! 

Vi hafva alla hört de tankar och åsigter, som i 
det upplästa anförandet blifvit uttryckta af sällska
pets ordförande vid presidii nedl~iggande. 

De bära vittnesbörd om ett varmt intresse för 
vårt sjövapen och om en vaken blick för de fordrin
gar som böra ställas på detta vapen. De uttryckta 
åsigterna inrymma vL-il billig h~insyn till landets för
måga att uppfylla dessa fordringar, men de fordra 
ock de nöclvändiga uppoffringame. Utan uppoffrino· 
vi1mes icke heller något högt och iidelt mål, och ädelt 
må väl det mål af svenske m~in anses, so m af;:;er att 
göra det möjligt för dem att v~ima Sveriges kuster. 

För att åstadkomma, ett derföre nöjaktigt sam
mansatt sjövapen, är dock icke nog, att nationen ledd 
a.f varm fosterlandsbirlek lenmar de nödiga penninge
medlen, nej! dertill forch-as ~ifven - och i första rum
met - upplyst amtanka hos vapnets målsmiin och 
allvarligt arbete af vapnets m~in, företrädesvis af dem 
hvars större insigter och erfarenhet kunna bäst bidraga 
att inom sjelfva vapnet skapa en enig och stark åsigt 
om klokaste och kraftigaste siittet a t t fårstiirka det
samma. 

'') K ommendörk:.ptenen m. m. J. Osterman . 
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Det är, stödjande vi\ra anspråk på sådan orotanka 
och sådan enig åsigt, som vi hafva rätt att fordra det 
representationen förtroendefullt skall bidraga till des
sas upp(yllande. 

Regeringen , som oaflåtligt egnat sin uppmärksam· 
het åt att stärka vårt sjöförsvar, har, såsom vi med 
smärta erfarit, hos representationen icke mött den offer
villighet för detht ändamål, hon torde hafva haft gnm
dad rätt att påräkna. H[irtill har väl orsaken i vä
sendtlig mån varit de för nationens begrepp öfverra
skancle ökade kostnader som ett t illfredsställande sjö
försvar år efter år kräfver, sammanstäide med senare 
årens förs~imracle konjunktmer för de grenar af han
del och industri, hvilka u...tgjort vårt lands hufvudsak
liga klillor till v~Hmåga. Dock har icke saknats dem 
inom representationen, som framskjutit såsom skäl får 
vägran af anslag till sjökr.igsmateriel, än brist på fram
lagd antaglig plan för denna materiels sammansättning, 
än ibland vapnets män rådande stridiga åsigter här
utinnan. 

Systemer och planer hafva, såsom vi veta, och af 
det uppl~i sta anförandet bl if vit erinrade om, icke sak 
nats; att åsigterna inom vapnet icke alltid varit eniga 
iir deremot en sanning. 

Det steg regeringen emellertid nn tagit att än en 
gång sammankalla en komite af sjöofficerare för utre
dande af frågan om hvad sjökrigsmateriel Sverige bör 
förskaffa sig, innebär ett nytt prof på dess oförtröttade 
sträfvanden att i hvacl på den ankommer, anskaffa 
vårt land ett betryggande sjöfö rsvar. 

Denna komites arbeten fortgå sedan den l dennes 
i hufvudstaden och är, såsom vi veta, sällskapets ord
förande, kommendör Ameen ledamot i densamma. 

Om vi, i dessa uppfinningames och växlingames 
tider, af denna komites verksamhet icke kunna för-
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vänta - eller ens böra önska - att få se framträda 
någon fullständig plan för sammansättningen af Sveri
ges sjökrigsmateriel att gälla under någon längre t ids
följd, så kunna vi dock hafva r~itt att hoppas, att dess 
arbete skall leda till ett klarare begrepp och en på 
sakkännedom grundad samt genom enighet starkare 
öfvertygelse inom vapnet om huru den materiel bör 
vara beskaffad, hvarmed vi inom en närmare tidsföljd 
böra förstärka vårt sjöförsvar. 

lVlåtte detta hopp förverkligas, och måtte vi på 
bädden af elen öfvertygelse, hvarom korniten förenar 
sig, få se förtroendet och fosterlandskärleken resa 
spanten och fullborda de krigsfartyg, som ett för vårt 
land betryggande sjöförsvar kräfver. 

Under uttalande af denna förhoppning på det 
arbete, hvilket förhindrar skilJskapets ordförande, hr 
komm endör Ameen, att idag personligen afslnta pre
sidiiårets förhandlingar, uttrycker jag K. Örlogsmanna
stalskapets utmärkta högaktning för hr komm endör 
Ameen och s~illskapets tacksamhot för den ledning han 
under detta å r egnat dess verksamhet, ~ifvensom för 
det upplysande anförande hr kommendören behagat 
låta uppHisas vid presidii nedläggande. 

1. 

Några ord om handvapen för flottans 
trupper·, kulsprutor m. m. 

Den mångfald af förstörelseredskap som sistför
fl ntna [Lrti ondens uppfinnare äflats att ställa till den 
modem a krigskonstens förfogande tager numera i fö rsta 
rummet krigsstyr elsens och, i andra, hvarje enskild 
officers tid, kull skaper och omdöme ej obetydligt i an
språk; det giiller ieke blott att inhemta l\ii,nnedom om 
hvarje ny materiels lwnstruktion och användande, ty 
sedan återstår att likso m .skilja hvetet från agnarne, 
de väsendtlig<L ±'öruättringam e och fördelame från de 
mindre vigtiga, att ufverv~iga, huruvilla vinsten af en 
ifrågasatt för ändring verldigen motsvarar det arbete 
oeh de kostnader den nöd viincliggur oeh slutligen att 
undersöka, h vad inflytamle den kan komma att utöfva 
på förut gällande organisation, ordningar och författ
mngar. 

En jemn utveckling af krigsväsendet vinnes ej 
dm·igenom, att man blott tillegnar sig hvarje uppfin
ning, hvarj e förbättring som kan synas tidsenlig; skall 
harmoni uti det hela bibehållas, så måste 11Varje, äfven 
den minsta, reform studeras, förberedas och konseqven
sem a af elensamma noga beräknas. Om än detta, i 
fören ing med skyldig omtanke att ej slösa med all
männa medel, manar t ill varsamhet, så bjuder å andra 
sidan pligten en hvar att arbeta på sitt vapens pånytt
födelse, som ej kan ske utan att föråldrad materiel, 
liksom föråldrade institutioner ersättas så snart nöd
vändigheten så fordrar. Öfvertygelsen att tidpunkten 
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är inne att. mel1 all var börja tänka på och förbereda 
en ny beväpning för flottans trupper har föranledt 
denna uppsats angående ett iimne, som, ehnru ej hö
rande till de mest brännande, dock tortle tarfva något 
meningsutbyte mellan flottans officerare och belysning 
från olika sidor , på det att en bestämd och enig upp
fattning må komma till stånd om detaljer som för 
vapnet ega ganska stor betydelse. 

~nticlens snabb- och långskjutande gevär, som 
förorsakat väsencltliga förändringar uti taktiken till 
buds, på samma gilng soldaten fick i sin hand ett så 
fr nktansvänlt ·vaven, att striden i de fiesta fall torde 
komma att afgöras utan att lmjo netten behöfver an li
tas, har j errrviiJ för örl og::; matrosen blifvit ett vapen 
af betydligt störte anviindlJarhet iiu huggaren, hvil
ken dock i de tider, då handgemiinget var för ntgån
gtm af sjöstricler lika afgörande som artilleriet, i rna
t rosens hand spelac1e en ltmgt stöne rol ~in då existe 
rande gev~ir. Det kan m.ihäncla deraf tyckas , so m 

· borde det gevär hvilket pröfvats tinclamålsenligast fö r 
infanteriet iifvcn fö r flottans trupper vara det hiista, 
men erfarenheten bestyrker ej riktigheten af ett dylikt 
antagande. Vårt r emingtongeviir af 1. 867 års· modell, 
ehuru på sin tid jemförligt med de flesta samtida ge
v ~irsmocleller, har dock aldrig varit fullt popnl~irt inom 
flottan, der likvisst behofvet af ett tidsenligt skjut v a
pen allmänt var känc1t. Sk~ilet hiirtill torde ej vara 
sv<lrt att finna, det ligger nemligen, enligt mitt för
menande, dernti, att flottan ej har alldeles lika for
elringar på handgeväret som armen, ett förhållande 
som för öfrigt återfinnes i amlra länder. 

H varje vapens egenskaper betingas ju utaf sättet 
för detsammas användande. Geväret är infanteristens 
encla vapen, hans oskiljaktige följeslagare, hvarmed 
han måste vara fullt förtrogen. Stor eldsverlmn, äfven 
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på Htnga afstånd mot såväl truppmassor som artilleri 
och rytteri, iir infanteriets hufvudmål, och då utbild
ningen sker i öfverensstämmelse dermecl, finnes natur
ligen här icke allenast större sl<jutskicklighet hos trup
pen utan tifven ett relativt större antal skarpskyttar, 
lin man kan vlinta hos flottans manskap. På grund 
hliraf syrtes lång skottvidel böra sättas i främsta rum
men hos infanterigeväret. 

Örlogsmatrosen har för sitt gevär tvenne skiljda 
stridsfält , ombord och i lan<l. Ehuru striden mellan 
fartyg hufvndsa ldigen komma att afgöras genom dm·as 

·artilleri, torpeder och rammar, så blir utan tvifvel en 
verksam geviir selcl ofta af behofvet p<'lkallad, såsom 
vid ~intringsför::::ök, då stridande fartyg passera ]war
andra på 11~ira håll , mot båtattacker och torpedanfall. 
Som målet hiir måste tänkas mycket rörligt, torde 
man ej kunna rtilma på ni\gon synnerlig effekt lwar
keu af precisionseld eller masseld på Unga distanser, 
h varemot på närmare håll god el el verkan bör lnuma 
åst<tclkom mas. 

Det gäller således, med afseende på gevicirseld om
bord, framför allt att inom en kort tidrymd kunna 
öf\'el·sålla fienden mecl största möjliga antal knlor, 
h vilket, allelenstund tillgången på skyttar om Lonl i 
fartvo· tycllin·tvis itl' mvcli:et beg:riinsad, i er ::Jättning '" b • b .J ~-' 

påkallar ytterst snabbskjutande gev~ir. 

Fastiin Hottans trupper äfven måste vara använd
bara till stricl i land, så följer ej deraf, att de för 
såclaut fall böra vara försedda med infanteriets beväp
ning, först emedan det ej gerna låter sig göra att 
utbilda dem till fullgoda infanterisoldater. Den mång
sidighet man måste fordra af örlogsmatrosen tager så 
hans utbildningstid i anspråk, att man ej kan eller 
får eftersträfva att bibringa honom samma grad af 
skjutskicklighet ej heller vana att uppträda såsom 
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infanteritru pp, som soldaten genom längre och mera 
omfattande öfning bör ernå. D essutom ger sjöli fve t 
en sådan riktning åt matrosens lynne och hela natnr, 
att det siike1't skulle vara icke blott illusoriskt utan 
rent af skad ligt att söka allt för mycket forma honom 
efter landsoldatens väsendtligt olika model l. :Jian må 
ej för ett enda ögonblick glömma, att örlogsmatrosens 
egentliga striclsfillt är det våta, oroliga elementet, hans 
sv ~ird alla Cle vapen hans fartyg innesluter samt att sjö
duglighet iir hos honom en lika oeftergifiig fordran 
som marschduglighet hos soldaten. Erfarenheten har 
också ådagalagt; att, ehuru goda sjötrupper skött sig 
förträffligt i land, då det varit fr åga om: mer eller 
mindre äfventyrliga företag , hastiga attacker och storm
ningar, h vartill raskhet, vigh et och e lan framför allt 
iiro erforderliga, de deremot sällan utmärkt sig genom 
uthållighet och h[l llning under långvarig, regulier infan
teristri(l. 

Utom niirmle olikhet mellan sjö- och landtrupper 
finnes ett annat skiil som talar för att ej alltför myc
ket betrakta vår flottas landstigningsstyrka såsom en 
infanteristyrka, pårä knelig för n:igra större operatio
ner i land under någon längre tid eller på något längre 
afståncl från fartygen. Dessa måste nåmligen ständigt 
vara, beredda till strid med fiendens fartyg och kunna 
derföre ej, utom i vissa fall, för n:'\gon längre t id und
vara annat än ringa delar af dess fåtaliga besättningar. 
Då landstigningsstyrkans storlek och uppgift således blir 
helt och hållet beroende af flottans företag och rörelser, 
så vore det kanske lämpligast att sammansätta elen 
af sm~irre afclelningar, hvardera i förening med en kul
spruta. Snabbskjutande gevär jemte riklig tillgång 
ptL ammunition skulle utom kulsprutan, underlätta 
hvarje sådan afdelnings sjelfsUindiga upptriitlande i 
strid, och i betraktande af fartygens och båtames 
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närhet samt frånvaron af öfverflödig packning, torde 
man utan tvekan kunna tillåta matrosen att behandla 
p a tronerna något friare, än det i all män het tir sol da ten 
medgifvet. 

Första vilkoret för ett änJamålsenligt gevär för 
örlogsmatrosen, vare sig han skall bruka det om bor d 
eller i land, blir således att vara snaubskjutande, der
näst att vara lätthandlerligt. Geväret bör kunn a hiin
gas öfver axeln uti r emm en, så att karlen fri tt kan 
betj ena sig af sina händer vid äntringar utför far tygs
sidor, uppför stormsh<gar, nr och i båtar, vid place
rande af landstigningskanoner och kulsprutor sam t vid 
flera andra tillfällen, då hans handräckning må tagas 
i anspråk. Flottans remingtongevär, som är både för 
långt och för t ungt, lärer ej kunna förkortas, på den 
grund att ny klack för bajonetten ej kan fastlöda s 
utan fara att förderfva loppet. El j est hade en dy lik 
förändring varit önsklig, helst som geväret ändå blif
vit tillräckligt långt för att medgifva eld från 2:ne 
led och ai1tagligen nog tungt för att ej gifva för våld
sam stöt. *) 

Den något minskade skottvield som några tum 
kortare pipa kanske skulle föranleda är ej fö r flottan 
af någon betydelse. 

Af så mycket större vigt är deremot förändringen 
af elen s. k. sabelbajonett so m tillhör v1l rt gevtir. För 
soldaten som ej behöfver något sj elfstiindigt hugg- och 
stötvapen, om ej· till fask inknif, utgör gev~ire t med 
dess bajonett påsatt ett tillfredsställande stötvapen , 
men matrosen har behof af en verklig sabelbajonett 
som de~jemte kan tj ena till huggare. Fördelarne af 

-~) Engelska iufanterigeviiret iir 10 c.m. kortare Ho rcm ington
geviiret och viiger 0.3 kilo mindre med 12.7 gr. sturre patronvigt.. 
Den af svensk-norska geviirskorniten föreslagna patron en v;iget· 9.3 
gr . mindre fi n remingtonpatronen . 
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en sådan anordning på ett gevlir för flottans manskap 
torde vara i ögonen fallande. Huggaren har af h~ifcl varit 
örlogsmatrosens favoritvapen, hvilket mången gång 
afgjort striden vid äntringar, stormningar och hanel
gemäng i Lii.tar. Om det Ein ~ir sannolikt att äntrin
gar komma att h<>ra till s~illsynthetema i fntmtida 
sjökrig, så torde elen rol d.r flotta antagligen flh sig 
tilldelad ej böra utesluta tanken på att uts[inda båt
expeditioner mot i sl•ärgån1en sig nppehållalll1e fienclt
liga fartyg. Illerl erkännande af gev~irets öfverviiganc1 e 
betydelse för matrosen, skall likv~il helt Yisst ltnrje 
sjöofficer erkänna nödvändigheten af att såYäl huggare 
som reYolver fortfarande tillhandahålles honom och 
att tillriicklig öfning uti dessa vapens bruk bibringns 
honom, ej minst derföre att karlens sjelfkiinsla och 
sjelfförtroe]](l e clerigenom stegras. Frågan om sabel
bajonetten har för vårt vapen en ganska stor bety
delse. Hade konseqyenserna af baldaddningsgeYärets 
införande g enas t beaktats, så skulle kans h: e redan för 
ett tiotal år sedan fartygsbesättningars beviipning mo
difierats och gevär tilldelats betydligt större antal af 
manskapet. Detta behof har dock först uneler senaste 
år blifvit erkändt och delvis tillgolloseclt. Så snart 
vi tagit nästa steg och försedt flottans manskap med 
ett fullt tidsenligt gev~ir med verklig sabelbaj onett, är 
vägen öppen för en särdeles vigtig reform, nemligen 
likf'onnig beväpn1"ng för hela den strillande delen af 
sj ötru pperna. 

Granskar man våra artilleriexercisreglementen, 
det gamla af 1861 såväl som senare tillkomna förslag 
till tillägg till detsamma, så möter genast en svårig
het att spåra en generell princip för vapenfönleJnin
gen till de olika kanonnumren samt öfrige ''poster " 
vid klart skepp. Det senaste förslaget har vis3erligen 
faststält en allm~~nnare bev~ipning med gevär, på bekost· 
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nad likväl af huggare och revolvrar, på hvilka vapen 
vid sådana, låt vara få, tillfällen då de ovedersägligen 
vore de mest effektiva en betänklig brist måste uppstå. 
Närmare samband mellan de olika stridsfördelningarne 
har derföre ej kunnat erhållas. Äntringsplutonerna 
ha blifvit betydligt reducerade och till betäckande sf 
bristen ha sådana bildats af manskap beYiipnaclt med 
geviit'. Några nya grunder för landstigningsfördelning 
ha ej kunna t föreskrifvas, ln,arföre 1861 {\rs regle
mente ännu måste följas "i tillämplige delar". Bland 
andra oli:igenheter af den nyaste vapenfördelningen 
må nämnas, att, om man önskar bilda en större land
stigningsstyrbt iin det gamla r eglementet såsom ett 
minimum angifver, så måste, med våra små tillgångar 
på 1:a och 2:a ld. sjömän, en kännbar brist pfi. !mlf
troppchefer och lluglige skyttar uppstå , eniir de bäst 
exercPrade, kommendörer, sekullllkommenclörer och 
laddare just äro de som fått r evolver och huggare 
sig tilldelade och s ål ed e s ej ingå i landstigningstruppen . 

För öfrigt är det lätt att öfvertyga sig om sYå
righeterna att åstadkomma enkla, systematiska strids
fördelningar, om man studerar en samling fördelnings
böcker; den olika bevripningen och dess svårbegripliga 
fördelning utgöra en "Scylla" som det kostat mycket 
lmfvuclbry att söka undvika. 

Vore hvarje man afseeld för strid, med undantag 
möjligen af drabbningsbåtbesättningen och några anllra 
"poster", beY~ipnad med gevär oeh sabelbajonett, an
vändbnr såsom huggare, så skulle de öfriga stridsför
deluiugarne metl lätthet kunna så uppgöras, att che
fen, allteftersom större eller mindre styrka erfordrades 
till äntring, bev~iracle båtar m. m. , dertill knnde ];:alla 
vissa kanonbetjeningar och "poster" eller delar af 
sådana och efter omständigheterna beordra förstärk-



- 16-

ningar, der så bäst behöfdes, utan att ordningen deri
genom stördes. 

Om till grund för landstignings- och båtfördel
ningarne låge, istället för vapenfördelningen, en än
tringsfördelning, uppgjord efter lika praktiska och 
sunda principer som den 1861 års reglemente uppta
ger, fa stän meJ. iakttagamle af sådana bindringar som 
ett tidsenligare artilleri m. fi. införda förbättringar m:"t. 
föranleda, så tror j ag största hindret för åstadkom
mande af enkla ändamålsenliga och systema tiska för
delni~1gar derigenom vore umlam:öjdt. 

Aterstår nn att ange ett sätt att uhlela r eYoh'
rarne Yid t illfällen, då dessa ntpen skulle am·[indas. 
Enklast, synes det, vore att förvara dem nti kistor, 
t. ex. en för hvarj e äntringspluton, förseJda med rul
lar, så att de lätt kunde flyttas till för tillfället anbe
fald uppställningsplats, der r e vol vrarne utdelades med 
ett paket patroner vidfästallt hvar och en, såframt 
man ej ansåge det förmånligare att utdela dem redan 
laddade. Det är tydligt att de ej borde förseJs med 
skeppsnummer och tilldelas Yissa personer för r en
hållning, hvilken kunde försiggå på samma sätt som 
nu projektiler m. m. putsas. 

Frågan att ersätta 1867 års remingtongevär med 
en för Hottans trupper ändamålsenligare modell har 
såleJ.es sin stora bety J.else, såväl i och för sig, som 
derföre att en verkligt tidsenlig reform derigenom 
möjliggöres. Ehuru bindamålet med denna uppsats ej 
är att J.iskutera olika gevärstypar , sit tvekar jag ej, 
på grund af den erfarenhet som på senaste år vunnits 
i andra länder, att föreslå antagandet af ett magasins
gevär för flottans manskap. Magasins- eller r epeter
geviiret är ej längre en uppfinning af tvifvelaktig 
användbarhet. I Amerika, Schweiz, Österrike och 
Turkiet hafva dylika gevär af olika modeller varit 
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längre eller kortare till infönla och äfven i cle först 
och sist niimnda liindema pröfyats i krig . Bland ma
r iner har den norska sedan Hera år och den fra nska 
nyligen allopterat magasinsge.-iir. Om iin <len svensk
norska geYärskomiten ej ansåg ti clen ännu inne att 
fö reslå et t elylikt för infanteriet, så saknas ej tecken 
som antyda möjligheten, att magasinsgeväret förr eller 
senare kommer att blifva infanteriets vapen. 

Hncl slags geYärsmoclell arm en hiirnäst än må 
komrna att antaga , synes nöu\·änc1igheten bjuda, att 
fl ottan snart bestämmer sig för ett gevär som bäst 
passar för <l ess egna trupper och dess egna stridsför
hållanllen. Sedan den enda fråga, som här bör vara 
gemensam f<ir de båda vapn en, elen om lmlibern och 
ammunition, genom nyss nämde komite fått sin lös
ning, återstår det att Böka enas om hvilka fordringar 
som böra stiillas på ett goclt sjögevär. Pit grund af 
föregående räsonnemang skulle dessa, enligt min upp
fattning, i korthet sammanfattas sålunda: 

1Ylagasinsgevä1· af Hotchkiss', Kropatscheks eller 
annan denned jemngocl konstruktion, användbart jem
väl såsom enkelladda1·e, med magasin för 7 å 8 patro
ner , ej läng1·c ~in nödvändigt för att meclgifva eld på 
2:ne led eller tyngre , än som fordras för att ge en 
måttlig rekyl samt slutligen försedt med en, som hugg
och stötvapen anvtindbar, sabelbajonett. Hvad skott
viLlelen betriiffar, så torde en goll triiffsäkerhet och 
kraft ig Yerkan pft 500 meter vara ungef:ir hvad man 
behöfver forclra af ett gevli r f1'1r flottans trupper. 

De snabbskjutamle geviiren lecl tle snart till en ny 
uppfinning, kulspnttan, ett vapen särdeles passande 
för sjCiförsvaret, allaenstuml det möjliggör verksam 
hanJ.gevärselcl utan att dertill erfordra mycket folk. 
Vår flotta clröjde ej länge att tillegna sig den nya 
uppfinningen, men ännu åtet·s tår att så ftlllstii.ndigt som 

2 
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möjligt söka tillgodogöra sig dess fördelar, äf\·ensom 
att studera hvad inflytande detta vapen möjligen kan 
komma att utöfva på organisation af fartygs landstig
ningstrupper och dessas stridssätt. Uti tekniskt hänse
ende torde elen svenska kulsprutan kunna anses nära 
nog fullkomlig; *) äfven den tillhörande landstignings
lavetten synes lemna föga rum för förbättringar. Så 
mycket kan dock svårligen sägas om deras applicerande 
ombord, ty den plats . de fått sig anvisad på såväl 
större som mindre fartyg är både exponerad och obe
qväm, och flyttningen från ett ställe till ett annat är 
både besvärlig och tidsödande. För att afhjelpa dessa 
olägenheter torde det vara nödvändigt att anskaffa 
särskilda däckslavetter af någon lätt och enkel kon
struktion, som medgifva kulsprutornas hastiga förflytt
ning rund däck eller torn till ställen, hvarifrån vatt
net omkring och äfven nära fartyget kan bestrykas 
af deras eld. *''') På kanon- och pansarbåtar, der de 
nu äro placerade på öfversta räcket, kunde de då lämp
ligare användas mellan räckena och på större fartyg 
med höga relingar från ledige kanonportar, fallreps
och andra portöppningar. Ett fartygs säkerhet till 
ankars är numera så väsendtligt beroende af en verk
sam, alltid tillgänglig, bandgevärseld, att knappast för 
mycken uppmärksamhet kan egnas åt ändamålsenliga 
anordningar ombord för såväl kulsprutor som skyttar. 

På dem af våra större fartyg, hvilka vid en mo
bilisering kunna komma i fråga att utrustas, torde ock 
kulsprutornas antal behöfva ökas, så att, utom hvad 

·:!<) Med undantag af sigtinriittningen; sigtskåran är alldeles för 
liten i förhållande till kornet, en oltigenhet som alltför liinge varit 
oafhjelpt. 

**) Då sidoriktningen under skjutning liitt rubbas genom här
armens vågräta rörelser, borde måhända denna riktning ske medelst 
kuggbåge, hjul och vef. 
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som erfordras på däck och för landstigning, åtmin
stone en kunde afses för märsarne, der de innehafva 
en dominerande plats och lätt kunna skyddas bakom 
kojer o. d. 

Kulsprutans ändamål att spara och ersätta man
skap bör således ombord lätt kunna vinnas, utan att 
några genomgripande förändringar nödvändiggöras. 
Nästa spörsmål blir, om och huru samma mål skall 
kunna ernås vid landstigningar med sjötrupper. Säk
raste medlet härtill, förefaller det mig, vore en om
organisation af fartygens landstigningsstyrka jemte 
fastställande af de enklaste, praktiska regler för dess 
taktiska användande. Fastän denna ide knappast ännu 
tagit stadgael form af åsigt, tvekar jag ej, i betrak· 
tande af frågans vigt, att unelerställa den pröfning af 
tidskriftens läsare, och skall derföre i korthet anföra 
mina motiver. J emför man från krigsvetenskapens 
nuvarande ståndpunkt de ökade fordringar land- och 
sjökrigskonsten, hvar för sig, ställer på personal och 
materiel, så torde man lätt finna, att, om än en mera 
fulländad och dyrbarare krigsmateriel blifvit oumbär
lig fpr armen, det dock företrädesvis är mera folk, 
större, tillräckligt öfvade, massor af stridande och icke 
stridande som utgöra hufvudfordringarne uti nutidens 
härorganisationsförslag, men att sjökrigsväsendet ut· 
vecklat sig i en ganska olika riktning. Det har näm· 
ligen uti vida större omfattning tagit i sin sold natur· 
krafterna, ångan, vattnet, elektriciteten och sträfvar 
att på nästan alla områden utbyta menniskokraft mot 
mekaniska och andra uppfinningar. I samma mon 
sjökrigsmaterielen stigit i kraftfullhet och pris, hafva 
anspråken på personalens intelligens och duglighet 
äfven stigit, på dess antal deremot fallit. 

• Om det är sant, att nutidens krigshärar erfordra 
mer militärisk uppfostran och öfning än förr, så är 
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det ett ännu oeftergifligare vilkor, att de, som skola 
på det nyckfulla elementet banatera nyare tid ers krigs
fartyg och alla dertill hörande yapen, fullkomligt för
stå sät tet för deras Yerksammaste användande, att de 
g_enom st~nuig öfning och fortsatta studier bereda sig 
hll verkliga fackmän , som åt sitt yr],e egna hela sin 
tid, sitt intresse och alla sina krafter. 

Sjövapnets personal, ej mindre än dess materiel, 
blir derför nödvändigtvis dyrbar i förhållande till dess 
storlek, tillgången på dugliga reserver svår att er
hålla; h vilka omständigheter bjmla att ej i regel an
yända personalen på stridsfält. uer den ej är fullt hem
mastadd, eller sätta materielens e:ffehtivitet på spel 
genom att sända en stor del af dess bemanning i land 
såvida ej flottans operationer tillfälligtvis J et nödvän ~ 
diggör. Stora, till offens i va föret ag på främmande k u
ster ämnade, krigsfartyg hafva väl behof af talrik land
stigningsstyrka för att t. ex. besätta en vigtig position 
eller dylikt; fartygens säkerhet kan äfven i allmän
het undvara dessa trupper, äfven för längre tid, då 
man måste förutsätta, att de äro herrar på sjön i när
heten. Annorlunda förhåller det sig med våra små 
till försvar af egna kuster och skärgårdar afsedcla: 
krigsfartyg som alltid måste vara beredda till strid~ 
Deras besättningar äro för fåtaliga och för dyrbara 
att i större skala anvämlas såsom infanteri. Om krio-s-

. b 

operationerna erfordra kraftig samverkan af trupper 
i lanu, torde denna tjenst lämpligast böra anförtros 
åt armen, och dertill nödige transportfartyg genom 
flottans försorg tillhamlahållas. 

Är man ense h~irom, blir n[ista fråga, huruvida ej 
flottans landstignings trupper, meJ hänsyn såvlil till 
fartygsbesättningarnes fåtal och fördelen af att 0111 

möjlig t kunna ersätta bristen på mans1mp meu kul
sprutor , som till naturen af Je operationer i land, hvar-
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till de kunna påräknas, borde sammansättas och i strid 
uppträda något olika infanteriet. Dess taktiska enhet, 
kompaniet, i styrka uppgående ~inda till 200 man är J 

kanske väl stor föL' den terräng, som under ett skär
gårdskrig antagligen kommer att bli operationsfält för 
våra sjötrnpper, och svår att direkt ledas af en officer 
som ej ä t· infanteriofficer. Att hastigt sammansätta 
denna enhet af manskap från flera, hvaraf många små, 
fartyg, så att den på gifven signal genast kan land
stiga, utan att elden från fartygen behöfver upphöra 
och utan att oreda uppstår, ifall ett eller flera till
fälligtvis ~iro uetacherade, har ej visat sig praktiskt 
eller särdeles lätt utförbart. Kompaniet har ej inom 
sig upptagit kulsprutan och tillräckligt tillgodogjort 
sig dess kraftiga eldverkan. L edningen af detsamma 
ger anledning till en del taktiska rörelser, som vi möj
ligen kunde umlvara. Infanteriexercisen är väl ej så 
kinkig att lära för hvar och en, som har tid och till
fälle att praktiskt sysselsätta sig dermed, men detta 
slags krigsöfning blir hos oss alltid otillräcklig för 
detta ändamål och faktiskt är också, att fl ertalet af 
flottans officerare sakna vana att föra ett kompani. 

Utgående från följande principer: att elen minsta, 
i strid sjelfständigt uppträdande, sjötrupp bör kommen
eleras af officer: att den ej bör vara större, än att en 
sjöofficer kan väl hålla tillsammans och öfvervaka elen 
uneler strid: att ledningen af en lanc1stigningsstyrka, 
stor eller liten, bör utan fara för tjensten kunna för
enklas: att största möjliga eldverkan bör åstadkom· 
mas samt slutligen, att styrkan bör lätt kunna sam· 
mansättas af, såväl större som minure, fartygsbesätt
ningar från deras drabbningsförclelning, antingen ome
delbart eller, bättre, medelst äntringsfördelningen; har 
jag t änkt mig, såsom en Himplig taktisk enhet för 
flottans landstigningstrupper, en pltdon, bestående af 
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en kulspruta med dess betjening af 8 till lO man jemte 

en betäckning af 16 till 20 man (2:ne betjeningar), 

allt under befäl af en subalternofficer med 2:ne under

officerare. En sådan enhet vore lätt att medelst sig

nal bilda äfven från 2 å 3 mindre fartyg, som endast 

kunna lemna l å 2 knlsprutbetjeningar (med eller 

utan kulspruta). Plutonens stridssätt torde i allmän

het böra vara spridd ordning, med halfva eller hela 

betäckningen i skyttelinie, och kulsprutan såsom reserv 

eller understöd och i de få fall, då terrängen ej till

låter kulsprutan att såsom r eserv följa betäuknin()"en 
o ' 

kunde sådan bildas från en annan pluton. För att 

manövrera en dylik enhet i sluten trupp t orde några 

få rörelser vara tillfyllest. 2 till 4 plutoner skulle 

bilda en bataljon (division), under befäl af en löjtnant 

eller kapten, och ledas hufvudsakligast i enlighet med 

föreskrifterna fot' batalj on i blandad ordning, 11Var

igenom kompaniexercisen blefve obeböflig och batal

j~nsexercisen kunde förenklas. Den största landstig

mngsstyrka, som gerna kan ifrågakomma af flot-

. tans trupper, blefve en brigad (bataljon), samman

satt af 2 till 4 bataljoner (divisioner), h vardera bestå

ende af 4 plutoner eller tillsammans 8 till16 plutoner*\ 

under bet-il af en regementsofficer. Till de vid e~ 
landstigning nödvändiga båtevolutionerna skulle med 

fördel kunna användas samma taktiska r örelser som 

för truppstyrkan i land, om båtarue indelades och 

formerades efter de trupper de hade ombord. 

. De sannolika bristerna uti detta förslag vågar jag, 

for sakens skull , hoppas måtte af kompetente kritici 

påpekas. Såsom ursäkt för att detsamma, ehuru ofull

ständigt, här offentliggöres torde få gälla en fast öfver-

*) Vore flottan s alla nuvarande strid sfartyg samlad e, kunde den 

endast landsiitta 20 till · 22 Fådana plutoner som hiir föreslagits u . 
• d 'Il '-. ' PP gaen e t1 om~nng 6('0 man. 
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tygelse om behofvet af en enklare, och på samma gång 

effektivare, organisation af våra fartygs landstignings

trupper, jemte närmare bestämmelser om bästa sättet 

för deras användande. 1'Jack" har så många yrken, 

att han ej kan bli mästare i något, med mindre man 

inom skarpa gränser otvetydigt angifver, hvad man 

af honom väntar samt ger honom tillfälle att väl lära 

just detta, men hvarken mer eller mindre. Samma 

sats kan tillämpas på sjövapnet i dess helhet; den 

stora kraftutveckling, hvaraf det, väl ordnadt, är mäk

tigt, är hufvudsakligast beroende af, att hvarje del af 

dess mekanism sättes i stånd att väl utöfva den för

rättning, som elen har sig bestämd, och ej tillåtes hvar

ken förrosta eller förslitas. 
På det att ingen måtte, af hvad som i denna upp

sats yttrats om sjöförsvarets relativt stora fordringar 

på pekuniära uppoffringar, draga den slutsats, att en 

flotta numera måste blifva ett dyrt försvar, anser jag 

mig böra tillägga några ord såsom förklaring. Möj

ligheten af sjelff"orsvar for en mindre nation, som ej 

formår hålia lika st01· arme eller lika stor flotta som 

dess mäktigare grannar, beror derpå: l:o att folket är 

både moraliskt och fysiskt kraftigt; 2:o att landets 

läge och natur äro för forsvaret gynsamma; 3:o att de 

medel nationen förmår offra på försvarsväsendet på 

ett rationelt sätt, och på grund af kloka allmänna for

svarsplaner, fördelas mellan arme och flotta samt 4:o, 

att de försvarskrafter forhållandena medgifva ända

målsenligt organiseras och ej hindras uti sin jemna 

naturliga utveckling. 
Vår tids materialistiska ås'kådningssätt synes ty

värr utöfva ett allt for stort inflytande på allmänna 

opinionen vid försvarsfrågans behandling; detta yttrar 

sig genom ett underskattande af den moraliska fak

torn, menniskan, genom visad benägenhet att snarare 



- · 24 -

uppskatta utsigtem a till framgång, försvarsfö rmågan , 
efter anta let folk, fartyg, kanoner m. m. ~in efter fö r
svarames y rkesduglighet och h~i ng i fvenhe t. lVlot en 
dy lik u p p fa t.tning måste hva1jd fackman protes tera. 
Ett lands, af mthtren gy numle, hige fö rmår v~il utjemna 
olikhetema i stridshraftermt::; antal, men Llu tt under 
för utsättning, att elen i antal underliigsne är minstj emn
O'O U ut i ntl.JilrlnirlD', urg·an isation och materielens be-o 0 L 

skaffenhet. rli::;toriens vittnesbö t· Ll, från iildsta t ider 
alltigenom de olika. skede na af me1miskosliigtets utveck
ling, om hvad en ringa, men v~il ordnad och öfvad 
krigsmakt, ::;åväl till lands som till ::;jös, för mått ut 
rätta mot betyd ligt öi'v erl~igsna fiewler, skall nog ännn 
i våra ti cler besannas, i tr ut::; af de förö dande vapnen 
och de öfver väldigande binmt::;sor .som npp triidt i de 
sista krigen. Utau denna tro vore j u all t sj elfförsvar 
mot en öfved ägsen flendes angrepp t otalt hopplöst. 
E n skick lig, viLl öfvad, personal, s.:l för t rogen mecl sitt 
yrke, att dcu icke blott vill göra sitt yttersta, utan 
äfven känne r sin fönmlga och vet, hvad som genom 
stora ant>h,-i:ingningar kan <l:::ltadkommas, är det som 
flo t tan för sin eld fordrar. Hon Leg~ir ej t alrikare 
materiel ~in landet fönnår åstad komma, men hon beg~ir 

denna kraftig, tidsenlig oeh ~Lmlamålseuligt samman
satt och ordnad, hou beg~ir h~irtill en f<ltalig, men fullt 
krigsduglig, bemanning. Dessa fordringar på litet folk, 
men i pr oportion mycket pengar står v~il uti en tem
ligen skarp motsats till v~irnpligtsideemas teorier om 
"ett folk i vapen". Innan li kv~il någon fö rkastelse
dom på. denna grund f~illes öfver sjöförsvaret, vore 
det önskligt, att nationen gjorde sig fullt klart, hul'U
vida ej följ dem a af kriget, så hi.nge krig ännu ~ir et t 
oumlvih:ligt onclt, cl erigcnnm att <let i fö rsta hand ut
kämpas af miin , som egnat sig helt och h~ llet åt kri
garyrket, blifva för nationen mindre kännbara, huru-
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vida ej ett folk fattigt lands resurser och dess inne
byggares andliga och materiella välstånd bäst befor
dras, om dessa få i lugn och r o egna sig åt fr edens 
värf, och om ej de ökade pekuniära uppoffringar, de 
fördenskull måste vidkännas, blifva lättare att bära, än 
tvånget at t undergå milit~iris);: uppfostran och krigisk 
öfning. Civilisationens ökade fo rdringar på arbetare 
inom vetenskapemas, industriens, näringarnes och han
delus områden har funnit en annan uppfostringsmetod 
för ett folk, än elen militäriska i Gr eklands och Roms 
republiker, andra medel a t t bibehålla kr opp och själ 
vid helsa och kraft, än krigarlifvet s stränghet och för
sakelser. Skolan, påny ttfödd och medveten om sin 
stora uppgift och sin kraft, börjar återvinna den ter
räng, som krigsskolan en tid gjort henne stridig. 

Olof E. G. Non·bohm. 



Utdrag ur reserapport, 
afgifven af 

kaptenen i Iwngl. flottan m. m. J. A. V. Breckström. 

--- - ·--

Genom nådig generalorder af den 24 December 
1878 anbefald fåretaga en resa till utlandet - - -
i ändamål "att vinna kännedom om de framsteg uti 
sJ'ökri()'sväsendet som uti främmande länder senaste 

o ' 
tiden blifvit gjorJa", har jag härmed äran vördsamt 
öfverlemna föreskl·ifven rapport. - - - - -

Fartygstyper. 

Hänvisande till rapporten åtfoljande bilagor m. m. 
för detaljupplysningar, torde följande allmänna iakt
tagelser rörande fartygstyperne i de olika, af mig be
sökta, marinerue kunna här anföras. 

Pansa1jar- Inom alla mariner existera en stor mångfald af 
tyg. olika fartygscerter, och bristen på sjökrigshändelser 

af betydenhet under senare år synes vara en af de 
förnämsta orsakerna dertill, att man fortfarande sak
nar den praktiska erfarenhetens bestyrkande af de 
olika åsigters riktighet, på bvilka de olika certerne 
äro grundade. Då det fårdiga stridsfartyget likväl 
måste blifva re:.ultatet af en compromiss emellan stri· 
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diga fordringar, synes man.mera nu än fordom inrätta 
fartygen för uppnående af vissa speciela ändamål, hvar
vid man drifvit den eller de egenskaper, som för ända
målet äro väsentliga, till sin högsta höjd, på bekost
nad af andra, mindre nödvändiga. Sträfvan att uppnå 
en slags fullkomlighet i afseende pli stridsduglighet, 
största möjliga fart, starkaste pansar, gröfsta artilleri, 
sjelfgående minor m. m., allt förenadt hos samma far
tyg, har nog inom åtskilliga mariner forefunnits för 
ej så länge sedan; ''lnflexible'' och "Duilio " samt dess 
systerfartyg synas vara uttryck härför. Men, dels 
äro dessa fartyg planlagda för flera år sedan, hvilket 
torde hafva mycket att betyda under en tid, då ut
vecklingen af de tekniska hjeipmedlen inom alla gre
nar af industrien, som bidraga vid byggande och ut
rustning af ett örlogsfartyg, är så ytterst hastig och 
medför ständigt stegrade fordringar och der af följande 
förändringar af åsigterne hos de ledande männen inom 
yrket, som nu är fallet; dels synes man hos senare 
byggde fartyg vida mera lagt an på uppnåendet af, 
för ett eller annat särskild t ändamål, behöflige egenska
per - och slutligen hör man från flera håll direkta 
uttalanden uti ofvan antydda riktning. Minfartygen 
(de engelska Lightning, Polyfemus, den tyska Ziethen, 
alla Thornycroft-sluparne), samt de s. k. "fast des
patc};t vessels" (engelska Iris och Mercury, franska 
Duguay Trouin, Rigault de Genouilly m. fl.) utgöra 
exempel på fartyg, hos hvilka man offrat andra egenska
per blott för uppnående af stor fart, h vilken sistnämnde 
anses väsentlig för dessa fartygs ändamål. - De tyska 
fartygen af klassen Sachsen och Baiern, som benäm
nas "Ansfallskorvetten" äro exempel på samma ides 
titlämpning, i det man här sökt en fartygstyp, afsedd 
endast för strid helt nära egne hamnar, och som såle
des ej erfordrar stor förmåga af sjelfständigt uppträ-
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dande långt borta. Af samma slag äro de franska 
för öfrigt aldeles olika fartygen, af typen Tonnerre, 
hvaraf 2:ne för närvarande äro under byggnad. De 
tyska kanonbåtarne af \Vespe-klassen, hvaraf flere 
fortfaranue byggas, kunna Mven räknas hit. De hafva 
det gröfsta artilleri, som förefinnes inom tyska mari
nen, skrof och artilleri på ömtåligaste delar skyddade 
af ett pansar, som dock ej kan ansestillräckligt annat 
än att utestänga vanliga granater, ringa fart och så 
litet deplacement, som gerna kunnat ifrågakomma, i 
betraktande deraf att de måste vara ganska sjödug
liga för att kunna npptt·iida på en öppen kust. 

Såsom en motsvarighet emot sistnämnde fartygs
cert, torde böra anföras · de o bepansrade kanonbåtame, 
ursprungligen, och i betyJligt antal under namn af 
"Staunch"-typen, byggde för England, men som numera 
utvecklats till den s. k. Gamma-typen. Af liknande 
slag hafva på senare åren fartyg blifvit byggde ej 
endast för Kina, utan äfven för republikeme vid La 
Platafloden, samt för Holland och Ryssland. De ännu 
mindre, i Frankrike byggde, s. k. "Farciea·båtarne 
hafva deremot ej upprepats, utan kunna anses såsom 
utdömde. 

Kolosserne Infl.exible, Duilio, Italia och dessas 
systerfartyg, med deplacementer öfver 10,000 tons, 
anses visserligen med skiil för nutidens kraftigaste 
stridsfartyg, men det är ett anmärkningsvärd.t förhål
lande, att man ej uti deras hemländer, England och 
Italien, beslutat sig för att upprepa dessa certer. I 
England har man betydligt minskat dimensionerne på 
de nyare fartyg, som byggas af denna typ;Ajax, ~ga
memnon, Colossus och lVIajestic äro alla af Infl.exlble
typen, men med deplacementer af emellan 8 och 9,000 
tons. Uti Italien va;,· den meningen allmän ibland 
sjöofficerarne, att ej flera fartyg af typen Duilio, än 
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de nu under byggnall varande, skulle anskaffas. Deras 
svårhandterlighet, och den alltid qvarstående möjlig
heten af deras förstörande genom minor, synes vara 
förnämsta orsaken till denna åsigt. 

Franska marinens största, och iifven nyaste, pau
sarfartyg är det uneler byggnacl varanlie Amiral Du
perre, som har ett deplacement af 10;487 tons. Detta 
fartyg företer flera egendomligheter i synnerhet i fråga 
om bestyckningens anbringancle. Det har nemligen 
fyra stycken barbette-torn, hvaraf2:ne bordvarts, strax 
akter om bogen; cle öfriga 2:ne st!t midskepps, ett för
och ett akter- om kryssmasten. Bestyckningen utgöres 
af 4 st. 34 c.m. lmnoner på vänclskifvor uti clessa torn, 
samt 14 st. 14 r;.m. kanoner uti tiickt, ej pansarskyd
daclt. batteri. Liksom alla franska pansarfartyg, utom 
de ~. k. ''Gardes-cötes" , är det fullt riggad t och för 
se el t rr.ed en betydlig segelarea. Dess maskiner uppgå 
till 6000 incl. hästkrafter och clrifva 2:ne propellrar. 
Ett bepansradt styrtorn finnes, hvarifrån chefen vid 
behof kan direkte sköta maskinerne och ratten för 
ångstyrinrättningen. I betraktande af elen inom fran
ska marinen rådande fordran på likhet i egenskaper 
hos fartygen inom samma eskader, är det ej troligt, 
att detta fartyg kommer att blifva det enda i sitt 
slag, ehuru det ej är sannolikt, att denna storlek kom
mer att öfversluidas. 

Engelska marinens, i många afseenelen egendom
ligaste fartyg, synes vara den nnder byggnad varande 
torpedarammen Polyfemus. Detta fartyg, det första 
som Lir bygdt för användande i förening af minan och 
ram men, med uteslutande af groft artilleri, har ett 
deplacement af 2640 tons; dess längd är 240 fot, bredd 
40 fot, djup i rummet 16 fot. Det har tvenne ma
skiner för tvenne propellrar, med en sammanlagd ma· 
skinkraft af 5500 ind. hiistkrafter. Man hoppas uppnå 
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17 knops fart. Fartyget . är afdeladt med ett stort 
antal vattentäta skott. Spanten hafva uppåt en stark 
böjning inåt, tilldess de sammanfalla med däcksbal
karne, och är det meningen att härigenom vinna en 
stor lutning på de ytor, som äro utsatta för beskjut
ning; det pansarkHidda däcket skall endast komma 
ett par fot öfver vattnet, men derpå skall uppföras 
en öfverbyggnad af tunn plåt, som blir alldeles skyd
dad af pansar, och som kommer att o·ifva fartyaet t:l ,.., 

ett helt annat utseende, än som utvisas af spantens 
sköldpaddslika form. Fartyget skall endast hafva 3 
inches stål- och jernpansar under vattnet, och 2 incbes 
öfver vattenlinien, ett pansar som, oaktadt dess starka 
lutning, dock synes väl svagt, om meningen är att 
utestänga andra projektiler än vanliga granater. En 
nyhet i byggnadssättet är att kölen är ihålig och fyld 
med svåra jernblock, vägande 25 tons hvardera, till 
en sammanlagd vigt af 250 tons; dessa block kunna 
lössläppas inifrån fartyget för att lätta det, i händelse 
någon af dess vattentäta afdelningar blifver fyld med 
vatten. 

En påfallande likhet med detta fartyg har det 
danska Tordenskjold, äfven det afsedt för ram och 
minor, men som dessutom för en 35,5 c.m. kanon af 
Krupps konstruktion i barbette-torn; detta fartyg torde, 
såsom tillräckligt kändt, ej här erfordra närmare be
skrifning. 

Tyska marinens nyaste fartyg, de under byggnad 
varande, ofvan nämnde s. k. Ansfallskorvetten (Baiern, 
Sachsen m. fL) synas vara de största fartyg, hvilka 
med bibehållande af litet djupgående och god manö
verförmåga kunna uppträda i farvatten, som ej äro 
allt för trånga. De hafva en längd af 97 meter, en 
bredd af 18 meter, ligga 6 meter djupt och deplacera 
7398 tons. Deras bestyckning utgöres för närvarande 
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af 6 st: 26 c.m. kanoner, alla skjutande öfver bank, 
4 uti en öppen kasematt midt p& fartyget, och 2:ne 
på gemensam vändskifva uti ett torn för om kasemat
ten. Ett pansarstråk af 40,6 c.m. tjocklek skyddar 
vattenlinien på midten; på kasematt och torn före
finnes pansar af samma tjocklek. Tvenne bepansrade 
tvärskeppsskott instänga den del af fartyget, som lig
ger inom pansarstråket. Tvenne maskiner af tillsam
mans 5600 hästkrafter gifva fartyget en fart af 14 
knop. Ett starkt hvälfdt, pansarskyddadt däck finnes 
1 meter under vattenlinien. Ett korkbälte af l qv.
meters genomskärning löper rund fartyget, som har 
en stor mängd vattentäta skott. Ingen tackling fin
nes. Alla luckekarmar äro höga och bilda sjelfva en 
sorts pansar, hvarjemte Öppningarne öfver maskin 
kunna täckas med pansar-trall. 

Danska marinens nyligen färdigblifna pansarbat
teri, Helgoland, torde äfven böra anföras ibland tids
enliga stridsfartyg. Det för, på ett v. p. 2000 tons 
mindre deplacement en lika kraftig bestyckning som 
föregående fartyg, och dess pansar, 9 c.m. svagare, är 
utsträckt öfver en jemförelsevis större yta. Dess fart, 
12,5 knop, synes äfven temligen god i betraktande deraf, 
att det ej är afsedt tillryggalägga långa distanser för 
att uppsöka en fiende. 

Äfven ibland abepansrade fartyg för sjöexpeditio- Obepansra_-. f tt fi t" de, j u1· aj-ner till aflägsna arva en nner man numera en s orre lä.'! s n a far-
mångfald af typer än fordom. Dessa skilja sig dock mtteu _af-. sedda ja·r· hufvudsakligen ifrån hvarandra endast 1 storlek och tyg. 
fart. Äfven ibland dem synes man kunna spåra ett 
visst bemödande att göra fartygen lämplige för upp-
nående af speciela ändamål. De som hufvudsakligen 
äro afseelda till handelns skydd hafva ett talrikt och 
kraftigt artilleri, stora besättningar med derför nöd-
vändiga förråder, men mindre fart genom ångmaski· 
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nen, deremot full tackling och alla ett godt segelfar
tygs väsencltliga egenskaper. 

Aviso- eller despatch-fartygen hafva deremot stör
sta möjliga fart; de engelska Iris och l\:fercury 16,G 
knop, .de fran ska Duguay 'l'rouin 16 kn op, Rigault de 
Genomlly 15 knop, med lätt bestyckning och reduce 
rade besättningar, samt deraf följande mindre förråder. 

De stora frega tterne, i engelska marinen Sha h 
Raleigl~, i den franska Dnquesne, Tourville, syna~ 
dock e.J kunna hänföras till fartyg för specie1a iinda
må}. De skulle snarare kunna anses s:'i som nutidens 
mest fulländade typer af abepansrade stridsfartyg, af
sedde för tj enst på alla haf. 

Ibland mindre abepansrade fartyg synes mig ofvan 
nämnde typ, Rigault de Genouilly, förtjent af upp
~~ärksamhet såsom användbar för våra förhållanden , 
hksom af enahanda skäl den engelska Comus-typen. 
Rigault de Genouilly är 73 m. lång, 13,4 m. bred, 5,2 
m. djupgående, deplacerar 1640 tons samt har 1900 
hästkrafters maskin och en bestyckning af 8 st. 14 
c. m. kanoner. Conlllsklassen har en läno·d af 68 4 11·1 o ) ., 
bredd 13,5 m., djupgående 5,6 m. akter. Deplacement 
2370 tons, 2300 hästkrafters maskin, 13 knops fart 
och en bestyckning af 2 st. 90 cw. jagt- och reträtt
kanoner, 12 st. 64 rtt. i bredsida, samt ett pansardäck 
1 1

/ 2 tum tjockt, af stålplåt. 
Då emellertid intet land finnes , hvars marin har 

en liknande uppgift med vår, dels på gruJ1(l af dess 
små ekonomiska tillgångar, dels till följe af den egen
domliga formationen af våra vidsträckta kuster, är 
det ej heller sannolikt, att man uti de större mari
nerne skulle finna en typ, som i allo motsvarar våra 
behof. Härifrån far naturligtvis undantagas de fartyg, 
som äro afsedde till handelns skydd, eller till besätt
ningarnes öfvande och utbildande, ty på dessa kunna 

och böra vi viil uppst~illa samma fordringar som an· 
norstädes göra sig giillanJe, en ii r J eras iindamiil j n är 
likartadt. Till följe häraf synes <1et mig af större 
vigt att iakttaga i hvilken riktning, med afseende på 
fartygens olika egenskaper, som sjökrigsmaterielens 
utveckling nu för tiden går, än att söka efter en r edan 
befintlig, mer eller mindre lämplig, cert. Betraktar 
man i detta ändamål de förnämsta egenskaperna hos 
ett nutidens stridsfartyg, synes mig cleraf kunna dra
gas följande allm1inna slutsatser. 

Fordran att hafya hela fartygets siua skyddad af Pansm·. 

pansar synes i rle större marinerne alldeles uppgifven. 
Inflexible har sidapansar på ungefär 33 meter eller 
om kring 1/J af sin llingd. S hannon och N els on ha f va 
omkring 3/ , af sin längd bepansrad och detta endast 
uti vattenlinien. På samma sätt Amiral Dupen·e; till 
och med Duilio, Dandolo, och de ändå större Italia 
och Lepanto, skola ej hafva hela vattenlinien skyd-
dad, liksom icke heller cle nyare tyska fartygen af 
typ Sachsen. 

De flesta af de nyare fartygen hafva för- och 
akterom midskepps-sido-pansaret ett pansarskyddadt 
däck med högst 8 c.m. plåtar , samt anses derigenom, 
samt genom ett särdeles utveckladt cellsystem, erhålla 
tillräckligt skydd emot artilleriets verkan. 

Äfven artilleriet saknar till stor del pansarskydd 
på flere af de nyaste fartygen. På N els on och N or
thampton i engelska flottan, Amiral Duperre och De
vastation i den franska, saknar hela bredsicle-batteri et 
allt pansarskydd. Skjutning öfver ·· bank, h varest väl 
lavettaget är skyddaclt, men ej sjelfva pjesen, synes 
äfven numera börja att undantränga skjutningen genom 
portar. I franska flottan hafva redan länge barbette
tornen varit använde och Amiral Duperre skall, såsom 
redan är nämnd t, hafva allt sitt grofva artilleri sålunda 

a 
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uppstälcl.t. Äfven uti tyska marinen anv~indes detta 
system , såvLll fö r lmnunb:'ltame af vVespe-klassen, som 
för farty gen af typ Sachsen. Det nppgifves att äfven 
på de under byggnad varamle italienska fartygen Italia 
och Lepanto artilleriet skall inrtitt as att skjnta öfver 
krönet af en elliptisk l;:asemat t, som d:'\ b1ifver fast 
och skall e r sätta de nu inom bröstvärn befintliga tor
nen, sådana de tiro anordnade på Duilio och Dandolo. 

I engelsa marinen finnes äf1·en ett fartyg, T eme
raire, som har pj eser skjntamle öfver bank; men enär 
de ligga ut i sjelfstinkande la,-etter, samt sålet1es under 
viskning och la\ldning äro skyddade af pansar , och 
enelast utsatte för beskjutning den korta tid, unrl er 
h vilken cle rigtas och affyras, så tonle denna art bar
bette-torn ej egentligen kunna jemföras med de, som 
finnas inom fr anska och tyska flottorne . 

D e medel, som nu fö r tiden äro mest använde 
för far tygens skyddande emot verkfln af artillerielden, 
synas vara, dels en, så inskränkt som mö jligt, pansar
skyddad del af vattcnhnicn, dels däckspansa r och ett 
stort antal, af vattentäta skott afdeladc, celle1·, k ork
fy lda rnm liings sidan, samt många och siircleles hetf
tiga pttmzJCw. De engelska korvettern e N els on och 
Northampton synas utgöra r ealisationen af dessa åsig 
t er. För troendet till detta sy stem, med dubbla bott
nar och många Yattentäta afclelningar, öfvertäch:te med 
det pansarskyddade chicket, ä r i E ngland så st ort, att 
man om fartygen af Nelsontypen använclt det öfver
drifna epithetet 11osiinkbara". Erfarenheten från om
bordläggningar och grumlstötningar har till6ickligt 
bevisat elen stora nyttan af de vattentäta afdelnin
garne, och det torde Mven böra medgifval:', att s:Uunda 
skyddade fartyg hafva stora företr äden vill tillfällen 
af ramning, g rundstö tning, mindre väl spriingda mi
nor m. m. 

Pansarsk yL1t1at1t c1 iiek l\t' en ifl':0

tn monitororne h~ir 
stammanrle m;on1ni11p;. f'Oill ha1· Llen stora fii n1elen med 
sig , att skyLl<h maskin oeh L1ml;:a r fur granatstychen, 
oeh som cnL1ast r1erför t onl e ftt ft n"es sit"om ett ut
märkt skyLlllsmedel. Det har L1 essutom den egenslm
pen rtU i hög g r:il1 stil l'lw ett fartyg emot frest nin
gen af J ess ege n 1·amning. I rlettrt iindam iU 1ir det på 
fl era nyare fartyg neL1 L1 m got förnt un rler en temligen 
starl; l n t n in g emot stiifH n, sa m t fo rt sLittes fö r-om 
stäfven nf 2:n o borizonb la triangelformiga plåtar, 
som st(itt.rt rammen, ln ·ill;:on senare iir så fastbultad, 
att den ].;an lwy b s loss utan stor ri sk för läcka_ Det 
pansarskydL1at1o däcl;: ct kan ,-issetligcn o oj o nt~stänga 
proj eldiler frtm grofnt mörsare; me11 da , atmmstone 
hitt ills, vertilw lelrlen, meL1 n uLlantag af de fall då fråga 
är 0111 besl;:jntning af ett trångt pass med et t st ort 
antal, förut noga inkastade, pjeser - ej har uppnått 
den siikerhet , att man har mycket att befara af dess 
verkan p& ett rörligt mål, synes denna olägenhet ej 
vara af större betydelse. - Inskränkningen af den 
yta , som sl,y ddas af vertikalpansar på nyare fartyg, 
synes visa att man närmar sig g i'änsen för fartygens 
förmåga att b~ira den tnnga j emldädnaden; detta synes 
äfven antagligt på grund af den .~jo cklek af pansar , 
hvartill man småningom kommit. Afven i betraktande 
cleraf, att bepansringens sammanlagda tyngd i förh ål
lande till deplacem entet numera högst betydligt till
tao·it, tonle L1enna slutsats vara berättigad. P å äldre b 

. fartyg (Warrior, Gloire, Defence) utgJorde pan~arets 
vigt 0,14 af Lleplacementet; den steg sede1:mera t1ll 0 ,19 
(Redoutable, J.\1inotanr ), 0 ,20 (Hercules, Sw1ftsure m. fl. ), 
0 ,:!2 (Friedrich Karl), 0 ,25 (Alexandra), 0 ,29 (den fran
ska Devastation), 0 ,34 (Eng. Devastation), 0 ,32 (Dan
dolo), och tir hos Inflexible högst, eller 0,3(). 
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Om det med någorlunda visshet kan påvisas, att 
inom de större marinem e en steäfvan förefinnes i rikt
ning att inskeänka den pftnsarskyddade ytan, sit synes 
det deremot omöjligt framställa någon viss tjocklek, 
såsom antagen norm för ett nutidens stridsfartyg i 
detta afseende. Dess största tjocklek varierar emel
lan 30 och 60 c.m., och då man i dessa dagar (23 
Juni) vid Spezzia beskjutit stålplåtar af 71 c. m. tj ock
lek med 100-tons kanoner, så torde kunna antagas, 
att man tillämnat plätar af denna tjocklek för Italia 
och Lepanto, för hvilka detta ännu i början af året 
var obestämdt. Samtidigt härmed sträckes köl en i 
England till fartyg (Conqueror, förnt bokförd under 
namnet New Agamemnon), som ej skall hafva mer än 
30 c.m. stålplåtar. Häraf ser det ut som om man endast 
vore öfverens om en sak, nemligen den, att man ännu 
ej kan undvara pansar. 

De med allt mindre framgång mötta st räfvandena, 
att göra fartygssidorne ogenomtränglige för pansar
brytande projektiler, hafva emellertid ledt till det 
resultat, att num era stål både i E ngland, Frankrike, 
Italien och Danmark (på Tordenskjold) mwiindes såsom 
materiel för pansarplåtar. 

Den ryktbara beskjutningen af pansarpl åtar från 
olika fabrikanter vid Spezzia 1876, ledde till anta
gande af stålplåtar för Dnilios och Dandolos bepans
ring, och det stora jernverket le Crenzot tillkom äran 
att igenom sina profplåtar af s. k. Schneider-metall 
både besegra alla sina medtiiflare och börja ett nytt 
skede i pansarfrågans utveckling. Den italienska ko
mitens slutliga yttranden synas mig s;'tväl fmmhålla 
orsakerne till stålets fön·träde, att ett sammandrag 
deraf här måhända kan finna plats. 

Den yttrar: "Om en peojektil lyckas fnllsti-imligt 
genomtränga en fartygssida, uppståe en stor läcka, i 
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fall hålet befinner sig i närheten af vattenlinien. Följ
den deraf kan blifva mycket allvarsamrna skador på 
delar som, af vita l beskaffe nhet , med rätta. skyeldas 
af pansar, och dylika skador blefve ännu mera olycks
bringande, om hålet gjordes af en pansargranat, som 
sprunge i fartygets inre. Ett enda välrigtaclt skott 
skulle vara nog för att göra ett pansarfartyg odug
ligt till st,rid. En projektil, hvars arbete deremot 
åtgick att l<rossa den träffade plåten, och att åstad 
komma en skakning af skeppssidan, utan att genom
tränga denna, skull e väl knnna förorsaka läckor, men 
dessa blefve af mimlre betydenhet, de kunde mttare 
täppas, och deras verkan blefve mera lokaliserad ge
nom de vattentäta skotten. Inga skador uppstode 
uti fartygets inre, och ehuru fartygssidan ble~ve obe
täckt t ill fö lje af den träffade plåtens söndersprmgande, 
är det likv~n sant, att föga sannolikhet förefinnes, för 
att en annan IJrojektil skulle komma att t räffa sidan 
på det redan skadade stfillet. •( - - - - - -

"Ett fartyg skyddadt af jernplåtar, lika den bästa 
af de nu försökte, skulle sannolikt befinna sig uti det 
första af ofvan nämnde tvenne alternativer, ,då det 
träffatles af en projektil, egande vid anslaget en ver
kan niira lika den, som på stridsafståncl utvecklas af 
100-tons kanonen, under det att det sannolikt befunne 
si()' uti clet andra alternativet, om clet vore sky ddaclt 
at plåtar af Schneiclersmetall lika clem, som nu blifvit 
försökte. u -

"Tager man i betraktande verkningarne af de 
kanoner, som i sjelfva verket utgöra bestyckni~gen 
på fartyg och sjöfåstningar, kan man å andra sld.an 
visserligen medgifva, att ett fartyg skulle vara till
räckligt (validement) sky cldadt af vare sig plåtar af 
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jern eller af Sclmcidermeta11 , så fnunt dc ~iro af lika 
tjocklek rn ecl de nu fö rsök te, men de lokala vel'lmin
garne synas under dessa omsbimligheter skaclligare 
på stålplåtarne." " Ifr~'tn denna synpunkt synes Llå 
jernplåtarne vara att föredraga, men, utstr~ickaude 
blicken emot en ty dligen nära lip;gamle framtiLl, synes 
det utan möjligt tvifvel, att denna jemplåtarnes l·ela
tiva fördel blott ~ir öfvergttemle, och följaktligen af 
beskaffenhet att uts ~itta ett sålunLla sky(ltl~ult fa rtyg 
för att inom kort födont elen öfverliigsenhet öfver 
anfallet , som i motsatt fall ii r Lletsam ma t illför::;iikrac1. :( 

"Följaktligen, och efter alla föregående Letrak
telser, tvekar komih\n ej att föddara od t föreslet såsom 
fordel aktigast elen eulda pl{tteH af metall, fntmst:ihl 
af huset Schneider. '' 

Så, yttrade sig den komite, ::;on! lHtLle det vigtiga 
uppdraget att Lesttimma öfver Lepan::;ringen p{L Duilio 
och Dandolo. Man fiuner, at t <len noga t'ntm h:'lllit elen 
olika verkan, som ntöfvas på en plåt af jem elle1' 
stål vid anslaget af en projektil, hvars kraft ~iL' t ill
räcklig för genomtl'lingning af jern et. En dylik pro
jektil kan väl splittra stålet, S·om mych:et llittare ~in 
jernet får sprickor viLl anslaget, men hirtill åtgår 
äfven dess arbete, och r esultatet ~ir att bakom varande 
del af fartyget ~ir skyddadt. Den cH försökta, och 
äfven hittills ensamt anv~imla metallen var smiclt st ål; 
sedan dess har emellertid vid j em vcd,et Terre Noi1·c 
i Frankrike uppfnnnit.3 en metoLl att vid gjutningen 
göra st ålet homogent oeh fritt fd n bL1so1· (det be
nämnes: "Acier coule sans soffi nre::; ") . Denna metall 
har blifvit försöKt såsom ]Jansarplåtar vid (:hi, vl·e i Mars 
detta år med följande resultat. PUtam es dimensioner 
voro 3 ,60 m. X 1 ,10 m. mcLl eH tjocklek af iJo c.m. 
De voro 2:ne till antalet från 1'en e Noire, sarut Ci st. 
dels af jern dels af st ål från am1ra fabrikanter (Har-
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rel, Chatillon, S:t Etienne och :i\Jontgolfier) . Sh:jnt
nino·eu verkstäides me(l 32 c.m . lmnoner , med en pro-a 
jektil vägamle 34iJ k.g. mecl en anslagshastighet af 
371 m. vid normal t räif, och '116 vid skj utning under 
en vin kel af 20° med norm alen. Af de båcla plåtarue 
var elen ena endast gjuten, den andra deremot äfven 
hiin1ac1, mecl derefter följande uppviirmning, och lång
sam af::;valuing, s. k. "r ecnit'1• 'r venne skott skötos 
på ll\'ardera af Terre 1\oire plåtame, det ena med 
no1·malt anslag, det anL1ra sne(l t . Intr~ingningen var 
i förra fa llet uti Lle n p:"t 80 c.m. tr~i stöLlda, o h ~irclade , 
plåten 35 c.m., eller niitt och jcmnt genom hela plå
ten, so m fick ett stort an tal sprickor i ralliel riktning 
omkring httlct; men projeHilen fastnade ej utan stud
sade tillbaka. Uti clen h~in1ac1e plåten var inträng
ningen 32 c.m. P r ojektilen stmlsaLle äfven l1är till
baka. .l\Iindre antal sprickor omkring hålet ~in för 
elen ohtinlade plåten. Vid det sneda anslaget var 
in tr~ino·nirwen uti den oh~Ln1af1e lJlåten 23,4 c.m., och h <::::> 

uti den h~inlade 22,3 c. m. Projektilen föll i båda skot-
t en t illbaka framfö r taflau och slogs i stycken. Detta 
r esultat är något öfvm'tr~ii-fam1e förut, uneler samma 
omstiimligheter, uppnålida intrtingning uti -plåt ar ifrån 
Le· Creuzot . 

Af samma metall till verkade plåtar af 71 c.m. 
tjoeldcl: Leskötos i Spezzia med 100-tons kanonen, 
men l.Jlcfvo rcclan i 3:e sl;: ottet så, sönderslagna, att 
s1' j utniugen ej l:iugl'e kumlo fo rts~ittas. Då h~irvid 
anvämlos projeKtiler af olikt beskaffenhet med clem, 
som förut i Spezzia blifvit an v~im1e vi el skjutning emot 
Creu:wt-plå tarne, LUcr försöket e.i r iitt väl j em~öra sig 
med dessa. 

I Danmark har i clenna månacl jemföranc1e skjut-
ning egt nlrn emot pl rLtar af D('?) c.m.: s tjoc1dck, så viLl 
af Selllieillermet.all , som fd n 1'erre Noire , ltvilka plå-
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tar voro ämnade till Tordenskjolds lutande pansar
sida. Resultatet var hfir, a tt plåtarne af Sclmeider
metalJ en gå fvos företriidet. Det torcle af dessa trenne 
skjutningar på den nya metallen kunna dragas elen 
slutmtsen, att, om den äfven har en stor framtid, s~ som 
i ekonomiskt afseende långt att fö redraga framför det 
smidda stålet, dess tillverkning likväl ej ännu hunnit 
den grad af stabilitet, att man kan med säkerh et~räkna 
på uppnående af alltid lika r esultater. I Frankrike 
synes numera de t vara erh ändt, att i fråga om pan
sar uneler 25 c. m. tj ocklek, således ej afsedt att emot
stå dc gröfsta pansarbrytarne, anvämles jern, men så 
snart denna gräns öfverskrides, användes Schneiders
metallen. 

Cdts.IJslemet. Om det således synes vara ett fak t um , att ej 
något pansar finnes, so m kan motstå de gröfsta kano
nern es projektiler, så borde deraf följa, att det vore 
för ett fartyg fördelaktigare att ej hafva någo t pan
sar, emedan det ju ~ir bättre enda~; t vara utsatt för 
en projektils direkta verkan, ~i.n att dess utom under
kasta sig all den skada, so nr uppstår genom uti far
tyget inkas tad splint af den grofva pausarkHidnaden 
dess backning och bultar m. m. Ifrån den syn punk
ten, att ett far tyg endast behöfver skyddas från att 
skjutas i sank, har äfven cellsystemet stora fördelar; 
det upp tager långt mindre af fartyge ts deplacement 
i afseende på tyngden, det medgifve r dessutom myc
ket skydd emot grundstötning och ramning, samt gif
ver en hög grad af styrka åt fartygets sammansätt
ning i öfrigt. Dess ohigenheter, h vilka möjligen kunna 
sammanfattas derut i, att det fordrar stort utrymme, 
samt ett siircleles utvecklaclt system af pumpar och 
rörledningar, hvilket då cellernas antal blir stort -
det uppgår t. ex. på "Baiern" till 120 st. - blir så 
compliceradt, att det fordrar en siirskildt utbildad 
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personal och mycken påpasslighet , för att i behofvets 
stund vara full t verksamt för sitt ändamål, ·- synas, 
särdeles för mindre fartyg, ej heller vara så stora, 
att ju ej det med fördel kunde användas såsom ersätt
ning fö r den tunga pansaddädnaden, så framt man 
uppgifv it fordran på artilleriets skydd. Anordningen 
med korldy lda mellancläcksrum, som tillhör detta 
system, och för:;t blifvit tillämpad på Infiexible, samt 
seelan upprepad på flere nyare fartyg , deribland Hel
golancl, synes mera ~in andra nyare inrättnin gar fordra 
verklig krigserfaren het för att besty rka dess fördel
aktiga anv~indande . Korken kan väl hindra vatten 
att till lika stor myckenhet (ylla cell erne, som om 
dessa vore tomma, men det torde vara t vifvel under
kastadt, om ej dess benägenh et att, instängd som den 
är, taga röta, är· en tillräckligt stor ol ~i.g enhet för att 
förbjuda dess begagnande. 

Oaktadt dessa cellsys temets fördelar - mecl eller 
utan kork - synas inga t ecken till pansarets snara 
bortläggande inom de större marinerne. Den sken
bara motsägelse, som ligger uti jernkhidnadens bibe
hållande, oaktadt elen faktiskt genamskjutes på ganska 
långa afståncl, torde äfven i någon mån kunna för
klaras. Skälen synas mig i hufvudsak vara följande. 
Den {i.emle, som visste att motståndaren ej hade pan
sarfartyg, skulle kunna uppträda mecl stora massor 
af lätt artilleri, och finge derigenom den, siirdeles vid 
ett kustkrig, stora förclelen, att ej behöfva använda 
de stora, svårmanövrerade och mycket djupgående 
fartyg , som det gröfre artilleriet erfordrar, så vida 
fartygen af andra orsaker ej kunna vara konstruerade 
för blott en eller två kanoner. Vidare visa de få krigs
händelser, som under senare åren inträffat, att de 
omstii.nclighet er, Rom på skjutfältet göra pansaret 



Ram oclt 
torpedo . 
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jemförelsevis lätt genomskjutet, ej på långt uiir <her
finnas under Yerklig strid. Ytterligare kan uet ju 
alltid anses silsom ett skyeld på stöne afstånd, och 
måste derför antagas förminska den tic1, hvanmcler 
ett fartyg iir utsatt för den farligaste elden. Slntli
gen är pansaret, hittills åtminstone, att anse så;;;om 
ett skydd emot de grofva, vanliga granatemes förö 
delseverkan, och det synes ej osannolikt, att denna, 
orsak kommer att göra sig gällande, iifven sedan man 
genom uppchifna initiallwstigbeter m. m. i sil hög grad 
ökat artilleriets verkan, att fråga ej hingre kan vara 
att utest~inga pansarbrytande projektiler. 

Uti en flotta, af omständighetorne bunden vid de 
minsta möjliga typer, s.ynas mig h vardera systemets 
oliigenhder hittast kunna undvikas, och dess fördelar 
vinnas dm·igenom, att de olika afdelningarne samrnan
siittas af ett mimh·e antal bepansrade fartyg, utan 
mycket nppdrifven fart, och ett nngefiir dnbbelt så 
stort antal fartyg, utan pansar, men med största möj
liga fart, som genom den s;Unnda uppkomna Lespa
ringen af deplacement kan erhållas. 

Beviipniugcu. 

Alla på senare tider ny hyggcle eller planlagde 
stöne Btr idsfartyg, förses mell ram, antingen i fonn 
af blformig bog, eller med en lös metall-spets (spor
re), fmmBpringande hamför ;:;hifven på 2 ~L 3 me
ters djup unJer vattnet. Detta sistniimnda siitt fö r 
ramLogens in6ittaude synes vara det numera vanliga. 
Sj elfva spetsen gi)res s<l, att den kan utan fara för 
fartyget lösbrytas, or;h stöttas stundom, såsom redan 
förut ]Jlif\'it n:inmdt. De minstn. fartyg, som ktfva 
en dylik inriittning, torde varet do ty ~:;lm b .uonb<'ttarne 
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af vV cspeldassen, ;;om endast hafva 1000 *) tons de
placement. Då detta vapen ingifvit stort förtroenJe 
inom de J{e:;;ta marine:', och utan stor olägenhet kan 
anuringas, har det blifvit anviimlt iifven på. flera oLe
pansrade fartyg; inom engelska marinen exempelvis å 
de um1er byggnad varande korvetteme af Comusty
pen, mecl 2370 tons deplacement. De oliigenheter elen 
för01·sakat vid några ombon1bggningar hafva leLlt till 
fördök att imiitta en särsidel 11ram" eller sporre, som 
först i krigstid skulle fastsiittas uch under fredstid 
ersiittas af trii. Dottct har emellertid ej gillats, utan 
har man slutligen fa;;;tsatt stridssporren för godt, tro
ligen tillfölje af den oliigenhet, som skulle uppstå, om 
ntevamnclo fartyg umler utbrytamle orolighet~r skulle 
behöfva hemkalbs oeh dockas, för att n :,;in krigs-

. rustning i on1ning. 
:Ett \'<tpon, ~Jom i vi:-;:-;a kiusoem1on synes kunna 

betraktas såsom Cll [lå tiugre af::;tånll verkande ram, 
i.-i r den sjelfg<'l ende \VhiteheaLl::JJ.::ct torpedon. Inom de 
flesta mariner för.3CS n~iBhm alla större bepansrade 
fartyg med detta vapen, som apteras för utskjutning, 
såv~il m1der som öfver vattnet. :Jleningame om dess 
anvi.im1Larhot äro dock inom officerskårerne ganska 
olika. Det korta afståml, 300 ~L 400 meter, på h vilket 
det är praktiskt anv~indbart, samt dess osäkra gång, 
sänleles vid utskjutning öfver vattnet, synes vara orsa
ken hi.irtill. B:'tdc ibland yrkesm~in, som specielt sys
sebiitta sig mecl min viisemlet, och iblaml sjöofHoerarc i 
allm~iuhet och i olika Under, V<tl' den meningen rådande, 
att ntsl,jut ning öfver vattnet ej i.ir att lita på. JHinoma 
li.ira, vid anslag emot don sneda ytan af en våg, kunna 
så starkt afvika fr :1n ril,;.tningen, att det ltämlt, att 
de lwlt ouh Mllet viill(lt om. l. :England göres fort -

*) Dc 'cnast hygge1ft hafm llUO lon<; cl epl . 
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farande försök med detta sätt att utsläppa minor, 
äfven ifd m mindre fartyg, men man synes <lock ej 
heller der kommit till tillfredsställande r esultater. 

Den fö rnämsta egenskap, som näs tan enstlimmi-gt 
fo rdras hos farty g, afse.dde hufvucba]digen för detta 
vapen, i:ir största möjliga fart. 

Ziethen uti tyska marinen och den under byggnad 
varande Polyfemus uti den engelska, äro ibland de 
största fa r tyg , so m hittills bli fv it byggde fö r att föra 
Whiteheads-torpedon såsom hufvu<lbev~ipning . Af dessa 
far tyg, genom sin stora fart användbara såsom rekog
noserings- och despatch-fartyg, således ny t tiga för 
andrct ändamål än blotta anv~indam1e t af torpedon, ät· 
P olyfemns ännu på stapeln och Ziethen t orde ej komma 
att uppr epas. Det engelska mindre fartyget , Light
ning, samt några liknande far tyg ut i franska marinen, 
synas der emot mera öfverensst i:imt med yrkesm ~innens 

meningar , särdeles tillfö lje af deras små dimensioner , 
h vilka möjliggöra anskaffam1et af ett större antal af 
dem , något som i allmänhet anses behöfligt för fartyg, 
endas t afsedde att beväpnas med minor. 

På alla rustade franska pansarfartyg förefanns 
den franska släpminan, en ±örb~ittring af den Har vey
sh:a minan, och som anttindes medelst elektrisk led
ning från en s. k '1poste d'infla mmation 11

, belligen ~å 
långt ner i far tyget som möjligt . Att dylika minor 
erbjuda ett s:irdeles godt sky del emot ramning, då de 
i'im1as på alla fartygen inom en eskader, och föras en 
på hvarj e sida, synes mycket antagligt. F artyg, 
förande den Harveyska släpminan, såsom enda anfalls
medel , har jag deremot ej kunnat finna i någon ma
rin , med undantag af dem, som för exercis förefinnas 
vid skolorna. 

Den engelska korvetten Bacchante, under April 
månad detta år liggande under rustning i P ortsmouth, 
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skulle försöksvis förses med stångtorpedor, en jJå hvar
dera l10g och eH på hYardera lilr ing, hvilkas stänger 
vor o så afpassadA, att minan kunde föraR på 26 till 
20 fo t:;; kortaste afst åncl från skeppssidan , 8 a 9 fot 
under vat t net. 

Alla far tygens ångslupar, samt cle i engelska flot
t an befintli ga 1

' torpeclo-launches " harle faststälde in
rättn ingar för förande af stångminor förifr -'tn. E llllast 
inom tyska marinen saknades fas tstäld imtittning för 
detta 1indamB.l, äf\·ensom man ej hade vVhiteheads tor 
pedo å något af eskaderns pansarfartyg. I cke hell er 
de unJer byggnad varantle, af typen Saehsen, skull e 
förses dermeJ. 

I närmaste sammanhang med frågan om det rör
l iga minvapnet, synes mig stå den om fö rsvaret emot 
detta vapen . De inriit tningar, som am·ändas fö r detta 
[intla rnål, afse, dels att upptäclm de små minfartyg, 
hvars at tacker man i allmänhet synes förvänta under 
nätterna, dels att fö rstöra dem eller oskadliggöra de
r as Yerkan. 

I förstnämcla iinclamål användes fö rst och frL-imst 
de ele Hrisl;a ljusen, hvilka numera brukas i stor ut
striickning inom de fles ta mariner. I engelska flottan 
användes el ekt riska ljus på alla större rustade krigs
far tyg, som man iinnu hunnit fö rse derm ed. Det var 
föm ämligast apparater af 3:ne slag, nemligen \Vildes, 
Gram mes och Sieme11s' , som användes för framställande 
af den elekt riska st römmen, under det nästan ensamt 
den Brotherhoodska maskinen, med 3:ne i vinkel sit 
tande cylindrar , användes som rörelsemaskin. Ånga 
till el en sistn ~imncle gafs, · dels ifrån stora maskinens 
pannor , dels i flera fall från en särskild, invid Bro
therhoodsmaskinen uppstäld, mindre panna för högt 
tryck. I franska och danska flottorne användes Gram
memaskiner m. m. af fi rman L. Santter Lemonnier et 

!~'lek t riska 
&'u s. 
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C:is tillverkning i P aris. De1ma firma, har gjor t till
verkningen af elel::tri::;ka ljus ful' alb m(1jliga ändamal 
till specialitet , och r edan lenmat ett stort rtntal dyl11m 
med driftmaskiner, till ."!tsl,ill iga o1ik:1 Linder. Do 
gör a ljns af olika styrka, varie1·;mde emellan 80 och 
4GOO "bec carcel '' ,'') samt hafva projectem er af ~ind a 
till 90 c.m. c1iameter. Uti <len bibgc1a lilla afhanrl
lingen forekomma trclmingar och beskrifningar å all a 
de apparater , som af herrar Santter et L emonnier 
till,·eriws. Stin1eles afsecndP synes mig <le små ma
skinerno fijrtjena , hvillm iiro afseclc1o att a nviim1as uti 
ångslupar, en~ir patrullerande ångdnpar iit\·cn anses 
såsom ett af de biista medlen att förekomma nattliga 
öfverrnmplingar. De mec1el, t. ex. utlagde sHingsel, 
nedhängande nät af .icrntrårl::dina rnnd fartygen m. m. 
som, särdeles inom engelsk:1 flottan , blifvit fö r sökte 
såsom skydd emot minbåtar, t orc1e enelast kunna an
v[indas med fö rdel uneler stillaliggande eller mycket 
sakta far t . 

Då fördelame af elektriskt ljus ombord pfl örlogs
fartyg t orde vara til r~icldigt insedde, 1ir det m1hända 
öfverflödigt att h iir söka framhålla dem, men clessa 
ljus hafva dessutom ett specielt, för våra förhållanden 
särdeles vigtigt, aEvänc1ancle. Det torde nemligen 
under krigstill kunna föreh:omma , att fa r tyg under 
mörka nätter behöfva passera t r ånga pass inom vår 
sld rgård, då kanske uppsökandet af en prick i rätt 
t id medför fartygets riit1dning från en förföljande 
fiende, eller dess ukittande i riitt tid af ett erhållet 
uppclrag. 

Försedt med sjelfständiga pannor, kunn a dylika 
ljus lätt flyttas i laml oeh användas till belysning af 
en minposition, som h:anslm först nntler sjelfva krige t 

·:i<) Eu bec carcel anses lika me(l 9,6 uormalljus . 
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};:ommit i fråga att försYal'a S. Slutligen gör man för 
niirnnamle, och som det syues me1l framgång, i Frank
r ike försök me1l des::; anvii nt1anc1e till JHttts io·nalerin o· o ö' 

h vilka må ltiin cla kunna leda till en praktisk lösnin12· 
af den svåra fr ågr-m om et t godt och pålit ligt sätt fö; 
meddelanden inom en esk ader und er natten. 

De medel, som anviinchs fö r oskaclliggöranrle af 
uppt iick te minslnpar, äro de s. k "antitorpec1o-kano 
neme", hYartill i engelska flottan anviindas dels t itta 
1lit- eller lamlstigningskanone1·, upplagde uti b Yetta
ger, som medgifvn snabb och siiker rigtning uneler 
stora Yinkla.r, tlels numera den Pnlmcrantska 1mlspru
tan . l franska flottan anYäm1as tlels l iit.tare kanoner, 
l O c.m:s af modeLL 1870- 75, dels Hot chbss-reYol ver
lwnon, onh ilVilha till ett antal af G ~L 8 finna s å cl e 
större franska pansal'fartygen. Det vigtigaste för 
el y lika p j e ser synes vara, att cle skola vara snabb
skjutam1e, och att l;w ettnge oeh sigtinrättningar kunna 
hastigt och Vtil skötas. E n fmgslup med 20 knops 
fart tillrygga l~igger ett vägstycke af v . p. 2079 fot 
på en minut, och om den iif\·en skulle blifva upptäckt 
på dubbla detta afståm1, h vilket med elektriskt ljus 
ej iir omöjligt, så synes hur kort till ~ir behöHig, och 
hvilken grad af säkerhet som fordras af den eld, som 
skall blifva fa rlig fö r densamma. Emeller tid. framg iir 
iif\·en af en dy lik betraktelse det förhållande att sam
ma båt med em1ast 10 knops fart ej skulle behöfva 
mer iin 4 minuter för att tillryggalägga öfver 4000 
fo t; oeh att således äfven mindre snabbgående dylika 
båtar ej hafva ringa utsigt att ly ckas, något som äfven 
Yarit fallet vi c1 flera tillfiillen af minbåts-attacker . 
Af\·en till belysning af fartygens inre an vändes, sär
deles inom engelska flottan, elektriska lju s eller min
dre lampor, och ett dylikt system har nyligen med stor 
framgång blifvit fö rsökt på Inflexible. Uti franska 
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flottan, hvars nyare fartyg hade tvenne elektriska ljus, 
med projekteurerne uppstälde på kommandobryggan 
på ömse sidor om medellinien och så långt derifrån , 
att belysning kunde erhållas för-ifrån ända ti ll rätt 
akter ut, utan afb rott af master eller skorstenar, före
fanns emellertid ej någon imättning för inre belys 
ning. Äfven inom italienska marinen voro fartyg, 
h variblancl artilleriexercis-ft'egatten Maria Aclelaicle, 
försedde med elektriskt lj us. 

(Forts.) 

Verldens örlogsfl ottor. 
(Forts fr. 4 & 5 hiiftenn. 1879). 

P ortugal. 
Pan , a rkorvet.t en « Vasco dC' G:.ma» P s.r. 22G, D. T. 24 79, 500 

nom., 3G25 eff. h.k., bestyckning II 2G cm. K ., II 15 cm., III 40 
A.; F .t. 13,5; mat. j cm , A 1\ . 1876. E tt tom akteru t med två svåra 
kanoner; de iifrigfL kan0ncrna på dii ck. 

F a r t y " e n s 

l 
~ 

l 
~ ~ 

l l 
o 

~ ~ Klass. l N a ll1 n. ~ :r.' s ~ ~' 

l 
f E st ephania .... ........ .... ........ 14/G 400 

l 
19 59 

Bartholomeu. Dias 1243 400 17 58 j Rainha de Portugai . !020 150 8 76 
Skruf- i ~~~~~:11

~-~-.·~,~·~:c.~i~·~-·-·.·.··:: .. ·.·········· 
1020 150 8 76 

korvetter 848 220 5 64 
814 300 4 58 

~ In f. D. Hemi que -- 84 8 200 l O 62 
Så de Bandei ra ... .... ... .. ... l 

848 200 
l 

13 62 
f Rio Lima . ··········· ........ .. .. 539 80 5 75 
l Tamega ..... . .... ··· ····· ···· ··· ··· · 539 80 5 75 

Skmf- \ ISa!lo · ... · ········ ······ ·· 539 l 80 5 75 
Te o 269 llJO 2 69 kanonbåtar J .............. .... .... ······· ········ 1 Douro .......... 369 100 2 73 

~ Quanza 
......... .... 

369 100 3 77 

l 
.. 

369 100 3 79 Man?orz Bengo ····· ···· 
{ Quehmn.ne 28G 40 l 68 

Ångare Te te 
......... 

111 35 l 71 
Sena · 

.... . ......... 
111 35 l 71 

Transport- 1 India 
.... •··· ·· ···· 121)1 16J 2 71 . .. ··· ··· ···· ..... . .. .... ... ... 

fartyg l Africa . ...... 1400 2 75 

Segelfartyg: fregatten «D. F ernando», korvette n «Duque de 
Palmella>, «l'eate Alg>wve» och kutLem «Ligeiro». Hulk «Argn s». 

4 
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Ryss-

1 
____ F_ a_ r t y g e _1_1 _s _ _ ______ l_~.,s ._r . ____ /5 l 

Klass. N a m n . min. max. "' 

l 

l
. Sewastopol 

PetropnwlowsC . ... 
J Knjaz Pozarski _ .. 

Fregatte r \ Genera i-Admiral 1 

l H. von Edi·n-b urgh J 
Minin 

l Penven e-c ·· ··· 1 

Batt e rif,Htyg \ Netronj-nienjä ·· · ·· · 
Kreml 

{ 
Pet er de;; store 
Ad mim l Lazareff1 

Tornfartyg \ Admiral Greigh J 

~ Admiral Cicago!T 1 
Adllliral Spiridoff i 

1 Vice-Admint! Popoff 
P opoffkor l Nowgorotl ...... . 

Monitorer l Carodj ekal 
; l 2 torn 1 Russalka J 

ntec l Smerc 

( Strj P!ec. \ 
,Jedinorog 1 

l Latnik l 
l Bronenasee l 

Monitore r l Uragan \ 
1 Tifou t l Lawa j 
l Perun l 
1 Wj escun 
\ Koldun ) 

. b " f Sistow 1 
Kanon at ar l Nikopolis J .. . 

Torpedfartyg Wrziw ........ . 
l ~a~boj11 ~k l 

l .. . .. < INeJezdnik 
\l) SS<l !P 1\renzer j · 

'') ~ f DzigiL 

76 114 6G 6275 
76 114 G1 6175 
76 11 4 45 4506 

101 

Hi2 
101 
H •1 
]i ' l 
229 

76 

152 25 4510 

203 + 31 61 5740 
114 125 3277 
114 31 3870 
l G2 45 3412 

356 +76 '25 9665 

114+25 45 13754 
i3841 

101 152 45 3700 

203+ 2 1 ~ 3 2(J;)+2il3 
209 229 

83 11 4 

l 00 114 

40 355 1! 
23 2491 

45 1850 

20 1461 

5x.:zs,4 5)(25,;, 99 1566 

5 1 76 25 51'~ 

230 

1334 

«Sewastopol•: helt bepansmfl , tmppstPgsformn d stiif. Ram , in-
falt.n de aLter. Rorstiifven >ynlnr iif'I'UI' Yrrttn e t. Gamn1~Ilmodig 
pan~arfregatt . Tidt n för en S\' i;ngning 10 min. 

«Pelropuwlowsk»: hel t b ep ansrad. Rum, infallande akter Inga 
jaktkunouer. Gumnwlmodig pamarfregat.t. Tid en för en syiingn ing 
6 min . 45 sek 

d~ nj as P ozarski»: B::lte oeh b se matt b epansrade. R elingen 
f<ie och akter om knsemallen nttgot indrnge 11. Ram, ut sp ringande 
akter. Tiden för en svH ngning 7 n1in 50 sek 

~') Se nan) ti llkomna: Plastun Strelok och Zal.ijaka. 
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land. 

'";""l l H.k. 
~ ~ nom. f eff. 

B e s t y c k n i n g. 

1

80 P. 
77 " 
67 

800 3088 
8UO 2461 1 
600 2835 

XVIII 21 cm. O. 1
1

2
1 

l 
XXI 21 cm., I 15 cm. O. 

70 
" 
" 46 l 

52 :: 
54 )) 
75 2 P. 

~!J P . 

56 

41 4 P. 
40 G P. 

38 2 P. 

34 
" 

36 P. 

16 

30 

49 

" 
" 
,, 

X 21 cm. O. 

900 6300 IV 21 cm ., II 15 cm. 0: 
800 5600 I V 2 1 cm., VIII 15 cm. O . 
300 800 l XIV 21 cm . O. 
450 1140 X VI 21 cm . 0.; I 60s b. 
360 9 13 XII 21 cm., V 15 cm. O 

1400 8700 IV 30,5 cm . O. 

400 2020 

400 2030 

320 
480 

20 <: 750 

200 700 

{ 

340 
160 tin 

1
1 

490 

rYl 23 cm. O. t 
\III 28 cm . O. J 

II 28 cm. O. 

II 30,5 cm. O. 
II :28 cm. O. 

I V 23 cm. O. 

II 23 cm. O. 

d :o. 

10 ,6 

13 

14 
9 
8 
8,5 

13,2 

10,2 

10,8 

8,3 
6,5 

8,7 

8,3 

7 

80 290 II12cm.,I8cm.A. 8 

100 800 17 

250 1500 III 15 cm. 

T. 

J. 

" 
" 
" ,, 
" 
" 

,, 

" 
" 
)) 

" 

" 

" 
" 

Comp. 

63 
65 
67 

r 73 
\ 75 

78 
63 
64 
64 
H 

f 67 
\ 68 

68 

75 
73 

67 

64 

64 

«General-Amiral», «llerzog v. Edinburgh»: Bälte och barbett
batteri bepansradt. B atteripansaret 152 mm . Barbettbatteri på däck 
öfverhiingande . I hörnen de svåra, cleremellau, bordvarts de lätta 
pjeserna. Skiigg. Akterstäfven till öfra däcket mycket starkt in-
dragen. Relingarne lodräta. Kolförrådet berälmadt för 5900 eng. 
sjömil med 10 knops fart. 

«Minin»: b li! te och barbett-kasematt bepansrade. Kanonerna 
parvis på vitndsk ifvo r. Öfriga detalj er obekanta. Tiden för en 
sviingniug 5 min, 30 sek. Ram . 
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«P erwenec»: Helt bepansrad. För- och akterstäf svanhalsfor 
made. Relingar aU uedfälla. Tre master med skonerttackling. 

«Netronj.rnenjn »: Helt pansrade. R nmbog. Aktern uppgfu·locl
riitt fr!m vattculinien, hvarefter elen t ci rkelformad iir indragen. 
Skeppssidan vid valten]inien Jodriil t, derifrån Ulld er 15° indragen. 

«Kreml» : h elt pansrad. RamlJog, lodriit ak ter. Vid f't> r- och 
akterstlif indragna relingar fur eld rlitt fur och aklc'rut. Yiindniugs
tid för alh tre batterierna 4 min 40 sele till 5 mi u. 

«P eter d en sto re» : Pansarbälle, tv[, tom och briistviirn. Bröst
viirn och tornpansar 356 mm., diickspansaret 76 mm. Bröslviirnet 
i flykt med relingarne. Rak stiif. Orkancbck öl\·er t ornen . Öfver-

Klass. 
F a r t y g e u s ---1 ~. _. l ~ ~ l :; l \ N a 111 u. ...-- ~ 

~=====~==~==~==~==! 

A . Öste1·sjun. 
Linieskepp R etwizan l 

F regatt ( ~~~;j~l~n~ .. .. : 
W i tja% 

l Bogatyr ·: 
- \V arJ· at h .orvett er l . · .. .. · · ........ ..... . 

\ BaJ an . ............. .... . ........ .. 
1 Woj ewoua.. .. .. .. .. .. . .. .. 

1 
Bojm·in ...... . .. .. . ..... .. 

\ Griuen ........... .......... .. .. 

f 
Alma~ .... ........ .. .. 
Izmnrnd .. ... ..... .... .. 

1 Zemcug .. . Klipper 
\ Jachont ....... .. . . . l ~'~addf~:~~l( ... . 

01af ...... ··· ·· ···· ··· 

r ~~~1~\~~ ij . : . ........ . 
B julångare \ Chrab1:ij . : . .. : .. ~~ . l Wladimir ....... .. .. .. .. 

~ ~~i!1~,: . .: .. ~ ... .. ·.·.r 
(llJ erzawa .. ... 

Sztandarcl l Carewua ............... . 
Yachter \ Aleks~ndljä . . : . ~ . ~ : 

l ~~~j\0;~~,;; .. .. .. 
~ Golnbka .: :: .. .. 

Transport- 1 Krasnnj gorka .. .. .... . 
fm·t.yg i Artlescik .. .. ........... .. 

3823 
3202 
2402 
2248 
21 G5 
2144 
HH.!7 
903 
903 
003 

1821 
1807 
1725 
1585 
1204 
10G 9 
1796 
17 84 
15117 
1450 
850 
51l0 
50:1 

3113 
895 
734 
228 
159 
182 

14 
1166 
550 

500 
450 
3GO 
360 
3GO 
3GO 
300 
160 
160 
l GO 
350 
3GO 
350 
350 
250 
<J OO 
40d 
4110 
300 
300 
3ii0 
2t: O 
200 
no 
400 
130 
140 
70 
40 

9 
81) 
70 

18 
14 

g 

10 
18 
10 

G 
6 

11 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
6 
6 
3 
6 
2 

6 
4 
4 

05 
58 
63 
62 
60 
62 
57 
56 
56 
56 
61 
62 
61 
C2 
60 
60 
52 
58 
70 
58 
4ii 
G3 
53 
71 
58 
74 
51 
57 
74 
72 l 
G l 

l 58 

.) 

l 

. )1 
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hiingande öfvet·vattenshopp i likhet rned de araerikanska mom
torerna. 

De fyra «Am iralerna ,,, pansarbälte och de båda förstnämnde 
tre, de båda sist oiimm\ e två torn. Tornpan sar 152 mm. Svting
ningstid 5 min öO Eek. till 5 min. 40 sck. Ram. 

Monitorerna ha!'va å tornen 11 X 25 ,'1 mm . pansar. Öfverhiln
gande öfvervatteuskropp. Mycket låg<~ p å vattnet. Sviiugniugstid 
5 tili 6 miu. 

«Sislow ,, « Nikopolis ": fristilende kasematt å diic\c 
<< \Vzriw »: För Whi teheads torpeder. Utskjutningsapparat 

t'orstiifven. 

-F a J' t y " e n s o p-Z 

l 
~ 

l 
> 

l 
" . o 
N :-'l ;>;"g ;.., ~-o Klass. " ll1 n. 

l f Bflkan 284 41J 57 
l( ompas ... 284 40 59 

284 40 59 Siwnare \ ~ekita n .. 
234 70 1 74 . ~traz 

l \~~~~~H 234 70 l 74 
Stl 40 l i3 

RT. 
Som kry5sare J 

l{os,;j:t 3098 800 7 
J\l.oskwa .... . 3000 800 7 inki.ipta 'i' l P etersbmi. 3000 800 7 

* Europa, Asi,1, Afrilm, ~isehun Nowgorocl. 

B . 8 va1•ta hct[vet. 
n. T. 

J Wojin 1820 250 4 58 
Sokol 979 220 11 59 Korvetler l Lwi ca .. . 795 160 9 65 
Pamiat M;;;:b;,J.; 795 160 9 65 
Tu ro k 4:!5 200 2 46 

l 
J Ta.n1a~--· 505 180 2 49 Hjuli'Lugn.re ... 

443 70 4 54 l Elborus 
.J eriklik 1145 180 2 66 

Y ach t Liwnclja ..... ... 1984 460 4 71 
( Bomb01·y .... 760 90 4 52 

Kazbek 764 260 4 54 
~ ~Gon ee .. : 

.. .. ........ .... .. 
745 so u. b . 

In"ul 678 90 2 72 Skonarc \ J t~_,dut Käie 468 70 4 54 j Pseznape 445 ()l) 4 57 
Don 3GO 50 2 5G 

\ O O H 

860 50 2 57 Salgir ..... 
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-·--~~--------~--~~--
I:=_=_K_l_a_ss-. _F_< -"·,~-_r_ t---"y-2g N:-::e:__::an:.._m_:::s_n_.---1 ~ l ~ f l ~ l 

Sko uare 

Ångare 

f 
Pitzunda 
Kelasury 

l 
Souk-su .... 
Taubse 

~-=·_ ~,, =~=~=~::k=~=g=i,lc==45'!='==~ ~=l 
.. . l 326 60 59 

< ~~~;~·ös~yj~\,i . : ... 
l ~bin H HO 0 0 0 OOO Oo o 

l z!~~~~j H ... ---- ... •• 

( Gol u be z)· l~ 
1

1 
Ratjuszka .. . . . 
Rodimij .. ... .. ... ... . . 
Sestri ca 

< Krikuuj ::::·: . .... .... ... ... ·.·· ········ 
1 Boltonj 

IIBratec _ ... 

~ ~ ~l~jt:1~~~tl~a .. .· 

285 60 3 58 
380 60 3 77 
24 7 40 2 56 
264 30 2 57 
261 40 2 69 
170 40 l 
170 4 o l 
465 70 2 
220 60 l 
216 60 2 
215 60 2 
21 5 6 l 2 
215 

~~ ~ ,, 

11 0 

(i l) 

6:) 
35 

2 
2 
2 
l 

59 
57 
58 
f8 
f' b 
57 
57 
57 
45 

I-(anonbät(;w. A. (), tersjo';n : 215 D. T., 60-70 nom. h k. 3 k.r 
trli: " _Zabijuka», «Oscl r», «Bujan «, «Gro m », «Rosa », «K,opcik . : 
«Moli11Jlt», «Tokej:u , «CiJwat • , «1\.ich:tcz •> , << Korszun ». -- 280 
D. 1', 70 h k ., l k.r ., Comp. : «O pi i », ,, J orsch». 

C. Siuirien : 456 D. T., 80 nom. h. k, 6 k r. , t rii: << Goruostnj », «So 
hol» . - 37!.) D. T ., 60 nom. h .k., 5 k.r: «Nerpa», 

l ''lodånga·l'c. -~. r) .;"terf.fun : " L adoga », ,, P etersbmg », << Jastre h • , 
«Onega ,'>, «Iln1en », «Newka-;> , «Rabotnilo) , «Izora)>, <(Nevv·a » 
d(oldunczyk», <<Razs iluij ,, << Wi es towoi » .·w. ku. Wladimir»' 
<< W. kn. Aleksij »; 18 ångbmkas ~er af 5-35 h k. , 

B . Srarta haj'11el: <<Inkerman », «Snlin», << Prut.». 
C. Sil!l:rien: " Am nr», <<S nifnn» och 3 ångbarkasser 

Segelj'ctrtyg. A. r!stAI's,'i;": K orvet ten -,,Giljak»: Y achteu: ,, Cor
Wik tOJja» (257), "Niksu» (131 ), « Zubawa» (171 ), «1\. oslj a » (7 6), 
«l3otik Uwalen» (70), .d(adet» (77), «i'll iroliubiwaja » (25), <<:lla
laj[l» (12) , «lmprenahle» (13 9), <<Godica » (92), << Malie~tka » (49) , 
~Julia» (25), ,, fl ollanclbner» (27). 

IJ. Srarta lwfret: Skonare << Bug», << B crezan ». 
C. Sibiri~n : Siwnaren <<Farwater», kuttern d(n egda ». 

D. Flottiljen i J{aspiska hafvet. 
KanoniJ<llar: << Tjolen » 206 D. T , 40 nom h k., 3 k.1·. ; ,, Si ekira » och 

<<Piscal» 2Q4 D . T , 70 nom . h.k., 3 k .r . 

[ 

Klass. 

Ångare 
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Farty ge n s 

l Opyt .. 
) Meteor 

Docka 

--- - -----
N a 111 n . 

{ Coustantiu 
l Wladimir ··· 

So 1:U J,_,:yssare ( Ar"otmnt ... 
mkopla ~ Ve~ta ... 

IRossia : . ··· ·.. .. ·· ··· 

2::30 
230 
212 

RT. 
1600 
1652 

71 5 
1800 
3600 

C. Sibi1·icn. 

Klippe rn 

Skon a ,·e 

'l ranspor t· 
lttrlyg 

Hju liingare 

Ab rek 
l J e rmak 
\ Tunguz 
1 Wostok 
1 ,fapou ee . 
l inland zur 

Ameri ka 

... 

D/1'. 
1069 

706 
7013 
210 

H S2 
816 
554 

75 
75 
60 

350 
400 
250 
350 
500 

300 
60 
60 
40 

300 
150 
140 

l 
l 
l 

4 
7 
6 

12 
s 

7 
4 
4 
6 
2 
2 
8 

70 
70 
68 

58 
58 
59 
58 
74 

60 
70 
70 
52 
58 
58 
56 

Hjuld11:; are: << Nasr-Eddin -tihah» 538 D. T., Hi O u om. h.k., 5 k. r. 
«1\.rasnowodsk>> 146 D. T ., 68 u om. h .k , 2 Ju·., « Dm·bent,, 538 
D. T, 160 nom. h .k., 5 k .r. , U ra l 300 D. T. , 100 nom. h k ., 4 
k.r., <<Kura » 21!.) D. 'l' ., 100 uom . h .k., «Baku» 44 1 D. T .. 190 
nom . h .k , 4 k .r., << Arax» 11 6 D T., 30 nom h.k. 

Skrufskunare: << P ersjaninu», Chiwinec» 409 D. T, 60 nom . h k. 5 k r. 
Segelskur. are: «Czajka », <<.:\Iartiszka», « Baklan », <<Nirok », <<Gagara» , 

,,Czaplj a », << J ersch », .Kara s» . 

E. Aralsjön. 
Ångare: << Perow~kij » och <<Ara! » 14G D. T ., 40 nom . h .k., 5 resp. 

2 k.r, ,,S ir Darja», «Samarkancl», <<Taschkent». 
Sk on rtr c: << Samojed» 61)6 D. T , 80 h.k., 4 kr , «Poljam Hja» <<Zwiez

d u» 3GQ D. T. , 80 h.k. 

(Forts.) 



Litteratur-anmälan. 

Handbok föt· Svensl•a Härens befäl utgifven af 
C. O. Nordeusvan, kapten vid Generahtaben' och W. 
K ron l{nwcnstierna, löjtnant och regementsqvarter
mästare vid Kalmar regemente. 

Vår uppmärksamhet har blifvit flistad på ofvan
nämnde arbete, hvars l:a del nyligen utkommit; och, 
ehuru utarbetadt för armens befäl , dock innebåller 
flera ämnen, hvilka äro af nytta och intresse äfven 
för flottans officerare. 

Sålunda ro d o gör: 
l:a kapitlet för hnfvuddragen af Sverges och Norges 

statsförfattning; 
2:a d:o för svenska härens organisation; 
3:e d:o för norska härens d:o 
4:e d:o för svenska och norska flottorna s organisation, 

h vilket, utarbetad t af _ en i ämnet bevandrad fack
man, löj tnanten i flottan Hjnlhammar, upptager 
följande underafdelningar: 

A. Svenska flottan. 

l. Flottans styrelse och förvaltning. 
~. Flottans personal. 
3. Flottans militärpersonals styrka och stat. 
4. Aflöning. 
5. Pensionering och gratial. 
6. Utbildningskurser och skolor. 
7. Öfningar till sjös. 
8. Den flytande materielen. 
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B. Norska flottan. 

l. Flottans styrelse. 
2. Personalen. 
3. sjökrigsskolan. 
4. Den flytande materielen. 

5:e kapitlet behandlar Sverges och N or ges fästningar. 

ll :e d:o Rättsväsendet. 
12:e d:o Ordnar, medalj er och utmärkelsetecken. 
13:e d:o. Vapen och ammunition. 
14:e d:o. Mått, mål och vigt samt mynt, upptagande 

jem väl detta kapitel förvandlings-tabeller från 
gamla systemet till det nya. 
Alla ofvan uppräkna de kapitel synas innehålla 

ganska nyttiga, och på ett ställe samlade uppgifter, 
hvilka för hvarje officer böra vara af värde, hvarföre 
vi rekommendera boken till den uppmärksamhet, den 
så väl förtjenar. 



Bibliografi. 

Sve1·ige . 

K . Kriysvotonskctps-Akculemiens hcoullinyct1' och 
tidskrift, 15 Dec. 187D. Anflirunde af sekreteraren, öf'versten 
m . m. O. F. Taube , å högtidsd~gen den 12 Nov. 1879. Anmälan 
om afgi'mgne och. tillkonme leclamiiter af almdemiens andre styres
man, kon t reamiralen m, m. A. R . G. von Feilitzen. Om rernington 
geviiret. Annu ett ord om militrirgymuastik. Bokan miil~n. 

D:o, 31 D ec. Några ord i lmrteverksfrågd.n. Om reservman
sl<np vid specialvapuen. Uudeniittclser från fdmma ude land, 

D:o, 15 Jan . .1 880. Vid årets början. Om l'ii ltarti lleriet under 
kriget 1877-78. Skjutskolan och skjuttaktikeu . Geodetiska arbe
ten i Span ien. 

D:o, 31 Jan. Om militHrvcterinUrviiseudet vid några utliindslm 
anneer. 

ArtilleJ•i- Ticlskrij't, G:e hiiftet 1879. Kort (jfversigt iifver 
artill ~ ri ets uppkomst och utveckling i Europa. Hedogörelse för ar
tilleribefiilets ge mensamma öfningar å Tånga hed ilr 1879. Skjut
ning ii Carlsborg med eu 1\! e. m. rcfflad fram ladd ningskanon år 1879. 
Förslag till instruktion fur begagnande af de i Sverige nu brukliga 
tryckmiitare. P . M. angftende vindmiitare samt deras hanc!terande . 

Danmark. 

'l'idsk1·ij't j'(W S!ifvcesen, 8:e & 9:e hiiftena 1879, Lagför 
slaget om sjli riisendets ordnande. Sjiistric!erna å Sydamerikas kust. 
Uuc!erriittelser om de fr[m den danska flottan utgångna fartygsklas
ser, Kejsaren af Rysslands nya ångyacht. Underrättelser för sjö
farande. Officiela meddelanden. 

Östet·rilcc. 

J't[itth eilnnyen aus <lmn Gelriete lles Seewesens, Vol. 
VII, N:o Il & 12. Om fartygs vrindningsförmi\ga. Om en enligt 
principen för Robinsons Anemornelet· konstruerad och ombord i 
• Magicienne» p rö f vad loggapparat. Franska krigsmarinens budget 

.',) 
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för år 1880. Skjutförsök i Spezzia. 100 tons baldaddningskanouen. 
Srnidesjern och stål för kanoner. Om artilleriväsendet i England. 
FÖrsök med 38 -tons pjesen. Tabell till bruk f<ir sjöarlill erister. 
Några europeiska krigsHottors styrka under sistför!iutna århundraden. 
Kapten Ericssons nya torpedkanon . Om de egenskaper som stål i 
följd af blandningm e d r. r:d1a ln.ncn a11trgf r Nya l< onE!nrkli ons
system för jernfar1yg. Ny fl ytande docka för Salgon. En ny yåcht 
fiir kejsaren af Ryssland. Engelska bepansrade kryssaren Northamp 
ton. Australiska torpedbåten Acheron . Westing-Mouse's regulator 
för ångmasl<iner. En portabel åugmaskin för båtar. De Bay's pro
peller. Torpedbåtar för chinesiska regeringeu . A!iöpning från sta
peln af engelska örlogsfartygen Tickler, Griper, Mirand~• och Phenix . . 
De största hafscljup en. Dc p eruanska och chilenska flottorna år 
1879. De portugisiska kanonbitlame ~Iandov i och Bengo . Galva
niska element med ch lorkalk. GenomskUrningen af Panamanäset. 
'l'orpedbiitm· fcir fran ska marin en. Stor refraktor för observatoriet i 
Pulkova. Skeppsfarten i de iislerrikiska hamrmrne. Komprimeradt 
stå l. Profresa med grekiska korvet ten Miaulis. Försök med H er
reshofts torpedb i'tt, Den andm meteorologiska lwugressen i Rom. 
Kejserliga tyska artilleri-skolskepp et Mars. 

D:o d:o Vol. VIll, N:o 1. Kompasser på Pariscrulstiillniugen 
1878. Undersökning öfver segelduks beslmfl'eulwt. Erfarenheter rö
rande shufpropellern . J emfi1relsedata iifver franska och engelska 
sjöångmaskiner för krigsfartyg. De förnllmsta transatlantiska ling
båtslinierna mellan England och New -York. 'l'hurstons apparat för 
afprofning af smörjlimnen. Ny lavettkonstruktion af mr. G. W. Ren
del i Newcastle on Tyne. L V. Binzer och E . Beutzen '" fartygs
skruf och skrufmotor. Staneps reclnctor för indikatorer. Hiedlers 
indikator. Rysb1 kan.onbiltarne Doschd och Wiehr's afll.ipning från 
stapeln. Nya kommandoord flir styru iug i k. tyska marinen. Hu
manitet till sjös. Samtlige fartygs i verlden tonnage. Franska pau 
sarfregatten af 2:a kla8sen Tnrenne's aflöpning från stapeln . Fran
ska kryssaren af 2:a klassen D 'Estaing's aflöpning från stapeln. Span
ska korvE-tten Aragon 's aflöpning från stapeln. Den internationela 
polar-konferensen i Hamburg. Barff's metod att konservera jern. 
Fartygsbyggnaden på Clyde, Oktober--December 1879. Littemtur. 



Samm:uHlm~ D af lwn gl. bref, generalorder m. m. 
n tgåu~ua han. lwngl ., sjöföt·syarsdepartementet 
undet Augusti och September månader 1879. 

Konyl. bJ>ef. 

Sept. 1. K. M:t har bifallit , att daglcinar e tillhörande flottans 
".lilitär;leplllcr och varf, h vilka under tjcm;tgiiriug :\draga 
sig brack, skol rt, p Ct honans bekostnad, icke all enast 
fö rses ;ned liim pliga bn\ckband, ulan iifven erhålla fri 
llikarevård och fria m e.dikamentor, för s:'\ vidt s>idan t 
f!ir d eras for tfarande tj enstbarhct erfordras. 

12. 

26. 

(( (( 

2,280 n bomullshut får för minviisendet upphandlas 
111! betiickande af den beriiimade kostnaden hUrför f!ir 
anviindas 4500 kronor af det anslag, som enligt nåd iga 
brefvet af den 8 Nov. 1878 iir for minväsendet reser
veradt. 

K. M:t har iaststiillt tvenne pri s, det ena >15000 kronor, 
det andra ft 1500 kronor för konstm eraodet af pansar
fartyg, enligt de niirmare bestli mme]ser, som af kong!. 
marinförvaltningen blifvit föreslagne. 

Hitningar m. m. skola, för att blifva upptagne till 
pröfning, vara till kong!. marinförval tningen inlemna de 
före den l April 1880. 

Det större priset skall tillfalla den, hvars förslag finnes 
företrtidesvis vara tjenligt., a t t helt och h ålle t eller till 
vliseudtlig del, liiggas till grund för byggande af ifråga
varande slags pau sarfartyg, det miedre till d en, hvars 
förslag, 1ifven om det icke anses kunna liiggas till grund 
fö r dylika fartygs byggand e, likviii finn es förtjent af siir· 
skild nppmiirbamh ct.. 

l~. lii:t har fun nit god t tilldeln. .!lijnant G. Dyrssen ytter
hgarP. e: t :'n·s st ipc ndinm , motsvarande 2000 fm ncs, riik· 
nadt fran den 1 Oktober 1879 för att fortsiitta s in 
tjenstgijring i franska republik ens ill·logstjcnst. 

·-()l -

Aug. 5. Underlcijtuaut S G . Westman skall den l September 
fo rt ,;iitta dcu, af honom fijrlid~t år p!ibiirjacle, kurs vid 
kong!. gymnastiska ccntrnlinstitutet snmt unuerl tijtnan
terna G. Dyrssen och fl. · G. L age rcrantz skola deltaga 
i den nya liirokurö, so m r, o fvan angif,·en tid vid utimu 
d e l' erk tager sin )Ji•rjan . 

(( 

« 

(( 

« 

13. Kolllmendti rkapt cn en och rid e!. m. m. Th. lilner beviljas 
14 dngars tjenst ledighet frfm och med den 20 d ennes 
att bescika Finlflnd. 

untlcrllijtn:\ll t G. E. \Yi lckc b eviljas tvenne milna tl e rs 
tj enstlcdighet från och m~cl den 20 August i. 

14. Kon·etten Balders b cs:ittningslista skall , under nu före
stående exp etliti on, likas med en unelerofficer af 2:a gr . 
sa mt en homblåsnre, oberoende af klass, och minskas 
med en l :a klassens sjlimnn, underofficerskorporaL 

18 . ~kcppsgossebriggarne Falken, Snapp opp och Skirner 
skola ftirc utgången af inne- v. månad nppliiggas och af 
mlinstrns samt briggen af Wirsen förtiggas i 2:a bered
skap och afrnönstras samt derefter stiillas till militlir
chefens furfogande. 

19. Kaptenen A. G. Ericson sl,all mm chef på kanonb åten 
Gnuhild uwler dess, genom generalorder n:o 309 anbe
falda , expedition. 

Ångfartyget i::lköldmön skall stilllas till H. M:t konun· 
gens öfverstekammarherres f<irfogande. 

20. Lr.jtuanten m. m . C. A. Puke skall från och med den 
l instundande Oktober till svidare tj enstgöra som adju
tan t hos öf,·erko mmenclanten i Carh;krona, i stiill et för 
k.ap teue n F. V. L ennman so m sagde dag från befattnin
gen nfgft r. 

« 

« 

Afd elningschefen Öhrström skall, med den under hans 
befiil staend e afdeluingen, den 30 denn es återviinda till 
stat ionen . • Korvet ten gugenie skall efter afslntatl insp ektion l<ier-
vHnd!t till Stockholm. 

" Efter afslntad inspektion skall kanonbåten Ingegerd af 
Eder beordras afgii till Carlskrona, och med de öfriga, 
unel er Edert b cfiil stående kanonblitame skall Ni llter 
viinda ti ll flottans hHrvamnde statiou . 



Aug. 21. 

« (( 

(( 23 . 

26. 

S ep t . 2. 

« 8. 

« (( 

« 10. 

« 12. 
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Underlöjtnant H . G. Lngercranl:o skall i egenskap af adjutant åtfölja statsrådet och chefen fi··r kongl. sjöför
svarsdepartementet und er en cmbetsresa till Carlskroua. 
Korvettema Saga och af Chapman, minfartyget R an, kanonhåtarne Motala , Althild, I ngegerd, Sigrid, Aslög och ängkranpråmen u:o 2 skob uppläggas och afmuu
stras sam t korvett erna Eugenie och Norrköping furiiig
gas i 3:e beredskap och afmönstras. De tYenne sist 
nämnd e fartygen skola derefter ställas till vederböran de Militiirchefs förfogand e. 

Kaptenen m. m . J. A. V. Breekström skall från och med den l nilstiustun-hnde September, und er ],aptenen och ridd. m. m. J . C. E. Christe rsons sjökommendering, tjeustgöra i kongl. m arinförval tni ngens militiirafdelning. 
Kaptenen m. m., fri h. M. D . Runt h skall åtfölj a H. K . H. storfmsten-troniöljarens yacht Zarewna till Carls
In-ona. 

De officerare och underofficera re, som utöfver b esiittningslistorna blifvit kommendera de att tj enstgöra å minafdelniugens fartyg, skola , med undantag af informa
tionsofficerare och underofficerare den 3 dennes afpol
letteras från a fdelningeu . 

Kanonbåten Sknld skall sättas i sjön und er instnndand e hust vid tid, som af varfschefen må n>lrmare b estämmas. 
Kaptenen och riddaren A. Blom b eviljas 14 dagars tjenst
ledighet utom riket från och med den 16 dennes. 
Pansarbåtama Björn och Folke skola förl iiggas nnder reparation. 

Kommendörkaptenen och riddaren m. m. N. ,A. Fischer , ström tillåtes emottaga och biira den honom af Spaniens konung tilldelade d ekorationen «M8rito Naval». 
« « Kaptenen och riddaren m. m. G . B. Lilliehöök erhåller 14 dagars tj enstledighet inom riket från och med den -

(( 

na dag. 
« Kaptenen och riddaren P. H. ~G- Starck skall vara ch ef å ångfartyget Valkyrian under den tid kaptenen G. B. Lilliehöök åtnjuter ofvan omnämnda tjenstledighet. 
" Löjtnant E. G . M. Schale, som genom generalorder n:o 253 den 23 sistlidne J u ni blifvit kommendera d å kor vetten Balder, skall intill den l instundande Oktober 

·sept.18. 

(( 22. 

(( 

« 

22. 

23 . 

25. 

« (( 

« « 

27. 

29. 

fortfara med sin tj eustgöring vid nu pågående sjömilt
ningsexpedit ion . 

l\apt en A. E Carlheim-Gyllensktild b eviljas 6 dnp;nrs 
tj enst ]e(liglwt. fr >m och m ed den 24 denm s ut om riket. 
L iijtnant en T h. Sandstrom b eviljas l r>rs tj e ~1 s tl edighe: fr ån den 1 in stundande Oktober för a tt IJ enstgöra l 
1uarin·ingen iörstat en. 
Ka ptenen H . Annerstedt beYiljas l års tj enstl edighet fri\n d en 30 dennes for h elsans vårdande utomlands. 
l~anonb[1 ten Gunhilds besilttningslista skall, under fore
stående expedition , minskas med två skeppsgossar, h va rj emte , i stiillet fiir tv å 2:a klassens sji>mlin af artillerist. 
atdelningen, skall komm enderas en dykare, ob eroend e 
af klass och en 3:e klassens sjöman. 
Kapt enen M. G. Serva is bevi ljas l års tj r nst ledighet från dPn 1 instnndnnde Oktober för att inomrik et sköta · 
sin h elsa. 

Löjtnant en C. A . M. Hjulhammar skall tj enstgöra såso m 
k ompanioffi cer vid sj<ikrigsskolan från och 1~ edo den _1 instundande Okt ober och intill slut ad vårtemun ar 1882 . 
B estyckningen å briggarna Falken och Snappopp skall minskas med 4- och [, briggen Slörner med 2 kanoner. 
Chefen för sjnkrigsskolan skall vara ledamot af kt:igs
undervisuiugskommissionen vid b ehandling af frågor so m 
röra sj ooff1cen;bildningen. 

Fregatten Yanadis skall förlUggas under reparation . 
L ujt na nt T h. Sandström beviljas l års tjenstl.edighet fr i\ u den 1 instundande Oktober att vid mekamsk verkstad inom land et genomgå pmktisk kurs i sk eppsbyggeri. 
Ångfartyget Sköldmön skall den 3 instnndn.nde Okto~er stiillas till rik; dag.ms revisorers förfogande ftir en utfurd 
t i\] Oscar-Fredriksborg. 

l\omm enuörkapten och riddaren m. m. O. Öhrström, Iöjtnanlen C. E Smith; ltijtnanten och t·iddarcn m. m. friherre C. O. S. Posse, underlojtnanten grefve H. D. M. Hamilton och underlöjtnanten C. L. A. Munthe skola genomgå d en specieb kurs i minviisen~et, so m den_ l instundande Ol<tober tager sin b <nj 'm Vlcl flottans har 
varand e station. 
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Sept . 29. Kommendörkaptenen och riddaren m. m. O. Öhrström 
samt underlöjtnanten grefve H. D. M. H amilton sko la 
från den l instundande Oktober placeras till tjenst.go
ring på Stockholm s station. 

" 30. Konteramiral en och kommendören med stora korse t 
m. m. J . R Lagercrantz t illåtes att under 4 dagar b e
SÖim utland et, under den tid hans tj enstleäighet varar. 



Sammanställning af vigtigare data 1 ilitäriskt afseende för under senare åren nybyggde örlogsfartyg. 
Maskin, 

Deplace- indicera-

~========~======--~~==~==~==~~======~======~=*========~========~~==r=~===T==~==~~~~====~~====~============~. 
Maskin, 

N a t i o n. 

Namn och Cert. 

Danmark. 

Pansarbatt. Helgoland 

Torpedafartyget 1'm·-
dmskjold .. ... ..... . 

England. 

Sjögående tornfartyg: 
Inflexible .... .. .. .. . 

Aj ax, Agarnemnon . . . .. 

Oolossus . ..... . ... . .. . 

Pansarfregatter: Teme-
raire ....... .. .. . .. . 

Nelson, Nat·thampton .. 

Tornfartyg: NelJf'~m, (f. 
d. brasilianskt med 

namnet Indepenclencia) 

Pansarfregatt Orion (f. 
d. turkisk) .. .. .. ... ·l 

Torpedoram: Polyfemus 

Korvetter: Oarys{o1·t af 
C o mus-klassen .... .. . 

Gat·net af Opal-klassen 

Egeria af Daring-klassen 

l Kanonbåt: Falcon af 
Lilly-klassen .... . . . . 

''Fast despatch vessels" 
It·is och M ercury . ... 

Liingd, 
meter. 

82,2 

67,5 

97,54 

89,3 

71,6 

86,16 

85,34 

91.,4 

74,6 

73 

68,4 

67 

48,75 

46 

91,4 

Bredd, 
meter. 

17,8 

13,~ 

22,87 

20,1 

20,7 

18,9 

18,29 

1 9 ,2 

15,8 

12,2 

13,&3 

' 12,2 

9,54 

8,8 

14 

Djup 
rnmmet, 

meter. 

7 ,45 

6,5 

7 ,22 

8,05 

7 ,26 

7,5 

4 ,9 

6,53 

4,9 

Djnp
g;lende, 
meter. 

5,62 

4,67 

medel 
7,6 

medel 
7,2 

medel 
7 ,9 

medel 
8,1 

7 ,36 

7,6 

5,86 

5,62 

akt r 
5,2 

~:~r 
akt~r 
3,9 

ment, de h l1st· 
meter. krafter. 

5347 3700 

2400 2500 

12000 8407 

8492 6000 

9150 6000 

8571 7684 

7440 6000 

9380 8832 

4717 3900 

2640 5500 

2370 2300 

1864 2100 

894 1011 

774 750 

Fart. 

12,5 

13 

Pansar, centimeter. Bestyckning. A n m li r k n i n g a r. 

l Ham. ansaret går 4 fot under V.L. 
1 st. 30,5 cm. K rupp. ( Aft~1ger mo t_ Undarne till. 21 cm.

J Kase m. 26,2. Sh of- {4 st. 26 cm d: o, 5 st. )30.o ~~ . Kanonen står 1 ?arb.ette
l vet 34,4, aftager till 12 cm. d:o, 2 st. 6 . torn fo · om kasematten, utt hv1lken 
21,0. cm. fratnladdnin s. Jstå .de st. 26-cm.-kanoneroa. Har 

g , ~ Wh1teh ads torped o. 2:oe af hvar-

19 och 7 på sidan, 4 
lpå diick. 

ar:dm beroende maskiner. 

11 st. 35,5 CIO. i \JU.r- l S . . . . 
fbettetom. l t!lpnr , eJru kt J,Jnndc 

)
·Torn 4ii,7+2,5 . 

1 4,75 .. Skrofvet. pÄ brlislv. 
/i V.L. GI+2,5, un
der 40,G, ufvel' 50,8. 

\4 st. 80 tons Wool
j wich. 

( 2:ne torn . i echiquicr inom kasematt. 
) För- och akterskepp o bepansrade. 
, Ham. Whiteheads torpedo. Kork-

l bi1lte. ~ansn.rcl:ick. Palmcrautz kul
spruta ,·åsom liitt bestyckning. 

13 1Torneu, bröstvi1m et. 14 st. 38 tons Wool- JLik Iu fl xible, endast mindre. P.am 9 
145,7. J w ich. \fot fra skj utande, 9 fot uuder vatten. 

Korkhäl e. 

N a t i o o. 

N a m n o c h C e r t . 

Frankrike. 

Pansarfartyg: Amiral 
Dupen·e .... .. . ... . . 

Redoutable, af D evasta-
tionklassen .. . . ..... . 

Triomphante, af Alma-
klassen . .. . ........ . 

Skruf-fregatter : D·~~
qucsnc, Totwdllc . .. . 

Korvetter: D ngttai 
1'rouin . _ . . ........ . 

14 
{

Tornen 46,6. Sidan 
t" II 6 f t d . V L l4 st. 38 tons W o o l-

l " ~ u o e1 . . J w ich. 
45, , . Dnckspans. 7,5. 

Lik Ioflexible. P ansardäck 2:oe pro- Rigault de Genottilly .. 
( pellrar. l Tvärskeppsskotten med 10.2 
cm. pankar. Fabert, So.ne, Seignelay 

K )O 3 Sl f 2 st. 25 tons i barb.
asem. :.. , . n·o {t 2 t ')c t · 14 65 J 27 9 ]3 ·b t . 1... . ·or n, s .. -o on s 1 , l , . a1 .- ou• o1 . 4 t .18 t ')r. 4 l· l· . 20 3 I;asem., s . ons 

) 

Pansar9ålte rund hel~ fartyget, n ed
dragen nt1 stäfven. Sjelfsänkande la -
vet te r i !tornen. Ham och \Vhiteheads 

) torpedor. P almcraotz mitraljös och 

14 

-u, ' c .o a \tet ' · i kascnultt. 

l 
För och akter i bat
teriet 23. Biilte i 

\ V.L. på l 80 fots 
( liingd :23 cm , under 

V.L. 15 cm. l
4 st. 18 tons, 8 st. 
12 tons, Gattling 
(ersättes med !'al m· 
crantr,) . 

!att bestyckumg. 

En del af spanten, stål. Dubbel botl ten p Ä ~50 fots lilngd. Batteriet obe
Jr~nsradf, utom för 18-tons-kanoneroa. 

( 

~u.ngsk~ps-skott delar maskinrummet 
1 2:ne \delar. Inalles 90 vattentäta 
afdelningar. Ham. 2:ne propellrar. 

j2:ne torn 33. Br\lslv. ~4 st. 38 tons, 2 st. 
1
H elt pa sarbHlte. ~foropansaru afta-

14,G 122.8, aftar till 25,4, 1 i cm., 2 st. 9 'fl, \ger från porlame t1ll 27. 9, däckspan-
t V.L. 33. och mi tr. saru 3.8 till 2.5 .cm. Ram. 

13 

17 

13 

13 

11 

,Sidopausar fdu 30,5 t4 st. 25 tons i kase-
ttill 15,2. l matten. 

,7 ,6 uneler V.L , 5,1 1 I t .11 . 
li\fver d 'o. l ,iit fll'ti en. 

Dlickspansar 3,8 
J 2 st. 90 cm. fur o~!~ 
l akter, 12 st. 64 'il) 1 

bredsida. 

rKasema t-fartyg. Ram. Lätt bestyclm. 
l Diickspafsar 7.5 c~. 

P ansar ch spant starkt·infallaode öf
:ver V.L. Whiteheads torpedo. Ham. 
2 prop4rar. 

l
Di1ckspahsaret siinker sig förut ned 
mot rammen. Bmuu. 245 mans be

f sättning. 

2 st. 64 'it för och 

{akter, 4 st. d :o i Fullriggad. Bruno . 
bredsida. 

12 st. 90 cw., 2 st 1 Fullriggad. Något starkare maskin 
l(i4 'tf. liio Daring. 

B isson . .... .. .. . .... . 

Italien. 

Sjögående tornfnrtyg: 
DMilio, D amtolv . .... 

Italia, Lepanto . .... .. · 

Skrufkorvett: Ct·istoforo 
Colombo, ombygdt iLl-
dre fartyg .. .. .... . . 

Tysklan(l. 
Bepansrade korvetter: 

(Ausfallskorvetten) 
B aiem, Sachsen, m. fl. 

Pansarkanonbåtar: B ie
ne, .llfiicke af Wespe-
klassen . .. ... . .... . . 

11 3 st. 
Barkskep~s-rigg. Propellern fiirsedd ~ O?.epansrade .kor:' :r med 

lrned rörliga blad, så att stigningen tackt batten: B tsmm·ck 
kan itudras ombord. 

3735 7088 1 16,6 
(18?) 

2 st. 64 /l) för och 
j akter, 8 st. o:l :o i 

l
\ breds., l st. 9 'fl, Hi! t, 
l st. 7 'il) d:o. 

}

Bygges helt och Mllet afstål. Beriik- Obepansrad kanonbåt : 
uades till 17.5 knop. B::~t·kskepps-: Wolf/' .... . . . ... .. . . 
rigg. 250 mans besättning. 

Längd, 
meter. 

97,5 

95 

75,7 

94,15 

73 

78 

60,47 

103,5 

120 

7 5,72 

91 

43,35 

74,5 

44,5 

Bredd, 
meter. 

20,4 

2 1 ,2 

14,3 

15,2 

13,4.J 

11 

8,75 

19,7 

22 

11,s 

18 

10 

13,75 

7,66 1 

Djup i 
rummet, 

meter. 

7,34 

7,05 

7 ,89 

15 

8 

4,15 

Djup
gående, 
meter. 

7,85 

akter 

7,6 

akter 

6,9 

akter 
7,67 

5,1 

5,2 
medel 
4,94 

3,35 

8,0 

8,5 

5 ,1 

6 

3,1 

6 

3 

D cplace- indicera-
ment, de häst-
tons. 

10487 

9630 

'4200 

5340 

3190 

1640 

1910 

824 

10650 

13000 

2316 

7398 

1000 

2800 

320 

krafter. 

6000 

6000 

2400 

7500 

3740 

1900 

1825 

175 no 
minella 

850 

7500 

18000 
(?) 

3782 

5600 

700 

2856 

320 

Fart. 

14,5 

13 

17 

16 

15 

1 4,7 

12,18 

14 

16 

16,3 

14 

9 

15 

Pansar, centimeter. Bestyckning. A n lll ii r k n i n g a r . 

(
4 st . 34 cm. franska ) 2 st. fasta barbette-toro vid relino·en 

. kan. i bm·bette -toro, , förom midskepps. 2 st. dylika n~id
,P ft torneo 50 cm., 1 l 14 st. 14 cm. i täckt /skepps för - och akterom mesanma
l V.L. 55 cm. 1 batteri, H otchkiss re - J sten. ·F ull rigg. B.am. Btedsidebatte-

\volverkanou. riet oskyddad t . Whiteheads torped os. 

P å k 24 
4 st. 34 cm. i kase-

l ·asemat.t cm. { t 2 t 27 }""' Il : n a 'f o . d D·· k IV L ·a_ å 5 1 mat , s . cm. ro n ugg. 1.• m. t pe os. ac ·s-lr·· . · · Ull tk ~ 
2
c; · på öfre dl1ck, 8 st. bestyckningen oskyddad. 

or ut 23, a ter · 14 cm. på öfre dlick. 

,P li. kasematt oc, 
ltorn 15 . I V .L. 20. 

{
4 st. 2

2
4 cm. i 1,.' ase.: lEtt barbette-torn pit !war sida, bord

matt, st. d.o bar varts, strax akter om bogen . Full l ?ette-torn, l st . 19 cm. (rigg. Ram. Torped os. 
Jagtkan. , 4 st. 12 cm. 

{
7 .. st. 2,4 cm. p å 0fre }Full tackling. Diicksbestyckningeos 
dack, 20 st. 14 cm. IJivoter utom sidan. Ham. Torpedos. 
i Hickt batteri. 

fU st . 16 cm., 4 st. l Ham. 4 l;anoner uti abepansrade 
tl4 cm. J halfloro med pivoter u tom sidan . 

8 st. 14 cm. Barkrigg. Lång mm . 

Jl st. 14 cm. fö r, l } 

I
st. d:o akter, 6 st. Barktacklad . 
d:o i bredsida. 

4 st . 14 cm 
j Barktack lad. Besättningen 101 . Alla 

kanonerna på pivotlavetter midskepps; 
en förut . Bestrylming 300° . För- o. 

t
akterom stoni1asten står en, med en 
bestrykning af 80° ; akterom kryss
masten står den 4:de. 

2:oe rörliga torn i echiqui:-r inom 

J
Kasemattochtom4o 14 t lOO-t A . . + 3,8. Slu ofvet i V.L . . 8 · .• ons, t ro 

)55 + 3,8. D il ck 7 ,O. 1 strongs 1 2:ue torn. 

l 

) 
bröstvärn. Stålpansar på. ~ndten ~f 
V L. Ingen taclding. Dmho har aK- . 
ternt docka för torpedolaunch. Dan-

{

dolo har ingen sådan . Ram_'. ~hi~~: 
heads torpedo. 2:ue maskmer for 
2:ne skru f var. 

{P~nsar-tjocklek ej ~,e- }4 st. 1 00-tons A.rm 
stamd, 71 -c~.-~tuf- strongs bakladdmng. 
plåtar ilro p rofskjutz;a 

5 st. 12 cm. 

40 6 'dt å ) 4 st. 26 cm.-ka.n. j 
J V L cm. t 1111

• b P• fyrkan tigt barbette
l · · sam pa ar- torn, 2 st 26·cm. 
hette-torn. t • .. d k.f . b pu. van s ~l va 1 ar-

hette-torn. 

E lliptisk redutt med viindskifva för 

{ 
2:ne kanoner vid hvardera Undan, p å 
l>mse sidor om medcllinieo. B.am. T ol' 
pedos; kanonerna skjuta öfver bank. 

F ullriggad. Ån d rad under byggnaden. 

\ 

Det aktre tom et fyrkantigt såsom lm- l 
sematt med en kanon i hvarj e hörn; 

. framför står ett barbette-toro, hvar
ut i iir o nppstiillde 2:ne 26-c.m.-kano-

/

ner, som riktas gemensamt. E lek
trisk affyring. I ngen tackling. 4 skor
stenar. Inga minor. 

J20 cm. på gördel i t l st. 30.5-cm., Krnpp l 
\V.L. o. barbette-toro. \i barbette -toro. 2:ue skrufvar . I ngen t ackling. Ham. 

J
2 st. 15-cm., Krupp, 
f h }

Jern, med teak-bekliidnad. Bruno. 
l ör ?C ak~er, 14 st. 
ld:o 1 breds1da. Full rigg. 

2 st . 15-cm. ·på pi- Tacklad som skonertskepp. Afsedd 
J votlav., 2 st . 8 -cm. \for stationering i asiatielm farvatten . 

[

(Krupp, 2 st. 4-cm. IJHelt och hållE;t af j eru. 4 vattentä ta 
Båt. skott. 




