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Försök till historisk öfverblick
af stl'iderna om Sveriges sjöförsv:ll', fleras uppkomst och ut~
veclding under innevarande århundrade jemte
deraf föranledda betraktelser.
(Forts. fr. s. 7 2.)

N ordenfalks kritik öfver C. G. Lindmarks brochyr rönte Red. nf
från redaktionens af Tidskrift i Sjöväsen~1et sida stort erkän- 7 :~;~~;;~ •
nande, ej så hans tolkning af begreppet kustförsvar. Red:s E. _·Nordenomdöme, att förf. "tecknat konturen af sitt system med en Jalk.
allt för lös crayon, hvarföre det är möjligt att det senare icke
skulle synts så dunkelt, om han något rikare ifylt dess kontur"
synes oss, från vår ståndpunkt, ej fullt rättvist, ty skarpt markerade grundteorier fattas ingalunda i N:s system ach äro,
trots den rika färgläggningen, ej svåra att följa, om man ger
sig tid att stuelera dem; deremot är detta omdöme lätt förklarligt, alldenstund red . . - h vilket tillräckligt framgår af
dess för öfrigt ej särdeles grundliga vederläggning - är anhängare af rörligt skärgårdsförsvar och af en för detta ändamål afsedel materiel, hvilka åsigter N. med stor talang framgångsrikt bevisat vara oförenliga med ett tidsenligt kustförsvar, bygdt på militäriskt och ekonomiskt riktiga grunder.
Vi hafva i det föregående redogjort för Lindmarks kustförsvarssystem - f'ast och rörligt kustförsvar - för N ordenfalks - fast skät·gårdsf'örsvat· och sjögående kustförsvar - och
öfvergå nu till det tredje systemet - rörligt skärgårdsförsvat· ·
och sjögående lcustförsvar, hvilket bäst och fullständigast finnes
framstäldt i "Tankar om vårt sjöförsvar" *) af A. Brockströ m.
Läsaren må sedan döma, hvilketdem systemet förtje~ar före·~)
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trädet. !nnan vi sysselsätta oss med den sistnämnda skriften,
torde likväl böra nämnas, att ungefär samma system kan spåras i en, uti Tidskriften, årgången 1871, från Nordisk Tidskrift
för September-Oktob er 1870 upptagen, uppsats : "Om Sveriges
s.föfö 1·svar" af sjöofficer. Till bevis härför torde vara nog att
omnämna förf:s materielförslag, nämligen: 60 st. opansrade
kanonbåtar, omkring 110 fot långa, 22 fot breda samt 7- 8 fot
djupgående, 80 h ästkrafters maskin samt bestyckade med en
svå1" kanon, vägande omkring 500 centner. Dessa fartyg skulle
göra minst 9 knop, vara försedela med 10- 14 dagars förråd
och kosta 70000 kr. utom bestyckning. Vidare föreslås 6 st.
"större bepansrade fartyg ", inberäknade de 4 befintliga monitorerna, till ett värde af l million stycket, ett obestämclt antal
segel- eller ångfartyg för navigering på aflägsnare farvatten,
"ett antal fartyg afseelda för användandet af minrw" samt slutligen "en fullständig minutredning till ett värde af l. million".
De större pansarfartygen anses erforderliga för att tvmga fienden använda pansarfartyg till blockad af vår kust, "för att i
enstaka fall kunna uppträda emot mindre blockacleskadrar"
samt för att förena sig "med N orges och möjligen äfven någon annan allierad makts pansarfartyg." "I. sjelfva striden
slutlirren skola de agera tillsammans med de mmdre opansrade
farty~en", draga fiendens eld till sig, utgöra stödjepunkter för
de mindre fartygen samt · "genom sin större förmåga att hålla
sjön", kunna förfölja den besegrade fienden. Hufvudgru~1den
till ''sjöofficerns" system synes utgöra det, i vår tanke eJ alldeles korrekta, antagandet, "att en fiende nödvändigt måste
passera" elen Sveriges kuster omgifvande sk ärgården, "för att
komma oss på lifvet" . Man skulle af detta uttryck lätt kunna
komma på den tanken att alla hamnar och landstigningspunkter på Sveriges vidsträckta kust vore skyeldade af ett
skärgårdsband, . innanför hvilket fartyg utan "större förmåga
att h ålla sjön ", vore allt som behöfdes föc att hindra en fiende
att iwmma intill fastlandet. Blott från en dylik illusion torde
på naturlig väg km~na utgå den tanken att "svenska armens
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striden " sktllle hufvuclsaldigen bestå af ett rörligt skärgårdsvapen, som dertill "nteslutande har en för Sverige lämpad
def'ensiv karakter". Utom det här i korthet angifna, innehåller
uppsatsen åtskilligt af dels stort värde dels tvifvelaktigt sådant och kan, på det hela taget, betraktas såsom ett ganska
läsvärclt bidrag till Sveriges sjölitteratur.
Med mindre "lös crayon " har emellertid det tredj e af de A. Urerkpå senare tider framstälda kustförsvarssystem en blifvit teck- stri:m.
nadt af A. Brnckström uti hans "Tankar om vårt sjö{ö1·svM·".
Mottot: "sur la mer et sur le littoral", synes oss likväl icke
vara ett korrekt uttryck för de åsigter som hyllas i skriften; ·
det skulle säkert hafva passat N ordenfalk bättre än en förf.
som anser "skärgårdsterränge n för sin egen skull såsom det
vigtigaste af de oss omgifvande striclsfälten. "
Med stöd af några inledande betraktelser öfver Sveriges
belägenhet och allmänna terrängförhållanden , dess fienders
stridskrafter samt dess folkm ängd och nationalförmögenh et,
kommer förf. till den, säkerligen af få sakkunnige bestridda,
slutföljden, "att både fastlandet och den omgifvancle terrängen
böra af sina speciella vapen försvaras, om man vill förvänta
sig att kunna med framgång motstå en anfallande öfverlägsen
fiende." D ernäst skulle det naturligen vara af intresse att erfara, huruvida förf. vill utsträcka flottans skydd till landets
kuster i allmänhet eller blott till de af skärgård betäckta delame, men denned är ej så alldeles lätt att komma underfund,
P å ett ställe säges, att flottans hufvuduppgift bör vara, "att'
hindra en fiendes landstigning eller åtminstone i högsta gråd
{Ö1'SVåra och ·under en längre tid uppehålla densamma" 1 på ett
annat framhålles att, ifall vi genom att besätta skärgårdsom- ·
råelena nödga fienden anfalla den del af kusten som ej är omgifven af skärgård, så har vårt sjöförsvar "uppfylt en af de
vigtigaste fordringarna vid all strid inom befästningar, nämligen att inskränka fiendens anfallspunkter; vår arme ·har då,
derigenom att fienden ej vågar sig inom skärgårdsområdet,
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fått en jemförelsevis mindre del af landet att försvara och kan
der uppträda med samlad styrka i stället för att splittra sina
krafter Öfver hela vårt vidsträckta land." Flera resonnemaug
i liknande anda med det senare tillika med förf:s framstäida
förslag berättiga utan tvifvel den uppfattningen, att A. B. väl
styfmoclerligt behandlat de kuster som ej äro omgifna af skärgård. Dessa hafva ock blifvit reducerade från %-delar, som
t. ex. Lindmark uppgifvit, till 1/;-clel af landets hela kuststräcka, hvarvicl förf. tyckes hafva alldeles förbisett, att de
återstående % -clelarne ingalunda bestå af sådan sluten skärgård, hvars skaplynne framhålles såsom betingande en särskild
grundgående materiel, så föga stridsduglig i elen minsta sjögång som pansarbåtar af "Hilclurs-klassen" . Ser man noga
efter hvilka delar af kusten kunna skyeldas af "de inom skärgårelen opererande fartygen, så lärer man ej kunna antaga att
armen "med samlad styrka" är i stånd att försvara de återstående del3.rne, hvilka man finner såväl ~ norra och mellersta
som södra Sverige, föranledande derföre en nödvändig splittring.
Skälet till att A. B. lägger sådan öfvervägande vigt på
s}rärgårdsområdet finner man emellertid lätt nog, vid granskning af de relativa sannolikhetsvärden, som gifvas de i det
föreg~ende nämcla 3:ne alternativa anfallssätten : a) med örlogsoch transportflotta samtidigt, b) med örlogsfartyg och en mindre : truppkolonn för att bemäktiga sig en fast utgångspunkt
för vidare operationer, samt c) med örlogsflotta allena, för att
först förstöra vårt sjöförsvar. Den bestämdt uttalade åsigten,
a~t en öfverrumpling af en fiendtlig arme "ej kommer att försökas
· af en fiende
:om. vi äga något sjöförsvar", h varemot al,
. '
ternativet c) såsom clet sannolikaste, nödvändiggör det föreslagna .stora antalet fa~tyg "som äro hufvuclsakligen afsedela
för strid inom skärgård", innebär ett principspörsmål af allt
för stor betydelse för frågan om vårt sjöförsvars ordnande, för
att · l~mnas utan granskl1ing. Vore denna åsigt sann, så blefve
de~ l ogi~ka följden att vår flotta måste organiseras för hufvudsakligast defensiva operationer. I denna fråga ställa vi oss
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afgjordt mot A. B. på N ordenfalks sida, och förfäkta den satsen, att vårt sjöförsvar måste vara lika starkt i offensiven som
i defensiven för att kunna möta hvilket anfallssätt fienden än
må välja .
Enligt förf. skulle en fiende ej välja alternativet å), derföre att han ej förmår med sina; stridsfartyg värna transportflottan mot "en oerhörd förlust" samt derföre "att en infallsarme icke är svagast, då han befinner sig ute till sjös bland
egna stridsfartyg, emedan då möjligheten af flykt förefinnes
för de fartyg som ej af en genombrytande eskader blifvit borrade i sank, utan just under pågåe1zde ~ttslceppning, el. v. s. inom
de första 12 't immarne efter hans ankomst till landningsstället;"
Det förstnämcla skälet torde väl numera bland fackmän 'betraktas som gällande regel - n. b. ifall de försvarande bes~tta
ett antal anfallskraftiga fartyg och ej blott "något sjöförsvar"
helt enkelt - det senare är deremot långt ifrån allmängiltigt.
Sammanställer man emellertid båda, så kommer man · till
den konklusion att en infallsarme under pågående urskeppning måste vara så goclt som värnlös emot våra skärgårdsfartyg. D etta antagande synes oss dock vågaclt, allelenstund
på vår kust finnas många lanclstigningspunkter, der en' fiendtlig armada, om den lemnas några timmars tid och lugri; bör
kunna skapa sig "en verklig position" till så kraft}gt · skydel
"för anfall sjöledes", att våra inom 12 timmar samlade skärgårclsafdelningar förgäfves skulle bryta sina anfallskraJter deremot. Det är ju också klart att, om vi i stället för att försvara oss i positioner mot fienden, nödgas anfalla honom i
dylika, så äro rolerna ombytta och till vår nackdel, eftersom
vi förlorat fördelen att få strida på egna vilkor. Giltigheten
af" påståendet att en invasionsarme är svagast under de 12
första timmarue efter hans ankomst till landningsstället torde
således böra begränsas till de speeiella fall, då urskeppningen
företages på öppeJ?. redd eller i hamnar, i saknad af terräng
passande för i hast anordnade försvarsåtgärder, och då de försvarande äga anfallskraftiga fartyg samt replipunkter i närheten.
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Är detta vårt resonnemaug riktigt, :;ä in::;es lätt på h vilken farlig grund . förf. bygger del:; antagandet att man, efter
att hafva "fått visshet om den af fienden hotade punktens
läge", har "god tid att draga dit alla fartyg som befinna sig
på 100 eng. mils afstånd å båda sidor ,om landstigningspunkten ", dels förutsättningen "h varför vårt ::;jöförsvar bör kunna
förflytta sig med 10 knops fart", äfvensom till sist osannolikheten "att en fiende skulle våga företaga sitt anfall på det
mder a) föreskrifna sätt, om vi ega ett sj öförsvar", n. b. ett
sådant afsedt hufvadsakligast för strid i skärgården.
Ej nog med att förf. velat lugna oss med att någon transportflotta sannolikt ej är att befara förrän fienden först uppsqkt vårt sjöförsvar "på den stridsplats det sjelft åt sig ut::;att"
och der fienden "således nödgas upptaga striden under för hoJtOm högst ogynsamma omständigheter", han söker clerj emte
visa att vi, de . försvarande, ej skulle ha någon väsentlig fördel af att utom skärgårelen upptaga striden, ty en undersökning af "det öppna hafvets strategiska vigt" ger vid handen,
att det "ej skänker någm (ördela1· åt (Ö1'iivaret mot nnf'allet",
således ej åt "någondera af tvenne der uppträdande efter dess
fordringar lika väl lämpade fl ottor ". Deremot skulle hafvet
erbjt~cla , oss "vissa taktiska fördelar som ej böra af oss för summas", nämligen att vi genom fasta och rörliga utkiksposter
kunna ''befria oss från faran af en verklig öfv errumpling" .
Till en -,b örjan vill det synas, som om A. B. i sitt resonnemaug om "strategisk vigt" ofrivilligt hallrat in på det taktiska området. Qm nämligen med ett stridsfälts strategiska
vigt - efter Mankelis definition på strategi - bör förstås den
vigt som en strids utkämpande derstädes innebär för vinnande
af krigets ändamål, här landets försvar, och med dess taktiska
vigt åter de fördelar eller olägenheter som stridsfältet erbjuder
för vinnande af stridens ändamål, d. v. s. segern, så kunna vi
ej finna annat än att öppna sj ön, ::;om af fienden måste passeras
och detta vid en tidpunkt då armen antagligen ej är beredd
att möta honom, nu Hom förr, har större Htrategisk betydeb e
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än skärgården, hvilken fienden kan undvika. I taktiskt hänseende deremot är skårgårelen obestridligen vigtigare, enär den
erbjuder de försvarande öfvervägancle fördelar och möjliggör
en segerrik strid för materielt underlägsna stridskrafter. Likväl kan öppna sj ön erbjuda andra taktiska fördelar än de af
förf. anförda, t. ex. om en fiendtlig flotta på främmande kust
utsättes för sådant väder att den för tillfället befinner sig i
mindre striclsfä1'digt skick eller om elen är belamrad med trupper och transportfartyg att skydda. Hurusomhelst medgifva
vi gerna, att nyssberörde missuppfattning, om elen så kan :kallas, å A. B:s eller vår sida ej väse.ntligt inverkar på hufvudfrågan.
En lucka af betänkligare art i förf: s framställning synes
det oss deremot vara att ej alls tala om halsbandets strategiska och taktiska vigt. Om detta operationsfält innehafves af
sjödugliga, anfallskraftiga fartyg af måttliga dimensioner, så
vinna vi härigenom möjlighet att begagna öppna sjön såsom
transportväg, lätthet att utföra rekognoserings- och bevakningstjenst och slutligen den ännu vigtigare fördelen att kunna
begagna gynsamma tillfällen till anfall på ett stridsfält; der
fienden på främmande kust, besvärad af grund och farligheter
som hindra hans manöver och förlama hans anfallskraft, nödgas röra ::;ig med stor försigtighet, uneler det att vi, i egna
farvatten med säkra reträttplat ser bakom vår rygg, kunna utveckla både kraft och cljerfhet i attacken.
Hafsbandet erbjuder således de försvarande öppna sjöns
och skärgårelens fördelar kombinerade, om vi förstå att rätt
begagna dem; vid passerandet af denna, för en utifrån kommande och med terrängen mindre bekant, farliga gräns bli de
anfallandes och försvarandes r oler förbytta och risken för de
förre ojemförligt större än för de senare.
I öfverem;stämmelse med de uttryckta åsigterna, att skärgården är vårt vigtigaste stridsfält samt att det är "uteslutande mot fienden:; pansar- och minfartyg, som vårt försvar
måste vara riktad t", öfvergår emellertid förf. till att motivera

-sssitt förslag till materiel, genom att uudersöka tle faktorer han
anser "uteslutande böra bestämma storleken och beskaffenheten
af den för oss nödvändiga materiel, näml. terriingförhållandcn
och fiendens anf'allsmeclel." Ehuru det visRt icke synes oss något vågadt påstående att vi, med en fl otta uppgående i styrka
till 75 % af Rysslands eller 'l'ysklands, ej behöfde frukta att
upptaga striden på egna kuster och på egna; vilkor, kunna vi
dock icke riktigt inse, att de 120 kanoner, fördelade på 30
fartyg, hvilka hvartdera af de nämcla landen kan sända emot
oss, jemte terrängförhållandena, äro de encla faktorer som böra
bestämma vår flottas storlek och beskaffenhet, äfven om vi ej
fästa oss vid "den ekonomiska siclan af frågan''. Utom det
att- dessa siffror äro bra litet konstanta för att tjena till basi~;
för en sjöförsvarsplan, synes det vara en alltför ofullständig
värderingsgrund, att "af kanonantalet sluta till en flottas stridsförmåga", i dessa ticler då alla tre vapnen kanonen, rainmen
och torpeden anses komma att spela hufvudroler i en sjöstrid.
Rättast torde det väl vara att bestämma materielens beskaffenhet efter de strategiskt-taktiska fordringarna, betingade ej
blott af terrängförhållandena utan ock af sjökrigsvetenskapen~;
ståndpunkt, samt dess storlek efter utsträckningen af de kuststräckor - ej blott skärgårdsområden - som skola skydda~;.
P å den senare får den ekonomiska siclan dock alltid något inflytande, hvarföre det torde vara en oafvislig nödvändighet,
att så stort ordinarie anslag ~;tälles till regeringens förfogande,
att ej blott det sjöförsvaT som existerar kan hållas vid mrLkt,
utan att det också kan uppbringas till ett minimum af erforderlig styrka. För det senare ändamålet lärer knappast förslå
mindre än 9-10 millioner, såsom förf. beräknat -- och man
bör vara honom tacksam för det han dristat oförbehållsamt
uttala detta - för det förra ändamålet frukta vi att "6 till 7
millioner" ej komma att räcka långt.
Emedan våra grannmakters mariner "till större delen bestå af fartyg som ej äro · hufvuclsakligen afseelda för strid inom
sl~ärgård", så böm vi bygga våra fartyg för detta ändamål.
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Så ungefär lyder förklaringen h varföre materielens beskaffenhet bör bestämmas af fiendens anfallsmedel och terrängförhållandena; och egendomligt nog ljuder detta resonnemaug i våra
öron, förmodligen derföre att vi ej kunna tänka oss att fienden
under sådana förhällanelen söker ~;in landstigningsplats inom
skärgården, då han kan välja densamma annorstädes, der en
stor del af våra fartyg ej annat än uneler de mest gynsamma
omständigheter kunna uppträda. Men låtom oss i alla fall se,
hvilka från andra stridsfartygs afvikande egenskaper vår skärgård . skulle betinga. Denna beskrifves såsom ett af klippiga
granitöar, tjenliga till uppställning af kanoner och i stånd att
"trotsa beskjutning från de starkaste pansarbrytare", uppfylclt
vatten, rikt på "talrika undervattensgrund som äro hinderliga
för navigationen och framför allt för stora fartygs manöver, "
med i allmänhet betydligt djup, men i de flesta inre lederna
tillgängligt för högst 12 fots djupgående fartyg . För den skull
måste våra fartyg vara gr·undgående. StM' fart betingas "af
de stora afstånden längs kusten" . Som vi dertill ej kunna
helt och hållet sakna pansarskydelade pjeser, "emedan fienden
clå kunde mot oss använda alltför lätt artilleri och genom dettas stora mängel öfverväldiga vårt försvar, så synas vi hänvisade till tvenne slag, för artilleristrid egentligen afsedda, fartyg, nämligen: små pansrade lcanonbätm· i likhet med dem som
nu finnas af Hildurs-klassen", med 9 knops fart och med on
propeller i hvardera ändan -- af dessa föreslås 24 tit. a 400000
kr. - samt "opansrade kanonbåta1·, hvars fart borde vara 12
till 13 knop", af hvilka föreslås 48 st. a 330000 kr. Anledningen till att dessa fartyg, som dock afses att operera tillsammans, skulle kunna vara så olika med afseende på rörelsehastighet, ligger cleruti, att elen stora farten ej är lika behöfiig
under strid som för förflyttning, hvilken kunde ske med 10
knops fart för hela styrkan, derigenom att de snabbare fartygen bogserade de långsammare. Derjemte föreslår förf. 8 Rt.
rammar med 2 kanoner hvardera, 12 fots djupgående, 13 till
14 . knops fart, a 2 mill. ~;tycket, h vilka "böra val<a låga på
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vattnet, för att nattetid synas sa litet som möjligt samt bjuda
liten skottyta" , men som, såsom varande våra i öppna sjön
stridbaraste fartyg, äfven böra "vara goda sjöfartyg, således
ej föra sitt artilleri så lågt, att det minsta tiqvalp omöjliggör
por tames öppnande" . Slutligen 6 st. snabbgående, äfven sjödugliga rekognosering sfartyg a 400000 kr., 30 minbåtar a
100000 kr. samt fast minmateriel för 1 1/ 2 million. Någon förnyelse af de befintliga 4 s. k . öfningskorvett erna omnämnes ej.
D enna materiel skulle, så framt vi rätt fattat förf., användas hufvndsakligast på följande sätt : r ekogn oseringsfartygen på öppna sjön, rammarna utanför hafsbandet mot blockadeskadrar, "torpedfartyge n" . (minbåtarne?) likaså, kanon- och
pansarbåtarna inuti skärgård, dock flyttb ara från ett område
till ett annat. B eträffande denna förflyttning så synes oss dm;s
utförbarh et beroende dels af väder och vind och om sjön vore
nog smul att tillåta pansarbåtarne h ålla sig ofvan vattnet, dels
af att fiendens krigsfartyg läte den sammankoppla de l::ltyrkan
ostörd passera, ty blefve de anfalln;;t utanför skärgården, torde
det vara tydligt, att dessa för skärgårdl: l terrängen konl::ltruerade
fartya
med så olika förmåga att komma undan, finge myck et
.b
svårt att r eda sig. Det föreslagna, jemförelsevis betydliga,
antalet af dessa tvenne typer förråder emellertid tillvaron af
vissa dubier hos förf. angående l::lannolikheten af deras förflyttning under pågående krig från det ursprungliga skärgårdsområdet.
Vid närmare granl::lkning af här meddelade materielförslag
finna vi dock med tillfredsl::ltällell::le, att alla de föreslagna fartygscerterna, med undantag af pansarbåtarue och måhända
minbåtarne, komme att besitta de för strid på l: lj ön och i haftlbandet väsentliga egenskaperna fart och sjöduglighet. Med
nö1·e
. anföra vi äfven att förf. på ett ställe erkttnner "l::ltriclen
till sjös fullt lika sannolik och värd att beakta !::lom striden
inom sk ärgården", på ett annat att "öppna hafvet" ej bör för
vår materiel vara "ett förbjudet stridsfält" . D el::lsa medgifvanden hi:i,rleda t:> ig ka~1ske från förf:s l::ltarka tvifvelsmål on1
)
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.möjligheten "att på 1'Cnt militänt grundet· afgöra, om clet för
ena eller andra omrädet uteslutande afsedela vapnet medför så
öfvervägande fördelar, att det bör på det andral: l bek ostnad
framför allt annat utvecklas" . N ågot sådant tvifvelsmål förefinnes deremot ej , såsom läsaren i det föregående torde hafva
märkt, uti den anförda motiveringen för att vi hufvudsaklige n
borde rusta oss att utkämpa striden inom skärgården. Uppriktigt sagdt kunna vi ej inse att förf. fnllt beaktat striden
till sjös, när han åtnöjer sig med att af våra fartyg fordra
blott så mycket sj ögående egenskaper att de "icke allenast
kunna yå öf'ver öppna sjön under ej alltför starka stormar,
utan äfven der kunna strida tmder vanliga omständighete r af
måttlig bris och sjögång" samt kunna "der uppträda under
.gynsamma omständighete r". Att vi hålla detta för en väl
sväfvande uppfattning, om ej för en missuppfattnin g, torde
vara förklarligt nog från vår synpunkt, näml. att vår flotta
måste vara organiserad dels för att offensivt uppträda mot en
invasionsflotta innan denna klarerat hafsbandet eller hunnit
skydda sig i hamnar eller annorl::ltädes på kusten, och detta
. under alla omständighete r då fienden kan väntal::l våga anfallssättet a), dels, för den händelse anfallssättet c) af fiendefl. väljet:>, att mot h on om sätta en .kraftig def'ensiv, stödd på väl och
på strategiska grunder valda positioner, starka naturligtvis i
,lörhållande till hvars och ens vigt. Är materielen konstruerad enligt dessa grunder, så äro vi ock beredda att i samband
med armen möta anfallssättet b).
Bedömande den af A. B. förordade fartygsmaterie len från
,denna ståndpunkt finna vi mot densamma inga andra anmärkningar än att fordringarna på pansarbåtarue kunde betydligt
reduceras och således äfven kostnaden samt att de opansrade
kanonbåtames antal borde något minskas till förmån för luaf·
tigare pansrade fartyg samt kryssar e, då r ekognm;eringsfartygens cert kunde undvaras och deras tjenst öfverlemnas åt
kanonbåtarne. Om k ostnadtiberäkn ingarne och konstruktiont> d etaljerna anse vi oss ej k ompeten te att yttra oss.

-

92-

Vi tro oss nu böra i korthet beröra elen andra hufvuclpunkten, angående hvilken vi ej kunna dela A . B:s åsigt, nämligen vigten af skärgårdskriget och sättet för dess utförande.
:l!'""'örgäfves hafva vi sökt i förf:s skrift, liksom annorstädes,
vinna en klar inblick i t>kärgårclskrigföring ens mysterier.
Eskacleröfningarne allt <>edan 1872 liksom A. B:s brochyr leda
ej tanken på annat än positionskrig. Härom heter det ock:
"I afseende på denna strid uti skärgårelen under de omständigheter som alternativet c) förutsätter, synes den böra bestå
uti ett envist försvar af fördelaktiga positioner, hvilkas anordning härför uneler freden blifvit noga studerad, så att de vid
kriget::; utbrott hastigt kunna, med användande af minor oeh
passagera batterier, sättas uti försvarsdugligt skick" Detta
är ock::;å vår tanke och just derför anse vi en talrik positionsmateriel af enkel konstruktion här af nöden, flyttbar medelst
bogserfartyg från en position till en annan, men ej nödvändigtvis från ett skärgårdsområde till ett annat. "Guerillakrig"
vill förf. ej veta af och då han, uneler erkännande att de stora
fjärdame utgöra de minst ofördelaktiga stridsfält i skärgårelen
för fiendens pansarflotta, också anger att fienden ej sannolikt
söke1~ fördjupa sig i de trängre pas::;en utan hålla sig till de
allmänna farlederna, så vill det synas som om af::;igten ej heller numera vore att från sidorna oroa en med god fart framträngande fiencltlig fl otta, hvilken säkerligen ej skulle låta
hejda sig af ett och annat skott i förbifarten. Ett annat stridssätt hafva vi sett praktiseradt under eskaderöfningar, nämligen
strid uneler reträtt långs farleden, för hvilken strid en del af
våra pansarbåtar ju också äro konstruerade. Vi tro dock ej
att förf. kan hylla detta stridssätt, emedan det innebär att
helt och hållet afsäga sig förd elame af terrängen samt af att
fa strida på egna vilkor. En sådan Rtricl kunde ock sätta de
med blott 9 knop löpande pansarbåtarue uti en högst obehaglig belägenhet uti leeler der fiendens fartyg kunde ånga pä
med 11-12 lmov . Återstår då ett stridssätt som finnes ang ifvet uti följ ande : "Vid en strid uti en sådan terräng utgöra
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tydligen de stora fjärelame de stridsfält, som äro minst ofördelaktiga för en af stora pansarfartyg bestående flotta hvarföre det vapen som skulle hufvuclsakligen vara afsedt f~r denna terräng bör med fördel kunna röra sig uti de till fjärdame
ledm~cle passager, hvilka oftast måste af fienden forceras, då
han anmar genom skärgårelen intränga till fastlandet". Alltså
skulle våra . pansar- och kanonbåtar röra sig uti sådana passager som v1d Dalarö, Kanholmarne m. fi. ställen och förhindr.a fiendens framträngande. Men vare sig dessa passager vore
mmeracle eller ej, så kunna vi ej finna att den strid som här
l~omme . att. uppstå kunde få annan karakter än elen af positwnsst~·ld; 1 senare fallet blefve den säkert af mycket kort
varaktighet, nödvändiggörande en snar reträtt, hvilken vid
nämda ställen, liksom vid många andra, måste företagas utefter
hufvucllederna, ifall man ville undvika risken att bli afskuren
från hufvuclpositionen. Så väl äro dessa passager kända att
fiende~1 till. följd af 1~avigeringen ej borde behöfva länge
uppehaHa s1g under vara skärgårdsfartygs eld, och kunde vi
än ställa ~O pansar_brytande kanoner emot honom vid hvarje
passage, sa veta Vl att pansarfartyg hafva bestått värre elclp~·of än så_, och skola fortfarande göra det, såvidt de ej af spärrnmgar tvmgas att en längre tid utsätta sig för på ett eller
annat sätt skyeldade motståndare.
Det vore önskligt att man en gång finge klart definieraclt
hvaruti det terrängstöd månde bestå, som är beräknadt att utjemna olikheten emellan en öfverlägsen anfallande och en underlägsen försvarande. V år äldre skärgårdskrigshisto ria lär oss
~tt på den tiden tillgodogjordes terrängen dels sålunda att man
· mväntade . fienden bakom smala pass i hvilka han ej kunde
utveckla sm öfverlägsna styrka, under det de försvarande hade
n1m att använda hela sin kraft, dels derigenom att man beg;:tgnade holmarue på sidorna af passen samt sunelen dem
e:rnellan att derifrån rikta flankangrepp mot fienden under det
l~an sökte tilltvinga sig pa,c;sage, dels slutligen på så sätt att
~an bakom ntskjutancle nddar samt skär sökte tillfälligt skydd
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för fiendens eld. Alla dessa fördelar af terrängen tro vi ännn
kunna lända försvaret till väsentligt gagn, när striden upptages vid en spärrad passage, men knappast i andra fall och
detta af det skäl att artillerielden förlorat betydligt af sin
förmåga att hejda en forcering då denna företages med kraftiga stridsfartyg, försedda med stor fart och passivt skydd.
sjökrigsvetenskapen har också till axiom upphöjt elen lärdom
som vans nnder amerikanska kriget, att en modern fl otta ej
kan genom artillerield hindras att passera ett lopp der farvattnet är rent och öppet. Den som vill våga försöket måste
vara beredd på att misslyckas och på säker reträtt.
Att (ar·t också är en de(ensiv egenskap som i vissa fall
ersätter det passiva skyddet är en sanning som vi ingalunda
vilja bestrida; på denna egenskap grundar sig det berättigade
nti våra Blenda-båtar och på den hvilar till stor del den moderna knstförsvarstaktiken. Men för att under strid kunna
tillgodogöra sig farten erfordras manöverplats, hvilken sällan
står oss till buds uti de sund som en fiende har att passei'a
för att intränga till våra positioner. Äfven vid positionsstrid
anse vi rörligheten i viss mån böra komma till godo, isynnerhet för den opansrade materiel som, ehuru ej specielt bygd
för sådan strid, kan komma att der uppträda såsom förstärkning, men af så stor betydelse synes den oss ej vara, att man
hos den pansrade positionsmaterielen bör fordra denna kostsamma egenskap, då tillräckligt skydd erbjudes af pansarbeklädnaden och af terrängen.
Den stora vigt vi tillmäta denna fråga, huru skärgårdsterrängen bör begagnas af vårt sjövapen, torde ursäkta att vi
något länge tagit läsarens uppmärksamhet i anspråk för densamma. F örrän denna fråga blir nöj aktigt utredd, se vi ingen
utsigt att komma till full enighet beträffande materielen och
dess användande i krig. Det vore väl, om de som tro sig
hafva funnit nyckeln till skärgårdskrigsföringens, af så få sjöofficerare kända, problem, ville ge oss en klar och fattlig framställning rleraf om teorierna sedan under våra öfningseskadrar

blefve praktiskt tillämpade och pröfvade så att de vunne allmän häfd; en värdigare uppgift kan näppeligen gifvas dessa
eskadrar. Låt oss en gång komma till insigt om, hurn
de olika anfallssätten a) b) och c) - om hvilkas relativa.
sannolikhet vi likvisst tvifia på att A. B:s åsigt är den allmännast omfattade - skola mötas af vår fl otta ' hvilka tal-'.
tiska uppgifter våra eskadrar ha att lösa, ifall en invasionsflotta signaleras styrande mot Gefie-bugten, Söderarms-leden,
Sandhamn, Danzigergatt, I~andsort, Bråviken o. s. v. hvarest
och huru vi skola upptaga striden mot en fiendtlig pansarflotta som intränger i skärgårelen med synbarlig afsigt att bemäktiga sig våra positioner och förstöra våra eskadrar. Har
den uppfattningen blifvit stadgad att för sistnämda ändamål
en för rörlig skärgårdsstrid specielt konstruerad materiel är
behöfiig, må då den slutna skärgården och den öppna kilsten
broderligt dela nybyggnadsanslagen samt pers.onalens uppmärksamhet och studier. Blir det deremot bevisadt att vi
blott i starka positioner kunna räkna på att hindra fiendens
krigsfartyg att tränga fram genom skärgården, må vi då åtnöja oss med att ge positionsfartygen blott sådana egenskaper
som erfordras för positionsstrid och må vi koncentrera alla
återstående medel på anskaffning af snabba, sjödugliga, anfallskraftiga fartyg, som våga möta fi enden vid vår t lands yttersta
gränser, der vi, tack vare våra naturförhållanden och vår erfarenhet om dessa samt med stöd af säkra tillflyktsorter kunna
uppträda med djer(het, under det fienden, i saknad af dessa
fördelar, måste gå till väga med {örsigtighet. Att detta moment, detta stridsfält, på grund af vår kustformation såväl som
af vår befolknings anlag för sjölifvet, af naturen blifvit vår
flotta anvisade för att erbjuda det första kraftiga motståndet
mot möjliga anfall af våra ·grannar är visserligen vår in di viduella öfvertygelse, men en allmän åsigt om vårt vapens strategiska och taktif: ! ka uppgifter måste skapas inom fackmänn ens
krets genom grundligt samarbete och gemensamma studier, och
för detta ändamål är det nödvti,ncligt att faRtare sammanknyta
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de lösa band som nu förena flottans officerare och deras verksamhet. Initiativet härtill måste utgå från flottans öfverstyrelse, och äro vi förvissade om att sjöofficerarne ej begära
bättre än att under energisk och skicklig ledning få egna alla
sina krafter i\,t sitt vapen.
Det torde ligga i sakent:~ natur att vi under granskningen
af A. B:s skrift nödgats företrädesvis sysselsätta oss med de
för sjöförsvarsfrågans lösning särdeles vigtiga punkter, angående hvilka vi funnit skäl att omfatta fri\,n förf:s skiljaktiga
i\,sigter, och å andra sidan torde det vara öfverflöcligt förklara,
att vi i denna skrift pi\,träffat många beaktansvärda sanningar
rörande fl0ttans materiel såväl som dess personal och organisation. Till och med de strategiska och taktiska framställningarna lenma, tack vare den fullständighet och mångsidighet hvarmed de äro behandlade, äfven om man ej fullkomligt
kan gilla de _resultat hvartill förf. kommit, så rikhaltigt materiel till studier och betraktelser, att vi ej tveka tillerkänna
A. Bffickströms "Tankar om vi\,rt sjöförsvar" ett bland de
främsta rummen i vi\,r moderna sjökrigslitteratur.
(Forts.)
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(Insänd t.)

Maris imperium obtinendum.
Ehuru af.-;lutanclet af nedanstående öfversättning tiU följd
af åtskilliga omständigheter blifvit mycket fördröjdt, anser jag
dock ämnets vigt och intresse berättiga ett offentliggörande af
densamma på vårt språk, så mycket mera som de betydelsefulla fri\,gor den behandlar, ännu äro långt ifri\,n sin lösning
inom vi\,rt fädernesland.
Att uppsatsen, hvars författare, italienaren P. Cottrat;t,
offentliggjort densamma i Rivista Marittima, varit synlig i
Re'Cue Ma1·itime et Coloniale (derifdn vår öfversättning är hemtad), ställer hennes värde i en fördelaktig belysning. Sjelfva
titeln borde det-isutom vara ansli\,ende för en hvar, som håller
sitt hafomflutna land kärt.
Som artikeln för öfrigt innehåller mycket, som kan ega
sin fulla tillämpning pi\, våra förhållanden, är den särskilclt för
Sverige och i all synnerhet för svenska flottan i hög grad beaktansvärd.
För oss gäller det visserligen icke att bevisa olämpligheten för ett fattigt land att nästan uteslutande bygga k;olqssal~t
.och oerhörd t dyrbara pansarskepp - ty den satsen l(Lr väl
ingen bestrida, hvad Sverige beträffar - men det gäller att
visa vigten och fördelame af en stark flotta för ett land med
Sveriges belägenhet - såväl i geografiskt ,och politiskt som i
ekonomiskt hänseende. Man torde näppeligen kunna frarp,ställa denna flottans stora betydelse i en klarare dager, &n
hvacl elen italienske författaren gör i sin vältaliga skrift. Hufvud-ändamålet med uppsatsen är emellertid att visa det okloka
för Italien uti att fortsätta byggandet af de stora pansarfartygen, och att framhålla vigten af medelstora fartyg, hvilkas
7
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förnämsta typ, min-ram-kryssaren, med rätta tillskrifves en
synnerligen stor betydelse.
Den kortfattade öfversigt öfver anfalls- och försvarsvapnen
till sjös, som författaren i sitt appendix lemnar oss, erbjuder
visserligen ingenting nytt och framställer för öfrigt åsigter,
som möjligen icke till fullo delas af a~la sjömän. Genom sin
korthet och klarhet synes den dock ega sitt värde och särskildt för icke fackmän torde den kunna tjena som en lättfattlig resume af örlogsvapnens ståndpunkt nu för tiden.
Författaren afslutar sitt appendix med en kort betraktelse
öfver den italienska flottans tillstånd och en jemförelse mellan
henne och såväl den franska som den engelska flottan. Då
denna afslutning är af mera lokalt intresse, har densamma
blifvit utesluten i denna öfversättning.
Tillönskande den ärade italienarens ideer den största framgång, lemnar jag efter detta lilla företal honom sjelf ordet och
låter honom träda inför den svenska allmänheten med sitt storslagna

Maris imperium obtinendum.
I.

Det främsta viikoret för den blifvande italienska monarkiens bestånd, skrifver N a poleon I, är att vara en sjömagt,
på det landet må kunna försvara sina kuster och bibehålla
besittningen af sina öar.
Vi måste till hvad pris som helst vara herrar öfver hafvet.
Vi befinna oss olyckligtvis icke, ur militärisk synpunkt, i
samma ställning som Tyskland, som år 1870 endast behöfde
spärra sina få flodmynningar med minor, släcka sina fyrar och
borttaga utprickningen af farlederna för att döma den franska
flottan till overksamhet.
Hos oss är förhållandet annorlunda; också är det i ögonen
fallande, ända sedan Pelasgerna och Aeneas' tid, huru lätt tillgänglig Italiens kust är med sina stränder, som spegla sig i
det lugna, djupa hafvet rundt omkring.
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Våra stora samfärdsvägar gå hufvudsakligen öfver sjön.
Likaledes äro alla våra näringskällor tillgängliga sjövägen eller
belägna nära hafvet. Om våra kuster blifva blockerade, om
samfärdseln sjöledes afbrytes eller oroas, så skall vårt lif
sväfva i fara och vi förlora hälften af den kraft, som är oss
oumbärlig för att kunna föra ett krig. Hvem vet ej, att segern nu för tiden mer än någonsin tillkommer den, som lyckas att hastigast koncentrera sina elivisioner och sina armekårer, manövrer för hvilka man måste använda hundratals och
åter hundratals jernvägståg, äfvensom att alla uppskof blifva
oändligt mycket längre än hvacl man till en början föreställer
sig, då man ej disponerar ett stort antal vägar? H vem fattar
ej, att utan en flotta den hastiga koncentreringen af våra krafter på elen förnämsta krigsteatern är helt och hållet utan skydd?
Om man påminner sig, att då alla passen å Alpernavoro
öppna för fransmännen år 1859, måste icke destomindre hundratusen man gå sjövägen till Genua för att komma fortare
fram och i tid förena sig med sina kårer; och att Chile, beröfvadt fördelame af hafvet, säkerligen icke så lätt skulle triumferat öfver Peru; om man slutligen tänker på elen förskräckelse som blotta möjligheten af en landstigning ingifver en. gelsmännen, så skall man förstå, att ofvanstående exempel äro
sådana, som fordra vår och icke Tysklands uppmärksamhet.
Tyskland är så att säga en stat midt i landet, så otillgängliga och aflägsna från de strategiska vägarue äro dess
kuster. Det står i förbindelse med öppna hafvet endast genom
sina flodmynningar och sina "haff". Om det spärrar sina inlopp, befinner det sig skyddadt från sjön. Om det icke vore
· för att skydda den betydliga handeln och med hänseende till
ett anfall på fiencltliga kuster eller flottor, samt för att utveckla sitt inflytande i de mest aflägsna land, kunde det reda
· sig utan flotta. Österrike-Ungern förblir en stormagt äfven
utan sin flotta. Ryssland befinner sig i det närmaste uti sam. ma ställning. Frankrike sjelft skulle icke vara blottstälclt i
afseende å försvaret - hvilket historien också gifver vid han-
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den - äfven om dess fruktansvärda flotta skulle vara dömd
till overksamhet. Men vi, vi befinna oss i helt olika förhållanden.
Vår hufvudstad är belägen en eller två dagsmarscher från
hafvet. Vid hvarje punkt af kusten kunna våra trupper blifva
afskurna från hvarandra hvilket ögonblick som helst, och från
öppna hafvet kan en arme falla oss i sidan eller ryggen vid
lifspnnkten för vår kraft - Po-dalen. Från öppna hafvet är
det lätt att försöka en hEJtydlig splittring af våra stridskrafter
medelst en landstigning; man kan sålunda underlätta fiendens
framtågande och tvinga våra trupper att retirera.*)
Om vår flotta är bragt till overksamhet, behöfva vi kanså stor styrka för att försvara oss, och äfven med
dubbelt
ske
en sådan skulle vi utan tvifvel blifva utsatta för att slutligen
besegras. Och om den fara, som våra öar, våra hamnar och
vår handelsflotta skulle lida, behöfva vi icke ens yttra oss.
Det finnes ingen utsigt att hoppas, det kårer af locxx:J,
2ocxx:J eller 30000 man kringspridda här och der, skulle kunna
i tid - inom det fåtal timmar, som åtgår för en debarkering
- tillryggalägga de jemförelsevis korta vägstycken, som t orde
skilja dem ifrån elen punkt af kusten, som blifvit inkräktad.
Det är en gifven sak, att vi icke få räkna mera på kustförsvaret för att skydela oss. D etta försvar är nödvändigt för
att gifva säkra operationsbaser och stödje- och tillflyktsorter
för vår flotta och äfven för att hindra fienden att alltför lätt
besätta vissa synnerligen vigtiga punkter. Men då vi hafva
gifvit ut sextio millioner för att befästa Spezzia och låtom oss
och minera V ad o, Genua,
antaga lika mycket för att bestycka
'
.
V ecchia etc., skall
Civitha
Porto-:E'erraio, San Stefano's hamn,
*) Det så vigtiga försvaret af Ligurien iir nu för tiden niist an omöjligt utan
att ega heiTaviildet öfver hafvet, enligt hvad den fra mstfte nde Bona rnico s,iiger.
Hnn anflir mycket träffnnde den nllvarsammn. skada, BOm da nska monitorn
«Rolf Krak e« dag och natt orsakade preussarnes högra llygel, då dc beliigrade
DUppel, och tilliigger att det, enligt Grivel, var lord Rodn ey Smith's fartyg
so m hindrade Napoleon att bemiigtiga sig Palestina.
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det alltid återstå åtskilliga tusental kilometer af kusten obefästade och lätt åtkomliga för en fiendtlig landstigning; och om
vi icke hafva en fullkomligt organiserad rekognoseringsflott a
af talrika, snabbgående och kraftiga fartyg med minbåtar, i
stånd att öfvetraska fienden å öppna hafvet eller åtminstone
upphinna de fiendtliga fartygen, så snart som de äro förenade
vid kusten, skola dessa helt lugnt minera våra kustjernvägar,
beskjuta våra städer och våra varf, bemägtiga sig våra handelsfartyg, afskära våra förbindelser m ed öarne och till och med
(en sak som de aldrig skola uraktlåta), så att säga utan risk,
bombardera de städer, sådana som Genua, hvilka vi hafva befäst. J ag öfverclrifver icke, då jag säger ~ttan 1·isk, ty, såsom
bombarderingen af Oallao och andra hamnar hafva bevisat,
kunna fartyg, som ~rbjuda ett jemförelsevis litet mål och hvilka ega stor rörlighet, bombardera en fästning dag och natt,
genom att hålla sig på ett sådant afstånd, att kustbatteriernas
eld blir overksam.
Men, torde man invända, vi hafva ej medel att afhj elpa
ett sä stort missförhållande, ty vi äro fattiga, och de stora
sj ömagterna, som offl'a 200, 250, j a, om man så vill, 300 och
ännu flera millioner om år et på sin flotta, skola alltid krossa
oss med sina millioner. Följaktligen är det bättre att enelast
väl utbilda vår arrile,. och att låta vår flotta vara sådan hon
är, eller att inskränka oss till att på sin höjd långsamt och
så ::;måningom bereda henne en framtid, som utan tvifvel skall
blifva lysande, men dock mycket aflägsen.
N ej, vi kunna icke, utan oerhörd fara, afstå ifrån öppna
hafvet. Till och med med vår närvarande styrka och till hvad
prii'i som helst måste vi hålla öppna sj ön ; och om fienden skulle
visa sig med en landstigningskår vid V ad o, vid toskanska eller
r omerska kusten, skola vi anträffa hans transportflotta, måhända fåtaliga och i alla händelser med utsigter för nederlag;
men vi skola icke tveka att uppoffra det ena efter det andra
af våra tunga och gamla pansarfartyg, och vi skola försöka
att med dem genomskära fiendens eskorteringseskader för att
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hindra, om än icke landsättningen af trupperna, hvilkeJi kan
försiggå inom några timm~r, så åtminstone trossens och reservernas, för hvars debarkering man måste räkna icke timmar
utan dagar för åtskilliga manövrer och operationer.
Skola vi lyckas eller ej ? Antingen skall elen fiencltliga
konvojen fä den oöfvervinnerliga armadans öde, eller ock skall
han ej blifva oroad eller skingrad förr än trupperna äro landsatta, såsom det hände N a poleon i Egypten. Och om vi efter
detta första förtviflade försök, skulle befinna oss utan flotta
ansigte mot ansigte med en fiende, som torde hafva de. mest
fruktansvärda reserver att fylla luckorna med, huru skola vi
då försvara oss mot en förnyad inkräktning från hafvet?
Dessa alternativ äro förskräckliga, ehuruväl om det gäller
att med hjeltemod utstå en bombardering eller till och med
en tillfällig inkräktning, Genua, Palermo, Neapel och Livorno
på intet vis skulle tveka, alltjemt med villror att vara säkra
om att det nationella försvaret skall blifva segerrikt.
Att se vår kust öfverrumplad - en pröfning för hvilken
vi hädanefter äro utsatta - så mycket· kunna vi, strängt taget,
lida, det medgifver jag; men ingalunda Eln inkräktning af halfön samtidigt från land- och sjösidan eller en större landstigning, vare sig i Toscana eller å romerska kusten. Ty sådana
förluster skola, såsom de ryktbare 1\f~zzacapo hafva bevisat
och efter dem så många andra framstående män, göra en lyckosam utgång af kriget mycket tvifvelaktig.
Huru talrika våra fiender än äro, böra de alla passera genom nålsögonen i Alperna; de skola icke komma till P o-dalen
så hastigt, att icke vår arme der kan hålla dem stången. lVIen
om hafvet och kustvägarue äro utan sjöförsvar, om en transportflotta med 60000 man, afgången ena aftonen från Toulon,
Nizza och Villa Franca, kan anlända vid följande daggryning,
utan att ens hafva blifvit varskodd vare sig vid V ad o eller å
toskanska kusten, och der debarkera inom. några timmar, då
skulle saker och förhållanden förändra utseende, och alltför
sent skulle vi ångra, -att vi icke hade lånat örat åt förståndige
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mäns råd, hvilka ännu helt nyligen hafva upprepat för oss:
"Vi måste anvisa ytterligare 20 millioner om året till flottan,
om detta än skulle kosta oss två armekårer."
J ag vidhåller sålunda, att vi till följd af en tydlig och
tvingande nödvändighet af försvar, ja, till och med för räddning, böra besluta oss att till hvad pris som helst hålla öppna
sjön. Och jag tror, att nu för tiden flera tillfällen erbjudas
oss att beslutsamt inträda på den väg, som den framstående
Marselli utstakat för oss, till en hastigare utveckling af våra
stridskrafter till sjös, en utveckling, som så rättmätigt blifvit
förordad af armens och flottans mest kompetenta personer.
Vi böra ej förlora ur sigte, att vissa krigsrörelser å kusterna kunna förhindras genom jemförelsevis inskränkta och
föga kostsamma medel af offensiv natur till sjös och att fien- ·
den säkerligen icke skall äfventyra en oändlig landstigningskonvoj, eller måhända ens våga försöka ett anfall med ett eller
två detacherade fartyg på någon bland våra sjöstäder eller
någon af våra jernvägslinier, om han vet att kusten är uppmärksamt bevakad och att kraftiga rekognosörer, minbåtar
och utan tvifvel äfven en division af våra blifvande stora och
snabbgående pansarfartyg, skulle kunna helt plötsligt komma
honom till mötes.
De sjelfständiga kryssame och minfartygen, dessa båda
fartygstyper, hvilka i sin mest fulländade form blifvit så högt
berömda, jag skulle nästan vilja säga uppfunna för åtta år
sedan af vår amiral Saint Bon, sådana äro de fattiges men
djerfves vapen emot de alltför mägtige rike. Kryssarekriget,
ett krig med enstaka sammanträffanden och, enligt h vad en
tapper utländsk amiral har lärt oss, kaperiet - se der medel
att draga fördel af med dessa skiljaktiga redskap.
Förlidet år förorsakade det lilla konungariket Grekland,
· medelst ett improviseradt anfall med 37 minbåtar, mycket besvär för den mägtiga turkiska flottan. "Alabama" har under
månader ostraffadt (never caught) trotsat Förenta staternas sjömagt och om hon haft vattentäta skott skulle hon ännu vara
flott,
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II.
Om vi i stället för eller utöfver vår närvarande pansareskader, så långsam i sina rörelser, alltjemt orörlig i Spezzia
eller nödsakad att löpa in i någon annan hamn för en oupphörlig komplettering af sina kolförråd eller till följd af bristande sjöduglighet, om vi i stället för allt detta hade 10 stora
och snabbgående kryssare med kolförråd för tre eller fyra veckor och fullt sjödugliga och om dessutom, tack vare en fullkomligt ordnad rekognoseringseskacler, dessa sjöfalkar vore i
stånd att inom några timmar från alla håll slå ned på fiendens konvoj och på de hotade punkterna, om man öfverallt
med deras verksamhet kunde förena minfartyg, oeh ännu mera
snabbgående minbåtar - huru olika skulle icke då utsigten
för ett kraftigt försvar förtona sig.
Amiral Saint Bon's skarpsinne bedömde redan åren 18731874 så klart det nya skede, h varuti örlogsstrategien, tack vare
dessa nya krigsreclskap, börjar inträda. Han förutsåg, att de
klassiska sjödrabbningarrres arena var kanske för alltid tillsluten och att nu vore vigtigast att hos fartygen hufvudsakligen
utveckla de strategiska egenskaperna, hastighet och sjelfstänclighet, med ett ord de egenskaper, som kryssarekriget fordrar.
Flottan befinner sig, påstod han dessutom, inför en ny
och icke mindre genomgripande omdaning, än elen som egde
rum 1860. Vid denna tidpunkt utdömde pansaret alla för11t
exi;:;terande fartyg, och nu utdömer vVhiteheads mina alla fartyg, som -finnes. I en drabbning mnellan en "Duilio" och en
kryssare, beväpnad med sådana minor, anser amiralen, att alla
utsigter för seger tillkomma den senare.
Vår närvarande :flotta är ännu denna samma :flotta, som
saknar de strategiska egenskaper, på hvilka amiral Saint Bon
hänsyftade år 1874. Hon skall jaga inkräktaren och anfalla
honom hvar helst hon kan, hon skall delvis tillintetgöras och
sänkas, men ändå sända de fiendtliga pansarfartygen några
projektiler från sina 100 tons kanoner samt borra i sank ett
eller annat fartyg.
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Men man måste betänka, att en eller två af fiendens
Whiteheads minor äro nog, jag påstår ej för att sänka "Duilio", "Dandolo" eller "Italia", men säkerligen för att tvinga
dem att söka hamn och stanna der under långa veckor för
att reparera.
En vanlig granateld skulle kunna så genomborra de opansrade delarna af dessa vedelens största fartyg, att de blifva urståndsatta att hålla sjön uneler ett långvarigt hårdt väder, och
h vilka v EJ> pen återstocle oss då?
Det är smärtsamt att bekänna, men hela återstoden af vår
gamla så mycket prisade :flotta är - förutom att den saknar
hastighet och tillräckliga kolförråd - utsatt för att se sina
pansarsidor genomskjutna af de nya 14 eller· 15 cm kanonerna
å en fiencltlig avisoångare, och för att efter tio minuters strid
räkna måhända 100 man otjenstbara. Och om sedan en Whiteheads mina skulle nå kölen å någon af våra gamla pansarfartyg och der - · enligt ett uttryck af en engelsk fartygschef
- förorsaka en väg "hvarigenom en omnibus kunde passera",
skulle dessa hål antagligen hafva sköna och stora dimensioner,
emedan ifrågavarande fartyg icke äro försedda med ett tillräckligt antal sådana vattentäta skott, tack vare hvilka de
jättelika "Italia" och "Ruggiero di Lanria", ja, äfven de mest
anspråkslösa kryssare, känna sig - icke osårbara (en tydligen
omöjlig sak) - men åtminstone kunna begränsa verkan af de
förfärliga Whiteheads minorna och fördröja slutkatastrofen.
Vi få icke göra oss några illusioner: hela vår gamla materiel hat förlorat sitt militäriska värde; att med sådana medel
hoppas kunna motväga endast två eller tre kryssare eller en
:flottilj af fiendtliga minbåtar, skulle vara detsamma som att
begifva sig på jagt med en hop uppretade lam, huru hjeltemodiga som helst, emot blodtörstiga, löskopplade vindthundar.
Vi kunna i första rummet endast räkna på våra sjömäns
personliga tapperhet och hjeltemod, och dernäst på 20 eller
30 minbåtar, 3 kryssare (af hvilka 'en är färdig) och 7 stora
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pansarfartyg, af hvilka två äro färdiga, en annan skall blifva
klar om 18 månader, ännu en om 3 år och tre om 4 eller 5 år.
Men hvacl betyder detta, om fienden inom loppet af en
vecka kan slunga rriot våra kuster och på våra sjövägar minst
50 fartyg, hvilka - låt vara att de icke lyckades öfverraska
kärnan af vår styrka - dock hastigt skulle draga sig bort
från densamma, ofta till och med utan att blifva varskoelda
af våra rekognoserande kryssare, och seelan beskjuta, preja,
uppbringa eller sänlm våra transport- och handelsfartyg?
Och till och med då vi hafva våra sju märkvärdiga och
ojemförliga pansarfartyg af l:a klass - skulle vi ändå icke
alltid vara underlägsna i antal ?
Denna väldiga kärntrupp af örlogsfartyg, förenade eller
detacherade, skulle väl kunna hålla stånd för en stund åtminstone, det vill jag medgifva, emot ett dubbelt antal sådana
som "ln:flexible", "Ajax", "Collingwoocl", "Amiral Bauclin",
"Marceau", och till och med - från det stora sjökrigets synpunkt - går jag in på att, om vi icke redan varit långt efter
vår tid, skulle vi a:flagt prof på ett ganska vist förutseende,
då vi sökt motväga qvantiteten med qvaliteten.
Men blifva väl dessa stora drabbningar emellan pansarkolosser framtidens sjökrig? Eller sk~ll väl detta krig åtminstone vara förmånligt för oss, som äro fattiga och sakna reserver? Än de sjelfgåencle minorna? Och kaparekriget? Och
de talrika och snabbgående kryssarne, som i praktiken äro
nästan oåtkomliga för artilleriet (om än detta bestode af 100
tons kanoner), och hvilkas beväpning utöfver deras minor, i
motsats till pansarskeppens, består af talrika och snabbskjutande kanoner, hvilka äro i stånd att fullkomligt förstöra tre
:(ierdeclelar af öfvervattenskroppen å de stora pansarfartygen?
L åt01n oss höra hvad sir \Villiam Armstrong yttrar för
fem månader seelan inför en församling af engelska ingeniörer, till h vilkas presiclent han blifvit utvald :
"Den sista perioden af denna omhvälfning inom krigs"konsten lltmä~·h;tes af Whiteheads-minornas framtri;tdancle.
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"Alltsedan uppfinningen af dessa krigsmaskiner befinna sig de
"väldiga pansarfartygen icke längre i större säkerhet än de
"svagast beväpnade fartyg . . . . Så länge man kmmat nära
"-hoppet om att kunna realisera en absolut osårbarhet, är det
"icke öfverraskande, att man på denna väg kunnat försöka
"de allra största uppoffringar; men då vi stå inför dagens er"farenhetsrön, är det oss naturligtvis tillåtet att uttrycka elen
"öfvertygelsen att elen så länge eftersträfvacle osårbarheten
"endast är en drömbild.
"Det har icke blott blifvit bevisadt, att pansaret är van"mägtigt emot minexplosioner och ramning, utan vi hafva
"dessutom fullgiltiga skäl för att på förhand försäkra, att
"hvarje framsteg, afseende tillökning i pansarets motstånds"förmåga mot projektilens anslag, skall åtföljas af ett mot"svarancle fram:;,ieg i artilleriets kraft. För att bibehålla för"hållandet mellan pansarets alltjemt växande tjocklek och elen
· "strängt begränsade tyngd, som fartyget förmår bära, har det
"dessutom blifvit nödvändigt att allt mera minska ytan af
"den skyeldande beklädnaden, och att låta denna minskning
"gå till en sådan ytterlighet, att man har måst lemna största
"delen af skrofvet utan betäckning."
Sedermera har sir William Armstrong yttrat, att en mycket snabbgående kryssare, som är kraftigt beväpnad med artilleri och sjelfgåencle minor, kan nu för ticlen byggas och
beväras för ett fåtal millioner. Och det gifves redan exempel på vissa kryssare, som göra 2 eller 3 knop större fart än
"Duilio" och "Danclolo", d. v. s. än de två snabbaste pansarfartyg som existera, och dock kosta de enelast fjercleclelen mot
"Duilio" och kanske femtedelen af "Italia", samt äro dessutom
nästan i lika hög grad som "ltalia" skydelade mot sänkning.
Om man utomlanels lyckats åstadkomma sådaria kryssare, skulle
väl våra mariningeniörer, som vedelen afunclas oss, kunna uträtta lika mycket eller till och med mera.*)
*) Det synes mig tviirtom, som om ilfven Uran af uppfinningen af dettu
slags fartyg ti llkommer oss Den kryssaret.yp, som vi nu beundra, itr i sjelfva
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Utan tvifvel skulle sådana kryssare, i jemförelse med
"Italia", hafva olägenheten af mindre kraftiga och mindre
skyddade kanoner, men de skulle blifva öfverlägsna till antalet och äfven genom det mindre mål de erbjöde fiendens artilleri, liksom genom deras större förmåga att använda rammen
och minorna, d. v. s. de verkligen afgörande vapnen. L åtom
oss för öfrigt se, huru Armstrong behandlar och uppskattar
utsigterna för en drabbning emellan tre kryssare af svagaste
cert och ett mindre snabbgående pansarfartyg:
".M:an tänke sig i strid mot ett pansarfartyg, och skall man
"lätt finna att de, utom sin numeriska öfverlägsenhet, ega
"äfven andra fördelar: Som deras synliga yta är mindre, äro
"de svårare att träffa; som deras hastighet är större, kunna de
"välja sin position för att efter eget behof förfölja eller taga
"jagt; emedan de manövrera hastigare, skall det blifva dem
verket hufvudsakligen den samma som redan för några år sedan blifvit konstruerad af vår framstående ingeniör Vigna, uti «Flavio Gioia«,«Vespucci« och
«Savoiaa, i'1 hvilka fartyg man uppoffrat den storartade och hädanefte!' såso m
onödiga ansedda riggen, hvilken und er strid t o. m. är skadlig, ehuruvill den
är mycket lämplig å vism stora fartyg, som ii ro afsedda för tran Ratlaotisk sjöfart. I detta system blir kryssaren etL ram- och minfartyg, liimpadt för långvariga cxped ition~,r, beväpnad t med en stark ram och talrika Whiteheads minur,
och som dessutom förenar alla de taktiska fördelar, man vilntar af «Polyphe mus" (~ tor hastighet och manöverförmåga) med en kraftig beväpning af snabbskjutande kanon er - sålunda i besittning af de mest framstående strategiska
ngenskaper. Hon skall troligen kunna tillryggalägga 7900 minuter, med eko nomisk men dock vacker hastighet, utan att förnya si tt kolförråd. Om det gäller,
slmll han kunna vinna 4 a 5 timmar pit «Duilio « från Spezzia till Messina och
8 a 9 timmar på något af de blittt·e utländska pansarfartygen Inom 8 eller
10 minuter skulle Pn dylik kryssare vinna 1000 meter på de blista fi eudtliga
pansarfartyg, hvars eld han ville undvika, och på Hunn kortare tid simlie han
kunna komm a ett af dem nog nära för att afskjuta en min a på detsa mma.
D essa ram- och minfartyg skola blifva nog höga på vattnet och hafva s1'1 goda
nautiska egenskaper, att de kunna trotsa hvilken storm som helst och fullkomligt egna sig åt lång v·ariga kryssningar. De skola hafva alla si na lifsorgan er
skyddade mot artillereld medelst ett af kol och kork lätt blindoradt dlick, och
deras artilleri skall så sinnrikt anordnas och behöfver en si\ liten betjening
(skyddad genoin sköldar mot granatskärfvor), att deras pjeser svårligen kuuu a
dem11uteras, utom af en stark eld på niira hll ll;

-

r ~'lättare

109-

att med ram och minor slå ned på fienden och på
"samma gång undvika motståndarens ramning och minanfalL"
Sir William Armstrong slöt med det yttrande, att, äfven
Olfl man skulle antaga att det pansar, som skyddar endast en
del af det stora pansarfartyget, vore ogenomträngligt, skulle
de tre kryssarue dock mycket snart få öfverhanden.
Han råeler uti ifrågavarande fall kryssarue att låta sina
besättningar söka skydd nere j fartyget och att djerft besluta
sig för offensiven med sina minor och rammar, medelst hvilka
de skola vinna en säker och hastig seger, utan att för mycket
fästa sig vid några projektiler, som pansarfartyget skulle kunna
lyckas sända dem.
Så snart personalen en gång är i säker het, måste man be. tänka att det är nästan omöjligt, att kryssame - h vilka visserligen icke äro bepansrade, det är sant, men som hafva ett
däck ofvanför vattenlinien, hvilket skyddar dess maskiner skulle kunna erhålla någon svårare skada af några projektiler,
som ginge tvärt igenom deras lätta sidor, antagligen utan att
träffa några af fartygets lifsorganer.
"Om man öfverväger det obestridliga värdet af en mängel
"snabbgående och kraftigt beväpnade fartyg, konstruerade i
"ändamål att erhålla cle största möjliga defensiva förmåner
"(utom den vertikala pansarbeklädnaden, som hädanefter anses
"nästan onödig)", slutar Armstrong sitt föredrag, "och om man
"betänker, att dessa fartyg, i motsats till de egentliga pansar"fartygen, aldrig kunna i förtid foråldras med hänseende till
"elen typ de representera, så skall man tvifvelsutan finna d et
"vara ett vist råd, att använda största delen af budgetens an:"slagna medel till fartyg af denna typ."
Mot dessa så rigtiga slutsatser af den snillrike engelske
ingeniören och artilleristen kan jag i sanning icke finna, att
,man har något att invända. Det är godt och väl att anmärka,
_att hvad oss beträffar äro de disponibla medlen mycket begränsade, emedan vi för närvarande hafva på stapeln 4 stora
pansarfartyg af första rang ("Lepanto", "Ruggiero cli Lauria",
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"Fransesco Morosini" och "Andrea d'Oria"), vidare "Italia" att
afsluta, hvilket allt representerar en utgift af omkring 30 millioner att fördela på 5 år. Ingen kan önska, att man uppskjuter ens en dag byggandet af denna vår sjömagts kärna,
men, sanningen att säga, synes det mig äfven från denna synpunkt, att det skulle vara icke blott ett svårt misstag utan
nästan en omöjlighet att sträcka kölen till ett åttonde fartyg
om åtminstone 20 millioner.
"Klokhet är alltid af nöden", upprepar jag, i det jag lånar
amiral Saint Bon's ord, men nu mera än någonsin, ty från det
ögonblick, då det är bevisadt, att en Whiteheads mina är i
stånd att förstöra (eller åtminstone att förlama) en "Duilio",
bör man på intet vis skynda sig att bygga så dyrbara fartyg.
Visserligen lär ingen förneka de fördelar, som stå att erhålla uti de stora sjödrabbningarna, levererade och afgjorcla
med kanoner allena, emot de moderna hafsviclunclern, genom
100 tons i stället för våra nya kryssares 27 tons kanoner och
uneler skyddet af de väldiga och kraftiga apparater, som de
förra måste ega, likasom genom deras pansarsiclor, som betäcka 1500 till 2000 tons med ett 50 a 60 centimeter tjockt
pansar. Men då skulle vi få en andra "Italia", en andra "Lepanto" om 25 millioner åtminstone, i stället för 5 moclenm
kryssare, el. v. s. 5 mycket snabbgående min-ram-fartyg, försedela med ett talrikt, snabbskjutande artilleri, bestående af
kanoner, lika lämpliga för bombardering, som för att genomborra en medelsvår pansarsida.
Vi hafva hört, hvacl sir William Armstrong tänker om en
drabbning mellan en kryssare af denna typ och ett pansarfartyg. Den frainståencle amiral Arminjon hade redan året
förut kommit till samma slutsatser genom att unelersöka förelelen af enkla min-ram-fartyg utan artilleri. Och amiral Saint
Bon f~rutsåg, sasom vi likalecles sett, redan från slutet af år
1874 elen öfvervigt, som ett enda minfartyg af Mattei's konstruktion skulle hafva emot ett pansarfartyg, och han tillade,
att det hädanefter vore möjligt att åt chefen å ett af dessa
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moderna örlogsfartyg - en framstående italiensk ingeniörs
mästerverk och stolthet - gifva korta och noggranna instruktioner om elen manöver han hade att utföra för att sänka ett
fiencltligt pansarfartyg.
Men för min del vill jag, så mycket hellre som jag till
fullo instämmer med dessa framstående män, hvars ord väga
så tungt i vågskålen, inskränka mig till att upprepa, hvacl som
nu enelast är allt för ovedersägligt, nemligen att efter 15 eller
20 'minuters allvarsam drabbning emot väl rustade pansarfartyg eller emot minkryssare af den typ, jag har för ögonen,
eller emot minbåta,r, skulle "Italia", "Duilio", "Duperre", "Ban. " , "In fl ex1'bl e " , me c1 ett Ord alla fartyg Om 20 a 25 mill.,
Cl lll
säkerligen lida sådana haverier, att de åtminstone måst draga
sig tillbaka till någon hamn och förblifva der, Gud vet hur
länge, för att reparera. Till och med om man frånser de afgörande vapnen på nära håll (minorna och rammen) och icke
talar om det karteschhagel, som genomborrar allt som icke
är skyddaclt af minst en tum tjock stålplåt, skuile 50 till 100
granater kunna inom några minuter så sarga ett stort fartyg,
b~pansradt eller icke, att det vore ur stånd att längre hålla
SJÖn.
Undersök ritningar till hvilket som helst bland de fartyg
man nu för ticlen kallar pansarfartyg; betänk att icke ens en
tum af t. ex. "Italias" enorma sidor är lemnacl utan skyeld af
dess pansar, och att knappast en tredjedel, en fjercledel, en
femtedel är skydelad ombord å andra pansarfartyg. Besinna
att skorstenarne, alla kanoner eller åtminstone deras långa fält
äro utan betäckning, att kommandotornen kunna bortryckas
af en kula; fråga elen cljerfvaste örlogsman om han känner
sig i stånd att, jag säger icke ens uthärda ett hårclt väder,
utan enelast att fullfölja en kryssning i Juli månad med sin
öfverbyggnacl och sina däck sönderskjutna och öppna, och säg
mig sedan, om det är bättre att inför vår närvarande stora
och absoluta brist på fartyg, gifva oss en sjette "Duilio" efter
sex år, med en tredjedel af sin öfvervattensbyggnacl bekläeld
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med 45, 55, ia till och med 65 centimeters pansarplåtar, vid
denna tidpunkt (enligt hvad Armstrong förutsäger) otillräckliga,*) och hvilka i alla händelser icke skulle hindra att skrofvet genomborrades ofvan- och nedantill - eller att inom mycket kortare tid bygga fyra· eller fem kryssare, d. v. s. sj ögående min-ram-fartyg, saknande "Italias" och "Lepantos" 100
tons kanoner, men i besittning af dessa fartygs väsentliga
egenskaper, den ytterliga snabbheten och manöverfärdigheten, dessa båda egenskaper, som just äro nödvändiga fö1M oss
för att mångdubbla vår handlingskraft och inleda striden under ett för oss gynsamt ögonblick. Vi ärv fattiga, och seelan
länge sakna vi reservfartyg. Vi måste sålunda taga vara på
det lilla vi ega för elen afgörancle striden.
Vi hafva på stapeln, det upprepar jag, fyra stora pansarfartyg och ett nästan färdigt. Alla dessa storartade fartyg
öfverträffa säkerligen - och . ett bland dem betydligt -- "Duilios" och "Danclolos" verkligen beundransvärda snabbhet; de
hafva likaleaes deras ypperliga nautiska egenskaper ("Italia"
och "L epanto" ega dem till och med i sällsy11t hög grad); de
skola alla förses med de kraftigaste kanoner i verlden; men
de skola kosta oss 80 millioner, utan att räkna dem vi redan
gifvit ut, låt vara 16 millioner om året. Om man vill, och
detta är synnerligen önskvärdt, afsluta dem inom fem år,
kunna vi icke, jag upprepar det åter, tänlm på att i dag
sträcka kölen till ett åttonde fartyg om 20 a 25 millioner.
Vi skulle i sådant fall vara nödsakade att uppskjuta afslutandet af de andra, och vi skulle icke få denna nya komplettering af vår flotta förrän om sex år, under det att .vi inom
kort tid kunde hafva kryssare och minbåtar.
Om vi kunde med skicklighet draga nytta af våra sju
stora pansarfartygs rörlighet, om vi gömde dem för att slå
fruktansvärda 8lag, om vi till yttermera visso förstärkte dem
medelst ett unelerstöd af rekognosörer och kryssare, skulle
*) Nyligen anstitlda f\Jrsök hafva gått ut på att bevisa, det sir William
Arm strong haft fullkomligt rUtt.
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sjöstyrka, representerande ett kapital af 150 millioner,
kunna hålla stånd emot massor om 250 a 300 millioner af sådana ·stora fartyg, som de öfriga magtema hålla i beredskap
för 18$7; öfver hufvu d taget skulle en eller två "Duilio" till,
1888 eller 1889, antagligen icke förändra krigets utgång.
Låtom oss då hemta andan ett ögonblick för att undersöka, hvilkm~ ställning duellen mellan pansarsidor och kanoner, dubbla fartygssidor och Whiteheads minor kommer att
intaga, inna;n vi besluta oss att sträcka kölen till ett åttonde
1:a klassens pansarfartyg.
Organisationsplanen sjelf ålägger oss detta öfvervägande.
Låtom oss, i stället för att handla med denna brådstörtande
ifver, anskaffa fartyg, som i det närmaste kunna motväga de
några och femtio kusthärjare,. hvaröfver de andra marinerna
redan disponera och . skyndom oss att till ett antal af tio komplettera de goda fartyg af andra klassen, som organisationsplanen föreslår.
Till och med de, som icke äro anhängare af amiral Saint
Bon's system, skola åtminstone medgifva, att vi för närvarande
hafva för många jern i elden i afseende å de stora fartygen,
och att : h vad vi böra sträfva efter att erhålla, det är en flotta
af medelstora fartyg, kryssare och moderna brännare.

III.
."Duilio". gör 15 knop. Hon håller sjön och manövrerar
nästan som en kryssare. "Dandolo" uppnår omkring 16 knops
fart och behöfver blott 3 timmar och 6 minuter från Spezzia
till Genua, uneler det att de bästa ·nyare utländska pansarfartyg behöfva 20 minuter .längre tid. och våra gamla pansarfartyg skulle blifva en och en half timme efter!
Fullständig öfverlägsenhet i rörlighet och uti de allt mera
afgöliande anfallsvapnen, sådana äro de hufvudsakliga egenskaper, tack vare h vilka vi - enligt de af 'amiral Saint Bon
fö11 åtta år seelan upprättade visa grunderna - böra anstränga
'J'i,I,f.;.,·. ,; ··Jih·. 188:1

8
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oss att låta hvart och ett af våra fartyg öfverträffa hvarje
samtidigt utländskt.
Det mest afgörande och det säkraste vapnet, som kunde
användas mot de svåra pansarfartygen, var ännu intill sista
tiden den ofantliga 100 tons kanonen, biträdd och understödd,
på Cavallis och Saint Bon's kloka inrådan, af lättare kanoner;
för åtta år sedan befann sig den sjelfgående minan ännu i sin
barndom, och man betraktade henne dessutom såsom ett osäkert och farligt vapen af mycket begränsad verkan, och hvilket icke skulle kunna användas under full fart.
Generalinspektör Mattei, uppfinnaren af den sjelfgående
minan, och amiral Saint Bon voro de först a, som satte tro till
denna mina; amiral Saint Bon var den förste, som förklarade,
att alla fartyg borde vara försedda med sådana minor; det
oaktadt var 100 tons ·kanonen ännu allt j emt det till sin verkan säkraste vapnet; deraf nödvändigheten af våra "Duilio"
och "Italia" med deras enorma pansarsidor.
Nu för tiden finnes det deremot intet tvifvel: den sjelfgående minan är (om man frånser rammen, h vars användande
är mera tillfälligt) det afgörande vapnet. Man måste hafva
hjertan af stål, man måste, trotsande granatregnet, närma sig
fienden på 400 meter; och der skola våra "Mantica", våra
"Baldisserato", efter affyrandet af en första, en andra mina,
se den fruktansvärda fiendtliga pansarfregatten böja sig, vända
sina 80 tons kanonmynningar mot himmelen och troligen sjunka eller åtminstone bli redlös och ur stånd till annan manöver
än att gå till någon hamn för att reparera, eller snarare se
sig nödsakad att uthärda nådestöten af en ny mina eller af
den utomordentligt kraftiga rammen.
För att spela detta fruktansvärda spel höfves det oss hjertan af stål. Många af våra kryssare och af våra pansarfartyg
skola också dödligt såras, medan de tilldela det ödesdigra slaget och högst få skola vända åter för att omtala deras brag-'
der bland de minbåtar, som vi till vår flottas försvar hafva
utspriclt på kort afståncl från oss och der såsom en olycks-
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bringande bisvärm hota de fiencltliga från alla sidor. Men
sådant skall troligen framtidens sjökrig blifva. Såclant skall
det åtminstone passa oss bäst, oss fattiga urarfvingar.
"Vår flotta måste vara sprield och ytterligt rörlig, så säga
"oss Perrucchetti och Bonamico, för att från flere håll kunna
"falla fienden i ryggen, hålla honom i ovisshet och draga nytta
"af alla gynsamma tillfällen att taga offensiven - - - Då
"man icke är öfverlägsen, är det nödvändigt och förmånligt
"att manövrera i sprield ordning för att icke blifva krossad
"eller innestängd - det tillkommer oss med ett ord att föra
"ett guerillakrig.
"Vi förbereda oss till det stora kriget, säger Bonamico
"med en slående slutsats, och vi böra tvärtom bereda oss till
"små kryssnings- och kuststricler.
"Hvem skulle ej med rätta vara lika stolt, tillägger han,
"öfver att hafva med djerfhet och ihärdighet fört en kryssare
"och bevarat Italien från h varje främmande inkräktning, som
"öfver att hafva levererat en stor sjödrabbning, efter hvilken
"vi följande dag måhända vore bragte till vanmagt?"
Med en bitter, men berättigad ironi beklagar B onamico
den olycksbringande förbindelsen hos anhängarne af "det stora
"eskaderkriget, hvars ideal är att rangera flottan i en bestämd
"ordning, att uppsöka de fiendtliga eskadrarne eller framkalla
"deras utlöpande, att sedan i sluten ordning gå löst på fien"den såsom två falanger emot· h varandra; då derefter den nr"sprungliga ordningen en gång är bruten, återstår det för de
"stridande ingenting annat än anfalla hvarandra en mot en i
"enskild strid, och efter att hafva blifvit kringspridda, kros"sacle, brända eller borrade i sank skall segerpalmen efter slu"taclt drama icke tilldelas de djerfve, som öfverlefva denna
\'stri d - - "Men herraväldet öfver hafvet tillkommer den, som har
"andra fartyg i reserv, det vill säga, den rikare, den mägti"gare, och tydligen ingalunda oss."
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Den framstående Bonamico bestämmer slutligen flottans
hufvudsakliga ro l i försvaret af våra kuster sålunda:
"Att under alla förhållanden vidmagthålla en påpasslig
"kryssning längs kusten, att anförtro denna kust åt skyddet
"af sina kanoner, att hindra de fiendtliga konvojeskadrarnes
"operationer, att öfverraska dem under transporter eller till
"ankars, ·och att till h varje pris undvika en strid med de fi"endtliga pansarfartygen, med ett ord fullfölja sin kallelse,
"som är att göra de fiendtliga kolonnernas landstigning och
"frammarsch på inkräktningens väg om icke omöjliga, så åt"minstone svåra, att oroa, förstöra, bränna fiendens läger, för"råd, ammunitionsupplag, hans impeclimenta hopade längs vår
"kust och nästan öfverallt utsatta för vår eld - sådan är vår
"flottas hufvudsakliga rol.
"Om två sjömagter strida emot hvarandra", skrifver amiral Grivel, "bör den, som eger ett mindre antal fartyg, alltid
"undvika tvifvelaktiga affärer; han bör utsätta sig endast för
"den risk, söm är nödvändig på det han må kunna utföra sina
"åligganden, han bör undvika striden genom lämplig manöver
"eller, om han blir tvingad att inlåta sig i drabbning, söka
"förskaffa sig fördelaktiga vilkor.
"Den ställning man intager bör vara fullkomligt olika,
"allt efter den motståndare man har framför sig. Vi tröttna
"icke att upprepa: allt efter som Frankrike har att göra med
"en underlägsen eller en öfverlägsen magt, står det inför tven"ne tydligt skiljda strategier, som äro fullkomligt motsatta så
"till form som till verkan: det stora kriget eller kryssareh·iget."
Det är sålunda, enligt hvad Perrucchetti och Bonamico så
väl bevisat genom sina samvetsgranna studier, kryssarekriget
som passar för oss och dessutom kaparekriget under alla förhållanden (allt för lätta att förutse), då det är möjligt att för~
skaffa oss represalier.
Detta krig, i hvilket den personliga tapperheten mycket
ersätter antalet, är för visso det, som anstår vår flotta bäst.
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Constantin Canaris brände, såsom bekant är, den turkiska
flottan med två brännare, och Chio, Samos, Terredos och Mytilene genljuda än i dag af tusentals förtviflans- och dödsrop,
af eldens sprakande, af masters fall, af den förskräckliga explosionen af så många fartyg, - ett tragiskt slut på fäderneslandets förtryckare, hvilka den djerfve kaparen från Ypsara
visste besegra, nedgöra och splittra genom användandet af medel, som noga motsvara våra moderna minbåtar och kryssare.
Med h vilka medel kunde väl J eau Bart, forcerande blockaden af stora engelska skepp, gå från Dunkerque's hamn,
sprida förskräckelse å de engelske kusterna, der utså förödelse och död, bränna 80 fartyg, göra en landstigning och
brandskatta Newcastle? Med sju fregatter, tidehvarfvets kryssare.
Det var med sina fregatter och tack vare kryssarekriget
och kaperiet, som amerikanarne ett århundrade senare höllo
stången mot den fruktansvärda och ofantliga engelska flottan.
Och höllo också icke Surcoufs loggertar och andra sjöspöken,
äfven de, segrarue vid Aboukir och Trafalgar i schack genom
att på sitt sätt utföra ett kaparekrig?
J ag skulle till stöd för min försäkran kunna anföra hundra
andra exempel allt sedan Agathokles ända till d'Oria och
Barbarrossa, från N ormanderna till Daguta och kapten Pepe.
Men, utan att ens tala om de ärorika tilldragelserna vid V enedigs försvar och under secessionskriget, skall jag inskränka
mig till att påminna om de tappre Schestakofi's och Dubasoff's
djerfhet, hvilka medelst en mina, redan för fyra år sedan,
sänkte en turkisk monitor, förnyande sålunda jemt sju århundraden efteråt presten Gianni's från Ancona hjeltemodiga
bragd, då han under natten och vid ett vindkast kapade en
fiendtlig galers förtöjningar. Jag vill dessutom alldeles särskildt påminna om Garibaldis bedrifter.
I ett krig i spridd ordning, i ett kryssarekrig ("Alabama"
är ett bevis härpå), skall det blifva mycket svårt att krossa
oss. Det är i sanning vanskligt att påträffa en kryssare, till
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och med om man t>öker med fyra fartyg, ute å öppna sjön;
och å en annan sida kan ju ofta en minbåt, gynnad af mörker
eller tjocka, t>kyddad bakom en udde eller ett fartyg, få tillfälle att göra ett förtvifladt, men dödligt anfall å ett fartyg
om 15 eller 20 millioner.
Sju kryssare, utöfver de tre t>Om vi hafva under byggnad,
och fyratio nya minbåtar kosta icke mer än ett fyratiotal
millioner, och vi kunna få dem fort nog. Det är väl icke
alldeles afgjorclt, att detta precis skulle vara den sjöstyrka,
som för oss är mest önskvärd, men det är förvisso elen, som
genast kunde förverkligas. Genom ett tillskott i vår budget
af ett trettiotal millioner, fördelaclt på tre år, skulle vi sålunda
vid nästa års slut börja mindre frukta ett anfall af den fiende
jag antyclt, men vi ha ingen tid att förlora: Si vis pacem pam
bell~tm.

Förenta Staternas kongress har nyligen anslagit ett synnerligen aktningsvärdt tillskott af millioner till sjöförsvarsbudgeten för att så snart som möjligt förse elen federala flottan med 70 ·kryssare och dessutom ett visst antal minbåtar.
Tyskland har för kort tid sedan beslutit, att dess flotta bör
ega 42 såväl medelstora som mindre fartyg, förseelda med
sjelfgåencle minor. En hvar känner de ansträngningar, som
Ryssland uneler sista ticlen gjort, till och med genom att taga
i anspråk nationella sammanskott, för att förse sig med kryssare i och för ett eventuelt krig med England.
L åtom ock oss göra en ansträngning! Ögonblicket är gynsamt, ty alla mariner befinna sig i ett tillstånd af omdaning
eller utgöras måhända till tre fjerdedelar af sin materiel af
gamla "degraderade" typer. Må det tillåtas mig att försäkra,
det våra kryssare - utan att taga hänsyn till deras Whiteheacls minor, hvilka icke ett enda fartyg kan motstå - nu
kunna blott och bart med sitt artilleri (vist>a pjeser skola
kanske genomtränga de 50 cm pansarsidorna) mäta sig med
nästan alla pant>arfartyg, som exi8tera. Må man betänka, att
dessa fartyg utan tvifvel äro de lämpliga8te uneler fredstid till
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och snabba kryssningar, till verksamt skydel för vår
handel och framför allt ,de bäst egnacle att uppbära elen italienska flaggans heder i de mest aflägsna trakter;*) att de dessutom under krigstid hmna långt bättre än alla andra skingra
eller sänka en transportflotta och göra h varje ·försök till in~
kräktande af . vår kust mindre fruktam;.värclt, vore än sådana
försök unelerstödda af en örlogsflotta. Må man slutligen betänka att äfven fienden kanske har blomstrande städer på sin
kust, varf och arbetare blottade för ett bombarelement. '· att
fienden likalecles har en talrik flotta och en vigtig handel
öfver sjön utsatta för våra represalier och att Rom stundom
kan taga sig (öre att f'örsvara sig emot Karthago.
Amiral Saint Bon har en gång anmärkt huru blygsamt
det åt vår flotta beskärda anslaget är i j emförelse med andra
staters, och han framstäide en begäran att det snart måtte
ökas. Just nu tror jag tidpunkten vara inne - jag säger det
med upprigtigt samvete att "hvarje italienare, som icke vill se
sitt fädernesland utsatt för allvarsamma pröfningar, bör anstränga sig att bidraga till att elen tappre amiralens önskan
måtte gå i fullbordan.
För det löpande året har sjöministern begärt och erhållit
1
3 / 2 millioner tillökning i flottans budget; men detta är icke
tillräckligt. För att hastigt kunna förskaffa oss åtminstone 2
kryssare, vidare 40 minbåtar **) och få ett dubbelt så stort
~ånga

''') Vid slutet af år 1873 beglirde amiml Saint Bon fartyg af denna typ
för att fullgöra den slirdeles vigtiga missionen att skydda våra intressen och
våra la ndsmUn i friimmande land. D et är med blygsel som vi måste bekänna,
alt vi iinnu i denna dag icke ega något fartyg af tillräckligt mili tiiriskt värde
för att sU nd as utomlands. Hvad ega vi viii i Peru , i Röda hafvet, i Japan, i
La Pluta? Någm fartyg utan kol , och h vad värre ilr, utan niimnviird snabbhet
utan skydd för maskinerna, utan . minor, ut,lll krafLi gt arti ll eri, fartyg af 10, 15
och lin da till 40 års r.lder. Och vi vela ick e, hmu vi skola ersUtta dem, och
vi kunna icke fullfölja våra koloniers riitl m ä tiga och triingaode begiiran om
skydd. Vore det blott for att sköta d etta åliggande, sku ll e iindå 10 kryssare
ick e rilcka till.
De Hro ej till·:iHi') Man bör ick e öfverskatta värdet af nutidens minLåtar.
riteldigt sjödn~liga, för litet sjelf'stiindiga och framför allt för lätt sill'bam för
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antal på stapeln, måste vi hafva ännu några millioner under
detta år och nya anslag fördelade på de följande åren, så att
vi inom kort erhålla den budget af 70 millioner, som Marselli
begärt (tredjedelen af franska flottan:; budget). Ingen tillökning i utgifterna för personalen eller för administrationen.
Organisera kusternas undervattensförsva r och de maritima reserver som erfordras, men uppsök andra inkomstkällor . Allt
i och för en snabb tillökning af flottan , ingenting för vår personliga fördel! Sådan är vår devis. Men vi hafva ingen tid
att förlora.
Om Italien icke besluter sig för att blifva en stor sjömagt,
skrifver Marselli för några dagar sedan under form af slutsats
till ett af kapitlen i sin Politicia dello Stato Italiano, skola vi
hvarken blifva respekterade eller fruktade, lyckliga eller rika:

Appendix.
Stöten af en kraftig ram, till och med under
måttlig fart eller utan att träffa vertikalt, genomtränger den
solida:;te pansarsida.
"Iron Duke's" ram med encla:;t 3600 kilogram-meters dynamisk kraft sänkte "Vanguard". Vi hafva likalecles :;orgliga
exempel på olyckshäi1del:;er vid ombordläggningar, äf'ven då
:;täfven icke träffat i en för :;töten gynsam rigtning.
Till och med den svagaste avi:;oångare bör nu för tiden
vara kon:;truerad med hän:;yn till ramning, hvilken helt ::;äkert
endast tillfälligtvis kan komma i fråga, men också är det mest
fullständigt afgörande bland alla befintliga anfallssätt.
Ra·m men.

de förskrii ckliga mitralj;-.se rua , !'tir att pi\ iippna sjou uud erhiilla en lång dmbbuing. Mörk er, tjocka, bakhåll, kn steus uddar och öar kuuua gynna deras anvUndaude, men si'Ldaua so m de verkligen Hro, blir deras vlisentliga bestli mtnel se
försvaret a f den uärb eli.igua kuste n, lokalförsvaret . Förhållandena simile förlindra utseend e om nmn lyckad es reali sera ge neralinspektlir 1\htt.ei 's plan sjögående min båtar, som ir k" knnna s:i nknH af ant.it oqwdok anon er t•llm· liit t
artillerield. l~n enda s:"1dan n1inhi\t sl;nlle s:t kerlignn nppviiga m:'lnga af rl1)
närv&ra nde .
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Den sjelf.gående minan. Det finnes icke något annat skydel

emot sjelfgående minor, än att medelst vattentäta skott begränsa det rum, som är utsatt för att blifva fyldt med vatten,
och att uppfylla mellanrummen mellan fartygens dubbla sidor
med kol, eftersom det gifves sjömän som anse att, om dessa
mellanrum vore tomma, skulle en mina spränga äfven den inre
plåtväggen, om än denna befunne sig på ett afstånd af 5 till
6 meter från den yttre bordläggningen.
För fartyg till ankars kan man någon gång använda Bullivant's skyddsnät, men för fartyg under gång blir det enda
möjliga försvaret att genom manövern undvika minorna och
genom att bemöda sig om att spränga eller på annat sätt förlama anfallaren.
Nutidens minor äro icke desamma som användes af "Shah".
Tusentals från fartyg eller minbåtar under gång och emot rörliga mål utskjutna minor hafva på ett märkligt sätt förökat förtroendet till effekten af detta nu för tiden så fullkomnade vapen.
· Kanonen. Att genom artillerield sänka ett fartyg är ett
oändligt svårare företag, än hvad icke-sjömän föreställa sig. Till
o·c h med innan man infört pansar, skyddsdäck under vattenlinien, vattentäta skott och afclelningar, blinderingar af kol
eller kork, kan man räkna på fingrarna antalet af fartyg, som
blifvit sänkta genom artillerield.
I en med enkel skyddsplåt beklädd sida gör en projektil
ett hål af några qvadratdecimeters storlek, och om det finnes
kork eller annat liknande ämne innanför plåten, tilltäppes nästan alldeles öppningen. För öfrigt kommer hålet nästan alltid att blifva öfver vattenlinien och släpper icke in vatten
annat än vid rullning eller om det är befintligt i vattenlinien.
Huru stor är väl den mängel vatten, som kan tränga in genom
en saclan läcka, i j emförelse med den massa, som ru::;ar in genom den 800 a 900 qvadratdecimeter vida väg, som en minexplosion ba:riar genom fartygssidan! Ett skott i eller i närlieten af vattenlinien skulle kunna föranleda svåra haverier,
d:!:D. det nådde maskinen, imgpannorna o. d. Men om alla
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apparater äro skyddade genom ett horisontelt däck, som erbjuder ett tillräckligt motstånd mot explosion af svåra granater (och det fordras endast några centimeter j ern för att
uppnå detta resultat), skall intet allvarsamt haveri förlama
fartyget. H vad som verkligen är att befara i en artilleristrid,
det är granatexplosio ner i batteriet, det är de hopar af j ern
och spillror, som en svår kanonad alltid slungar omkring efter
att hafva genomträngt ett alltför svagt pansar, det är förstörarrdet af allt, som skjuter upp öfver vattnet ombord å ett
fartyg, det är slutligen (och detta framförallt i de gamla pant>arfartygen med sina trånga, af kanoner och menniskor upp~ylda batterier) besättningens försättande ur stridbart skick.
Det mest positiva resultatet af de senast e framstegen inom
sjöartilleriet är, enligt min mening, att man funnit medel att
inskränka betjeningens antal till två eller tre man för kanoner
af hvilken kaliber som helst, i det att man skyddar dem till
och med för granatskärfvo r genom stålsköldar och genom att
anbringa pjeserna i barbette på ett visst afstånd från h varandra. På detta sätt skall betj eningen vara i fullkomlig säkerhet, för såvidt icke ödet skulle foga så, att projektilen träffar just hufvudet på någon af servisen (en händelse, som låtom oss antaga det - måhända icke förekommer i ett fall
bland tusen .)
Kanon mot pansar. Man ansåg för tre år sedan, att för
att genomborra en 55 cm pansarsida vore en 50 tons kanon
fullkomligt tillräcklig.
Kort tid derefLer började man använda stålplåtar eller
stålklädda plåtar (compound); de krossade projektilerna, och
man medgaf då, att den nya pansarbeklädn aden i regeln vunnit 20 °/ 0 i motståndsförm åga. För närvarande synes, till följd
af åtskilliga försök (olyckligtvis fullföljda i mycket liten skala),
följande grundsats vinna gehör, nemligen att man genom användande af goda projektiler (med här dad spets och af stor
seghet) och genom att taga i betraktande det genom st öt en
absorberade dynamiska arbetet, skall lyckas genomborra de
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tjockaste stål- eller compound-plåt ar förmedelst kanoner af
jemförelsevis ringa vigt.*)
'') Ma n afhaud lar icke för närvara nd e frågan om pansa~ets fu ll komnand e.
Enligt dr. officiella engelska, franska och tyska fornil erna bör ge uorntrlingniugs förm ågau blifva betydligt stiirre, Hu hvad som framg år af vår a( Maggiano upp ·
sU1ld a form el, hvilken mera uteslutande re pr e~e ut era r de resultat, man erlu1llit
m ~d svårn gjutjernsprojektil er e mo t 55 cm pansar fö r en hastighet af omkring
450 meter. För att gifva ett exempel på denn a skiljaktighet anför j~ g, att
engelsmHnn en tillmäta sin 43 tons lmnon förm åga att på omkring 1000 meters
dista ns genomtriinga PU 56 cm p a nsarsida , und er det att, enligt vår form el,
san11ua ka non icke borde p å samma afsttmd kunn a geuomtrlinga en svårare
pa usarbekliidn ad Hu af 49 a 50 cm Med compoundplfltar ell er Sebuciders
stålplåtar blifver os1.ikerheten Hnnu större. Öfverallt iir man nu för tide n ense
om att an se r egeln om en femted el ell e!' en fierded el så stor verkan vid sned a
skott såso m ett mi sstag. Att döm a a f det ringa a ntal genomtriingningar, man
nyligen erhållit i Gilvres, Shoeburyness och Portsmouth, bord e man medgifva
att compoundp låtarne och Schneider-stålet iiro ogenomtriingliga för kanon er,
som antagas kunn a genomborra j ern af nlistan dubbla tj ockleken (enligt de
fran ska och enge lska forml erna). Eftersom plåtarue förblifvit fast flireuade
med backninge n, ka n man dessutom siiga, att ingen verklig ge nomtriingning af
proj ektilens sj elfVa massa hade erh ållits. Som pl åtarue alltid liro bUttre ~am
manfogade och nitad e lin vid skottaflorna, och då normalskott iiro siillsynta i
en drabbning fartyg mot fa rtyg, borde man i detta fall antaga, d et 40 cm
compoundplåt har lika viirde - icke lä ngre med 50 eller 55 utan - med åtminstone 70 eller 80 cm af de iildre jtrnplllt.arne. I alla händelser gifves det
ett men. Vid de antydda försUk en voro proj ektil erna all t för sköra och förUndrade lifve n !Utt form, hvarj 8mte man all tj emt sk;,t med d ~o iildre hastighetenm, 400 å 450 m. pr sekund Hvad månde viii inträffa nlir man skju te r
goda stålprojektiler med 550 a 600 meters utgångshastighet ? Några fiirska rön,
utfi.irda m ed små kalibrar, gå ut på att visa, det man, såso m j ag antydt, m å hända återkommar t ill de Hldre kurvo ma Om det förh åll er sig så, iir det
ganska siik ert, att man bord e afstå fi-l'm p ansarfartygen, emedan, enligt de äl dre fmnska n ch engelska kurvorna, «<tali!!s« 1 OIl tons kanon skulle vara i stånd
11tt genomb orra en fa rtyg~sida, skydd ad a f omkring 95 cm pausar (75 enligt
Magginnos form el) och de minsta. kryssam es kanoner, pl åtar af omkring 59 cm
(49 enligt Maggian o). Beträffande detta iimne ber jag läsa ren eftersinna, om
det flirefiun es någon sf.or skiluad i möjligheten att hlifva slink t ell er försalt ur
stridb art skick, emell an fartyg med vertikalt pausar eller sådana so m sakna
att bemärka , hvilkeu ytterst ringa del af fartyg ets sidor vi
.d.e tta skydd k unna skydd a genom att gifva ut 10 a 15 millioner mera för hvart fartyg och .att se da n siiga mig efter dem1 a uudersUkning, om ha n icke med sir William Arm s trong, mod amiralerna · Touchard och AuLe ställer sig blnud anhitn· <
garne af pansarets bortskaffand e.

-

124-

A stora fartyg synes det mig i alla händelse r logiskt att
bibehålla de svårare kalibrarn e, ty, strängt taget, består detta
fartygs raison d'Gtre helt och hållet uti kraften hos deras artilleri, eftersom. vi nu hafva sett de tvifvel skingras , hvilka
för två år sedan uppstego angåend e de svåra kalibram es säkerhet, och slutligen eftersom man ekonomi serade jemförelsevis helt litet genom att minska vigten af en "Duilio's " armering, under det att man förlorade fördelen af den stora söndersplitt rings- och krossnin gsförmå gan å svåra pansarsi dor.
Å mindre fartyg, hvilkas förnäms ta vapen äro rammen och
minan, äro deremot de lättare kanonern a, som manövre ras
med handkra ft och skjuta hastigt, långt mera på sin plats.
Man kan lätt förvissa sig om, hvilken ofantlig yta af de
verkliga s. k. pansarfa rtygen i alla händelse r förblir utsatt
för deras mindre granater .
Bugtiga och horisontella pansat·betäclcningar. Nyligen utförda försök hafva anmärkn ingsvärd t förminsl~at den förut
fattade förhoppn ingen, att de stora projektil erna rikochet era
mot "Polyph emus'" eller liknande typers sköldpad d-pansar .
Man har insett, att så snart anslagsv inkeln öfverskr ider 10
eller 12 grader, börjar skottet bli genomtr ängande och att
göra breche, så framt det bepansra de däcket icke har nära
{jerdedelen af den svårlek, som erf?rdrad es för att emotstå ett
normalsk ott, d. v. s. en oerhörd, otillåtlig svårlek Men det
är afgjordt, att ett kollager ofvanpå däcket kan neatralis era
genomtr ängning s- eller sprängni ngsförm ågan, hvilket utgör en
stor fördel för fartyg, hvars skydd är inrättad t såsom på "Italia" eller våra kryssare . Det är onödigt att tillägga, det i
hvilket fall som helst däcken, t. o. m. å de bäst skyddad e
pansarfa rtygen, äro allvarsam t utsatta för piongera nde skott.
Skydd a( kol, kork och dyl-ikt. Kol erbjuder ett ypperlig t
skydd såväl emot pansarbr ytande projektil er, som emot granater, helst om det är anbragt emellan bordlägg ningsplå tarna.
Åtskillig a officerare anse att 2 m. kol motsvar a 25 cm jern.
I alla händelse r är kolstybb i stånd att kraftigt hämma pro-
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j ektilerna, hvilka nästan alltid begrafva s uti detsamm a. Kolet
fördelar slutligen genom sin pulvrise ringsförm åga verkan af
granatex plosione r och dessutom antändes det icke vid beröringen med krutgase n.
Kork, som uppfylle r mellanru mmen, kan genom sin ela~tici~et förminsk a vattnets intränga nde genom den väg, pro.Jeldllen banat i sidan, en egenskap , som i ännu högre grad
tillkomm er vissa andra ämnen.
Gmnatex plosione r. Explosio ner af svåra granater förorsaka, såsom ofvan är yttradt, ett riktigt blodbad inom batterier, som hemsökas af deras förödande verkan; men de lyckas
svårligen genomtr änga jernplåt ar af en eller flera tums tjocklek.
K~tlsprutor och smärre, snabbskj tttande kanoner. En Hotchkiss-kan on träffar under en minut ett ganska litet mål med
öfver åttio granater på tusen m. distans. De nya, snabbskj utande kanonern a, som äro under arbete, af föga mindre kaliber än de vanliga fältkano nerna, skjuta visserlig en mycket
långsam mare, men om försöken lyckas, torde de utslunga flera
granater i minuten . Här hafva vi nya fiender, som måhända
skola blifva en hård nöt att knäcka för 100 tons kanoner na
'
hvilka i praktike n icke kunna skjuta mer än ett skott under
ett tiotal minuter.
A1•1niniu s.
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Hvarjehanda.
S:t Petersborgs sjöl>aual. Arbetena för denna kanal togo
sin början i Juni månad 1878. Kanalens största betydelse
ligger deruti, att den gör det möjligt för stora handelsfartyg
att utan uppehåll och utan att i Kronstadt lossa någon del af
lasten, direkte löpa up}) till S:t Petersburg. Denna fördel blir
ännu större då det stora planlagda sjökanalsystemet och dermed förbindelsen med Wolga blifvit utförd. Men äfven i militäriskt hänseende har kanalen stort värde, då å ena sidan
fullt utrustade krigsfartyg numera utan hinder kunna från
Kronstadt uppgå till S:t Petersburg och å andra sidan är det
icke längre nödvändigt att de å S:t Petersburgs varf byggda
krigsfartyg medelst "kameler" eller flytande dockor sättas i
sjön.
Fartygen kunna numera fullständigt utrustas i S:t P etersburg och fullfärdiga föras till Kronstadt.
Kanalbädden är från N ewas mynning vid Gutujewsch-ön
till den så kallade Krigsudden å Kronstadts lilla redd, 28,zo
km lång, med ett djup öfverallt af 6,7 m. Längs Putilloffsstranden skall i riktning af Catharinenhof-armen af N ewa
göras en bikanal 1,6 km lång, 47 m. bred och med samma
djup som hnfvudkanalen. Hufvudkanalens bredd varierar
emellan 64 m. och 107 m. Kanalarbetet är hufvudsakligen
utförclt med muddring och omkring 1.150000 kbm mudder äro
upptagna. Kostnaderna för arbetet, som utförts på entreprenad, uppgå till 10.265000 rubel.
Vattnet insläpptes den 24 November 1883 i de särskilda,
genom dammar från hvaranclra skiljda afdelningarne, hvarefter dammarue borttogos sistlidne vår.
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Det högtidliga öppnandet af kanalen var utsatt att ega
rum förra året i Oktober, men enär då ännu återstodo åtskilliga arbeten att fullända och man icke heller hunnit fullt uppnå det bestämda djupet, uppsköts invigningen till instundande
vår. Kanalen har dock under nära ett halft år varit tillgänglig
och befarits af handelsfartyg.
Den 4 sistlidne Oktober passerades kanalen första gången
af krigsfartyg. Kryssaren "Afrika" (87m. lång, med ett djupgående af 6,2 m. och ett deplacement af 2897 tons) och hjulfregatten "Olaf" (60 m. lång, med 4,4 m. djupgående och deplacement af 1796 tons) gingo då genom kanalen från Kronstaclt och ankrade framför Nicolaibryggan i S:t Petersburg i
närheten af engelska kajen. Under deras färd blef genom försök konstatetadt att två elylika fartyg utan hinder kunna passera förbi hvarandra i kanalen. Några dagar senare åtföljde
dessa båda fartyg kejserliga yachten "Derjava" (95 m. lång,
5,5 m. djupgående och mätande 3130 tons) genom kanalen.
Vid denna färd tog "Derjava" grund i den tvära krök, som
bildas der N ewa utmynnar i kanalen, men kom straxt flott
och fortsatte färden.

Nya fartygstyper i engelska flottan. Times lemnar följande uppgifter om de nya engelska fartygen af "Scout"-typen,
hvaraf det första, "Scout", är under byggnad sedan omkring
ett år och ett andra, "Fearless", sedan några månader.
Dessa fartyg kallas tot-pedokryssare, till skillnad från "Polyphemus", som · benämnes torpedorarn. Fartygen af "Scout"typen äro af mindre dimensioner och äfven mindre snabbgående än de af "Polyphemus"-typen. De äro utan särskilclt
skydd, hafva 1430 tons deplacement, maskiner af 3200 hkr,
äro 220 fot (67 m.) långa och 34 fot (10,aa m. ) breda samt
förseelda med två propellrar. Förstäfven är vertikal and~ till
helt nära dess nedersta ända:, der den lindrigt kröker sig till
form af sporre. De skola kunna medföra nog kol för att med
16 knops fart tillryggalägga 1650 mil. Större delen af kol-
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förrådet är placerad i .. boxar borelvarts och utgör det enda
skyddet för maskinen. Däcket är af vanligt slag, Elndast . :J; R
tum tjockt. Fartygets defensiva hjelpmedel bestå i dess stora
fart och lätthandterlighet samt ett stort antal vattentäta afdf>,lningar.
·
Man har för afsigt att bygga ytterligare 10 fartyg af
"Scout"-typen, men något modifierade. De båda som äro under byggnad få fyra stycken 5 tums kanoner och elfva ·utskjutningstuber för minor samt snabbskjutande kanonm:· Af.-u~
skjutningstuberna äro två förut, en akterut och fyra p a ·h varJe
sida. Endast den ena af de förut anbringade tuberna är under
vattnet, alla de öfriga äro öfver vattnet.
Till engelska flottan har firman Armstrong konstruerat
och för någon tid sedan levererat ett för försök med, grofva
kanoner särskildt inrättad t fartyg, som erhållit namnet "Handy".
Detta fartygs dime11sioner äro följande: längd 35 meter,
bredd 11 meter, djup i rummet 3 115 meter, deplacement 420
tons. "Handy" är försedt med synnerligen kraftiga hydrauliska pumpar och med speciela inrättningar för. grofva kanoners handterande. Det har compoundmaskin med ytkondenS\)r, som ger det en fart ~f omkring 9 knop ..

Ny engelsk sjelfgående torped. Vid Portsmouth hafva
nyligen försök med en torped af ny konstruktion, typ Woolwich, blifvit afslutade. Denna torped är af samma storlek
som den till br:uk i engelska flottan förut antagna, men Q.~ss
maskiner ä~·o mycket kraftigare och förbruka mindre qvantitet
komprimerad luft, hvarigenom man kunnat fördubbla bomullskrutladdningen och erhållit en ökning i hastighet af 6 knop
i timmen ..
Vid sista försöken erhöllos tio utmärkta afskjutningar i
en följd, och torpeden uppnådde en hastighet af 26 knop i
timmen.
(Yacht)
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Nya anordningar för stångtorpeder. En förbättring har
nyligen införts i anordningarne för stångtorpeder, hvilken,
efter en serie af praktiska försök i Portsmouths hamn och på
Spithead, antagits i engelska flottan.
Härom lemnas i Iron följande meddelande:
Hittills har torpedernas afskjutning skett från fören medelst en tio meter lång stång, som utfälles från fartyget och
antändningen har verkställts sedan laddningen blifvit sänkt
till det bestämda djupet.
Från taktisk synpunkt har detta sätt den allvarsamma
olägenheten att hindra båtens framfart i det afgörande ögonblicket och att fördröja dess aflägsnande då den utfört sin
uppgift. Dock är skälet som föranledt nu gjorda förbättring
mindre af taktisk än mekanisk art.
Man har nemligen iakttagit, att, sedan stången blifvit ned.fälld, torpeden nästan alltid träffat för högt, i följd afvattnets
motstånd då båten gått med full fart. Man utbytte trästången
·mot t ubformad stålstång, utan att derigenom vinna goda resultat.
Under dessa forhållanden sattes i fråga att försöka adoptera den anordning, som för omkring tio år sedan föreslagits
.af captain Noel, men som hittills ansetts vara utan praktisk
,a nvändbarhet. Denna består deruti att torpeden afskickas från
.sidan medelst en rörlig stång, som genom vattnets tryck gradYls htföres.
En stång af detta nya sJ.ag inrättades på torpedbåten .li.
,13 i Portsmouth imder ledning af M. Gowings, som lyckats
·att på ett tillfredsställande sätt öfvervinna alla de svårigheter
•Qch invändningar. som uppställts af officerarne på "Vernon",
och denna mekanism skall nu tilldelas de engelska torped:.
-båtarne.
'i
Den nya stången är af trä och fästad till sidan med en
:n0rlig ring. Dess längd är 13,5 meter, således 3,5 meter större
än hittills brukade stängers. Den är försedd med en graderad
bi'tge, hvarmed utmärkes säkerhetspnnkten, hvilken är belägen
\J
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30 grader förom och .30 grader akterom båten, ·och genom en
ganska sinnrik mekanism är så tillstäldt, att, om den officer,
som har att verkställa tändningen, skulle i brådska eller af
misstag trycka på nyckeln, som framkallar sprängningen, denna icke kan försiggå med mindre än laddningen kommit på ett
visst afståncl från båten och enelast när indikatorn visar att
stången passerat utanför gränsen af det för båten farliga området.
Man .har äfven funnit nödvändigt att försäkra sig för det
fall att ändan af stången skulle blifva tryckt emot egen båtsida i följd af sammanstötning med fiendens torpedstänger
eller skyeldsnät och för en explosion uneler det stången innehar sådan ställning. Denna fara har unelanröjts genom en inrättning, som hindrar kontakt att ega rum seelan torpeden
sänkts på 6 meters djup. Man har likalecles vidtagit färsigtighetsmått mot faran af en förtidig sprängning, medelst anordnandet af en "jordström", åstadkommen genom hafsvattnet.

Båt· fratndrifven med elektricitet. Af de användningar
för olika ändamål, som elektriska accumulatorer fått, är utan
tyifvel den för framdrifvande af' mindre lustjakter och båtar
mi af de mest tilltalande. Härmed hafva också talrika försök
förekommit i England och i Österrike vid utställningen i Wien.
Oaktadt man hittills icke tillmätt denna användning någon
större praktisk betydelse, hafva dock kompetente personer uttalat den åsigt, att det synes vara möjligt att tillnavigeringsBruk draga fördel af de hjelpme'del elektriciteten erbjuder.
Försök i detta afseende hafva nu tillräckligt länge fortgått,
för~ att man skall kuima döma om dessa apparaters fördelar
och olägenh'ete'l'.' ·I Revue ind~tstrielle finnes införclt följande
bid:rag. till frågans lösning :
Mr A. F. Yarrow, hvars kompetens i hvad som rörer far~
tygsk0nstruktion torde vara obestridd, har i "Institution of
Naval ' Architects'' hållit ett föredrag, uti hvilket han framställt närvarande stånd1)lmkten af frågan om navigering med
elektricitet.
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Man känner allmänt, säges det deri, att användandet af
accumulatorer medför en dubbel kraftförlust, i följd af först
den mekaniska kraftens användande för åstadkommande af
elektricitet och sedan elektricitetens förvandling i mekanisk
kraft. Om man utgår från rörelsekraftens källa, uppstår först
efi· förlust af 15 procent af den dynamo-elektriska maskinens
förrättning, vidare 10 procents förlust vid accumulatorernas
laddande och slutligen 25 procents förlust vid dessas urladdning, hvilket gör en slutlig behållning af kraft vid utgången
:f11ån apparaten af 57,5 procent. M. Yarrow uppskattar efter
egen erfarenhet den behållna kraften för nyttigt bruk till 45
fl! 50 procent. På en båt som af honom utrustats för försöks
anställande hade man 81 accumulatorer stäida på botten i;båten och under t0fterna. · Den elektriska maskinen utvecklade
7 hästars kr~ft. Båtens totalvigt var 4500 kg., hvaraf 2000
kg. kommo på skrofvet, 2000 kg. på accumulatorei>na och 500
kg. utgjorde vigten 'af maskin, skruf och axel. Båten var 12
meter lång och 1,so meter bred på midten.
.t·
Man insåg redan vid början af försöken, att under fortsatt gång accumulatorerna försvagades, hvaraf följde ett af.,
tagande i hastigheten, som för tre timmar uppgick till omkring en half knop i timmen. För att bibehålla en stadig fart
hade man då att taga ombord ett reservförråd af accumulatorer och att progressivt insätta nya elementer i systemet. Derefter kunde man göra passager med bibehållen fart under 5
till 6 timmar. Med sex personer ombord och med ett deplacement af fem tons hafva 71 accumulatorer hvar och en vägande 45 kg. gifvit en hastighet af 6,u knop, hvarvid maskinen gjorde 674 slag; skrufven hade en diameter af 60 cm. och
en stigning af 325 mm.; resultaten skulle hafva varit bättre
med mindre hastig rörelse af maskinen.
Om man jemför elektricitet och ånga, kan man sålunda
sammanfatta forclelarne och olägenheterna hos den förra såsom
drifkraft i båt:
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lVIed accumulato rer undvikes vanliga ma::;kiners buller och
osnygghet ; båten är ofvan tofterna alldeles fri och obelamrad,
äfven i dess micltelparti ; man kan h vilket ögonblick som helst
sätta i gång. M. Yarrow anser, att apparaterna , en gång
laddade, bibehålla sig under en vecka i godt tillstånd utan
att hafva förlorat någon nämnvärd del af elen magasinera de
kraften.
Å andra sidan måste erkännas, .att elen elektriska apparatens anbringand e medför större kostnad, att dess användande
också är dyrare, om en särskild maskin erfordras för accumulatorernas laddande och slutligen, att behofvet af omladdning
medför särskilda svårigheter och tidsförluster . Laddningen
::;kall erfordra omkring 25 procent mera tid än urladdningen,
1
och skall sålunda för en väg af sex timmar fordras 7 / 2 timmar
.
för elementm·nas iordninghål lande.
Användand et af elektricitet såsom drifkraft ombord företer i öfrigt ingen fara, ty trycket skall aldrig uppnå 200 staplars, hvilket är den genom Board of Trade föreskrifna gränsen.
Det är antagligt, att man skall lyckas minska kostnaden
för accumulato rerna. Detta torde helt enkelt bero på konkurrens. Om man har att tillgå någon billig clrifkraft, t . ex.
ett vattenfall, skall olementema s laddande fordra ringa kostnad; det skall kunna ske om natten och man skall hafva båten färdig till begagnande om dagen. Den elektriska navigationen med mindre farkoster skulle vid sådant förhållande
kunna räkna på ::;törre användning . Det är emeller tid för ett
ändamål som den synes vara att särskilclt rekommehd era, och
detta är i torpedbåtar för anfall om natten; h ånvaron af allt
buller, all eld och rök, som skulle kunna röja närmandet, är
en fördel af tillräckligt stor betydelse för att utgöra ::;käl för
accumulato rers användande här.
.Förändrad typ för tyska flottans bepansrade lumonbåtar.
De för tyska flottan senast byggda bepansrade kanonbåtar ue
"Bremse" och "Brummer" skilja sig från de förut byggda far -
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tygen af denna klass hufvudsakli gen deruti: att de icke hafva
någon pansargörclel, utan ett unclervatten s-pansardäck, som
::;luttar hård t från dess mi d t mot fartygssido rna; att rummet
öfver detta däck ända upp till hufvuddäck et är deladt i ett
::;tort antal vattentäta celler; ::;amt att rörelsekraft en i dessa
båtar utgöres af en tvåcylindrig compoundm askin på hvardera
Bidan, hvilka maskiner skola tillsammans utveckla 1500 ind.
hästkrafter.
Spanska krigsflottan bestod vid 1883 år::; slut af 5 pansarfregatter, l monitor, l flytande batteri och 117 fartyg af diverse klas::;er. Den kommission som haft i uppdrag att uppgöra förslag till flo ttans reorganiser ing, har nyligen framlagt
en plan, afseeld att genomföras under tio år och upptagande
12 bepansrade ::;lagskepp, 2 pansarkläeld a kryssare samt af abepansrade fartyg 7 k ryssare af l:a klass, 9 kryl:lsare af 2:a klal:ls
och 11 af 3:e klass jemte 32 torpedabåta r och 6 transport-

fartyg.
Jemförande försöl~: med torpedbåtar i 1'yskland. En kommission sammansatt af officerare från torpecloförsöl~-fartyget
"Bhi.cher" har utfört j emförancle försök med torpedbåtar levererade från olika håll. J emförelsern a äro gjorda emellan ::;ex
torpedbåtar levererade af bolaget Vulcan, ett lika antal levererade af firman Schickatt i Elbing och två engelska af firman
1'hornycro(t levererade båtar. Af dessa senare är en af l:a
klass och en af 2:a klass. Försöken skulle fortgå i tre månader.
Af hittills bekantgjord a försök har framgått, att de tyska
båtarne i hastighet fullt motsvara de engelska, äfvensom att
de förra ega lika goda manöverege nskaper som de ::lenare.
Med afseende å Thornyeraf ts båt af 2:a klassen säges, att
denna båt visat sig besitta ::;å ringa förmåga såsom sjöbåt, att
elen sannolikt enelast kan användas på floderna.
(Progres mililaire.)

-

134-

'fyska flottan. I det af Tyskland:; marinminis ter till riksdagen sistlidne år framstäida förslag till lag för flottans utveckling upptagas de tyska krigsfartyg en under fyra kategorier på sätt efterföljand e tablå utvisar.
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Litteratur.
Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga
tidskrifter år 1884:.
Svenska och norska.
ICongl. If1"igsvetenskltps-Akademiens HandUng'w och Tidsk1•ift. 23:e häft. H a n d l i n g a r n e: Andre styresmannens anmiilan om
afgi\ngne och tillkomne ledamöt er (fortE. o. slut); Årsberättelse af föredraganden
i f\iöhigsvetenskap. T i d s k r i f t e n: Några ord om den första pionierkursen
för kavaleriet; Om mili!Hrgymnastiken i Tyskland, Danmark och Franhike (forts.
o. sint); MilitUrlitteratur; Personalföriindringar.
24:e hiif't. H a n d l i n g a r n e: Årsberättelse af föredraganden i sjökrigsvetenskap (forts. o. sint); Titel och innehåll för år 1884. T i d s k r i f t e n:
Äro repetergeviir fältmessiga? Om anskaffningen och underhållet af indelta lmvaleriets hlistar; Militiirlitteratur; MiliUirfilterapparat; Persoualförändringar; Krigsvetenskapsakademiens sammantriiden; Titel och innehåll för år 1884.
Nm•sk tidskrift for Sövresen. Tredje årg. 4:e hiift. Brunkrutct;
Sji>officerarne och den militära hligskolan; Navigering i tjocka; Niir är ett fartyg «fiirdigt att lasta«? Tilltiinkt kaperiexpedition till Marstrand; Nya engelska
kryssare; Skjutförsiik med maskinkanoner; Nya engelska kanonbåtar; Ny kryssaretyp; Utmilrkning af bojar i Kanada; Förslag till föriindrad lantemeförning;
Flireslagna nybyggnader i engelska marinen; Australiska marinen; Nytt tyskt
pansarfartyg; Officiella meddelanden

Tyska och österrikiska.
MUtheilungen aus dmn Gebiete des Seewesens. N:o XI och
XII 1884. AnvUndandet af gjutet och smidt stål vid skeppsbyggnad; Om rammen; Det eleldriska ljuset ombord på fransyska pansarskeppet "Richelieu«; Om
åtskilliga methoder att muta gasutvecklingen i kanoner; GenomtrHngningsflirmågan hos artillen mot smidt jern och trli; FransmUnnens operationer på .Minfloden; Elektrisk apparat för natt~ignaler på pansarskeppet "Richelieu«; ÖstE>rrikislm marinens budget för 1885; Knrsvisareu; Ångpanna för båtar; Från ryska
marinen (Nybyggnader för östersjöflottan; Grundläggningen af nya torrdockor i
Sebastopol; Återupprtittandet af ryska flottan i Svarta hafvet.; Ryslm marinens
budget för 1885; Petersburgs sjökanal; Om telegrafisk förbindebe emellan fyr·
fartygen och fastiandet); Litteratur; Bibliografi.
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Fmnska.
Revue ])'fcwitime et Coloniale. D ece mberhiift et : Fri\ n kriget. i Orienten 1877-1 878 i F em mftn ader i Chipka i Anmlirhingar vid d en offi ciella
sj ii laktik en i Fcirslag ti ll lag för att bereda tillgångar för ntvecklingc n af tysb
flottall; Admini s tmtion~n inom fmmka marinen; Minn en frfm en ex pediti on till
L c,·an te n, Greld a nrl 1883 ; En gelsb marinen s bncl get ( l R84 -- 188/i); Den ge ometriska ka lkylen.

