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Försök till historisk öfverblick 
af stt·iderna om Sveriges sjöförsvar, deras uppkomst och ut

veckling under innevarande århund1·ade jemte 
deraf föranledda betraktelser. 

(Forts. fr. s. 151.) 

Det motstånd sjöministerns nybyggnadsplaner rönt inom Certkomifli" 

riksdagens Andra kf\mmare föranledde tillsättandet af en ko-
1880

· 
mite af sakkunniga personer för att utreda frågan om hvilka 
fartygscerter som, "med hänsyn till rikets tillgångar", syntes 
bäst främja de ändamål hvilka angifvits uti näst föregående 
årens kongl. propositioner rörande sjöförsvarets ordnande och 
h vilka af riksdagen blifvit, om ej . godkända, åtminst,one ej di-
rekt ogillade. Denna komite, som i dagligt tal gick under 
namnet certkomile n, sammanträdde den l November 1879 och 
ingaf sitt betänkande den 28 Juni 1880, således kort efter det 
senaste sjöministerskiftet. Ehuru sammansatt af uteslutande 
fackmän erhöll certkomiten, antagligen i följd af de nyss ci-
terade orden, en snarare parlamentarisk än militärisk prägel. 
Hade blott "stridsändamålet" fått diktera fartygscerterna, an-
sågo komiterade problemet så enkelt, att man knappast haft 
annat at göra "än att ur den rikhaltiga mängd vexlande far
tygstyper, som de mägtigare sjönationerna, under årens lopp, 
genom sträfsamt arbete och med stor kostnad redan frambragt, 
välja de för h varje särskild t ändamål i sitt slag yppersta." 
N u deremot, då "rikets tillgångar" ingingo såsom en vigtig 
faktor i beräkningen, gälde det "icke så mycket att pröfva 
hvilka fartygscerter vore att anse såsom de mest tjenliga att 
bereda oss ett betryggande kustförsvar som fastmer att, utan 
afseende å hvad som möjligen kunde vara det önskligaste, söka 
att utarbeta och framlägga förslag, så beskaffade, att giltiga 

Tidskr. i sjöv. 1885 15 
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ekonomiska hinder mot deras förverkligande icke vore att be
fara." Sedan komiterade sålunda resonerat bort den militära 
utgångspunkten och i stället etablerat en ekonomisk, formu
lerades programmets hufvudgrunder på följande för "strids
ändamålet" teinligen främmande sätt: det årligen påräkneliga 
nybyggnadsanslaget antogs lika med det som åren 1876 och 
1877 beviljats på extra stat eller 1.700000 kr., kostnaden "för 
äfven den största och dyrbaraste bland de föreslagna fartygs
certerna" nedbringades så nära som möjligt t ill denna summa, 
"uta'u att offra de nödvändigaste stridsegenskaperna", pansar
klädnaden inskränktes "af ekonomiska skäl" "till fartygets 
vigtigaste delar" och "plåtens högsta ,tjocklek till 29,7 cm 
(lO dec.-tum)" och slutligen ansågs ändamålsenligt, "icke minst 
från sparsamhetens synpunkt, att begränsa antalet af de olika 
fartygscerterna till det minsta som skäligen kan stå tillsam
mans med beskaffenheten af de värf, hvilka det nödvändigt 
åligger vårt sjöförsvar att ~1tföra." 

För att å andra sidan i någon mån äfven tillgodose "strids
ändamålet" beräknades den för hamn- och kustförsvar afsedda 
pansarbåten att kunna föra kanoner "i vigt, storlek och ver
kan motsvarande Armstrongs 25 tons - - - bakladdnings
kanoner" , h vilka "kunna bryta pansaret på h varje krigsskepp 
som för närvarande tillhör någon af östersjöstaternas flottor", 
och snabbheten bestämdes tilll 13 krrop. På sålunda modifie
rade militära principer utarbetades inom komitt!m, "just med 
hänsyn till rikets begränsade tillgångar", förslag till endast 4 
fartygscerter, neml.: A) pansarbåt för kust- och hamnförsvar 
a 2.290000 kr., B) minbåt för sjelfgående mina a 120000 kr., 
C) minbåt för stångmina a 30000 kr. samt D ) lätt pansarbåt 
för insjöarna a 240000 kr. Alldenstund detaljerna till dessa 
certer torde vara i färskt minne hos tidskriftens läsare, öfver
gå vi till att kasta en blick på de motiv hvilka komiterade 
anfört för att göra förslaget acceptabelt äfven från sjömilitä
risk synpunkt. Först framhålles nödvändigheten att vi, under 
det alla andra mariner följt med pansarfartygens utveckling 
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och redan skaffat sig tidsenlig materiel, ej längre måtte nöja 
oss med monitorer, utan omsider göra en början till framåt
skridande. Derefter presenteras pansarbåten A, "som, fri från 
de anmärkta bristerna hos vår nu ägande fartygsmateriel, 
skulle, icke allenast väl lämpa sig för våra förhållanden in
alles, utan derjemte med fördel kunna sättas i stället för så
väl den ena som den andra af de pansrade fartygstyper vi 
hittills tillegnat oss." Den "bör vida bättre och kraftigare än 
dessa kunna främja ändamålet att utestänga fientliga flottor 
från rikets vigtigaste hamnar" och "besitter sådana egenska
per, att densamma vid ett infallande krig skulle kunna blifva 
fienden ganska besvärlig vid lanclstigningsföretag, och isyn
nerhet visa sig vara lämplig för uppgiften att störa hans till
försel och öfriga förbindelser med eget land". Äfven för strids
fälten inom skärgården ansågs typen A tjenligare än moni
torer och pansarbåtar, "alldenstund han till sin verksamhet icke 
är bunden vid vissa på förhand bestämda försvarsställningar". 
Man hade varit betänkt på en mindre pansarbåtstyp "för för
svaret af hamnar och positioner inom skärgården" , men, seelan 
kostnaderna för en dylik båt visat sig uppgå till öfver 1 1

/ 2 

mill. kronor, hade man uppgifvit tanken 1Jå densamma, hyl
lande den åsigten, "att ingen fartygscert kan, i förhållande 
till sin användbarhet, sin stridskraft och verkan, vara dyrare 
än den, hvars egenskaper hänvisa densamma uteslutande till 
hamn- eller annat positionsförsvar". Komiterade föreställa sig 
nämligen, att den roi man velat anvisa flytande artilleri vid 
positionsförsvaret "uti många fali skulle med fördel kunna 
öfvertagas af för ändamålet, antingen för beständigt eller för 
tillfället, uppförda och bestyckade batterier på land". Kunde 
sådana fartyg icke annat än långsamt och med svårighet för
flytta sig och saknade de stridsduglighet på öppna sjön, så 
skulle "ett på sådan materiel fotadt försvar af våra talrika vig
tiga hamnar och till dem förande leder - - kräfva ett ofant
ligt stort antal fartyg~'. Fördenskull syntes komiteracle böjda 
att uppställa såsom allmän regel, att hvarje fartyg som ingår 
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i kustförsvaret bör vara "användbart på såväl det ena som det 
andra försvarsfältet", så att krafterna ej behöfde splittras "utan 
lätt läte samla sig till gemensamt försvar af den punkt, som 
för tillfället vol'e mest hotad." Af komitera,des "förslag till 
fartygscerter" framgår, att opansrade kanonbåtar aJ?:sågos öf
verfiödiga. Skälet finner man angifvet sålunda: Afven om 
man förutsätter att kanonbåten, i följd af öfverlägsen snabbhet 
hade frihet att välja stridsafståndet mot pansarskyddadt, lika 
långskjutande artilleri, . så vore föga dermed vunnet, ty på 
långt håll kunde han tillfoga sin motståndare föga skada men 
vore sjelf blottstäld för fiendens granateld och på nära håll 
"skulle han i bästa fall vara utsatt för att lida stor manspillan 
och snart se sitt artilleri otjenstbart, utan rimlig förhoppning 
att, innan dess, lyckas tillfoga sin fiende motsvarande skada" . 
Enär vårt lands förhållanden ej tillåta oss att, med afseende 
på behofvet af olika fartygscerter, följa andra sjönationers 
spår~ hvilka hafva vidt skilda intressen att med sina flottor 
bevaka, så anser komitEm att, "så länge vi hafva att möta 
pansarklädda fiender, byggandet af opansrade kanonbåtar skulle 
medföra förlust, såväl i militäriskt som i ekonomiskt hänse
ende" . Lika litet ·ansåg sig komitEm kunna förorda byggandet 
af särskilda rekognoseringsfartyg, helst som pansarbåten · A 
äfven härtill vore särdeles användbar utom, och minbåten B 
inom skärgården. 

Sedan ett ifrågasatt förslag till en mycket snabbgående, 
med lätt artilleri bestyckad fartygscert, att i krig tjenstgöra 
såsom kryssare och i fred .såsom öfningsfartyg, blifvit af "huf
vudsakligen ekonomiska skäl" förkastad t, stannade korniten 
vid att för det senare ändamålet anbefalla korvetten "Saga", 
såsom "en god förebild att följa". 

Mot den skäligen långt drifna reduktion af fartygscerter
nas antal afgåfvos protester af ej mindre än 3:ne reservanter, 
af hvilka 2:ne ogillade flertalets förslag, att afse pansarbåten 
A till hamn- och positionsförsvar, och• att ej dertill föreslogs 
särskild materiel. Den 3:dje reservanten förfäktade behofvet 
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af speciella rekognoseringsfartyg. Uti samtliga reservationerna 
framlyser den bestämda meningen, att den enhälligt förordade 
pansarbåtstypen, ehuru förträfflig i sitt slag, ingalunda kan 
göra anspråk på att gälla såsom enhetstyp för vår flottas med 
artilleri bevärade stridsfartyg med uteslutande af alla slags 
opansrade fartyg. Kom.-kapten Lindmarks reservation är af 
specielt intresse, derigenom att den på sätt och vis fyller den 
betänkliga bristen i komitebetänkandet, hvilken måste falla 
hvarje fackman bjert i ögonen, nemligen frånvaron af e~ klart 
definierad allmän plan för materielens strategiskt-taktiska an
vändande. En sådan plan hade varit destomer på sin plats, 
som i det k. brefvet, hvilket konstituerade komitEm, de strate
giska grundlinierna redan voro angifna och som fackmännen, 
utan inblick i komitemdes åsigter huru de särskilda delarue 
af kustförsvaret borde med den föreslagna materielen utföras, 
svårligen kunde bilda sig ett korrekt omdöme om fartygscer
ternas ändamålsenlighet och tillräcklighet. Det förefaller nä
stan, som om elen militäriska certkomiten hyste •m viss obe
nägenhet för all sådan utredning som ej var af teknisk eller 
ekonomisk natur och att den mindre eftersträfvade att vinna 
yrkesmännen för sitt program än att öfvertyga representatio
nen och allmänna opinionen om möjligheten att, trots "våra 
begränsade tillgångar", bygga pansrade stridsfartyg samt ar
men om flottans beredvillighet att biträda vid försvaret af 
Vettern och Karlsborg. Då komiteracle på ett par ställen i 
betänkandet lyfta en flik af täckelset, som för de oinvigde 
döljer deras strategiskt-taktiska uppfattning - t. ex. då land
batterier förordas framför flytande positionsartilleri, då typen 
A rekommenderas både såsom medel att utestänga fientliga 
flottor från rikets vigtigaste hamnar och att bevaka och för
svara, förutom Gotland, "ett snart sagdt obegränsadt antal 
anfalls- och landstigningspunkter" på vår "till mer än en 
tredjedel alldeles öppna kuststräcka" samt att dessutom full
göra den väpnade rekognosörens tjenst - så tror man sig väl 
förstå, att komiterade önska befria flottan, så mycket som möj-
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ligt från bestyret med den inre försvarslinien för att kunna 

bilda en desto starkare 11ttre sådan .i eller utanför hafsbandet, 

men man stadnar likvisst i okunnighet om, huru komiterade 

tänkt sig verkställigheten häraf med ett fåtal pansarbåtar och 

ett större antal minbåtar, om hvilkas (minbåtarnes) strids{ö1·

mågu i annat än snntlt vatten man ännn salenar erf arenhet. 

Resultatet torde blifva, att ett på nästan uteslutande pansar

båtar . A fotad t yttre kustförsvar - h vilket ju måste kunna 

agera äfven i någon sjögång - äfven om försvarskrafterna 

kunde röra sig med 13 knops fart och äfven om de endast 

hade till uppgift att blifva fienden "ganska besvärliga vid 

landstigningsföretag", skulle kräfva ett lika "ofantligt stort 

antal" sådana fartyg, som det inre försvaret kräfver hamn- och 

positionsstridsfartyg. 
Sedan reservanten Lindmark påpekat den i komitebetän

kandet rådande bristen på klart definierade förutsättningar för 

hvarje fartygstyps taktiska användande, betonar han nödvän

digheten af tvenne särskilda försvarslinier - hvilka ock an

tydas i det k. brefvet - samt faran af att förrycka pansar

båten A:s egentliga verksamhet, det yttre försvaret, genom att 

pålägga · honom äfven uppgifter vid det inre försvaret, hvar

till han är både för stor och för dyrbar. Fördenskull anser 

han det senare erfordra en särskild, enklare och billigare pan

sarbåtstyp, hvilken ingalunda vore så bunden vid någon viss 

position som kornitens flertal förestält sig, alldenstund den 

kunde intaga olika försvarsställningar inom samma skärgårds

område och således vara betydligt mindre bunden än fästnings

och fast positionsartilleri. Reservanten har, vidhållande åsig

ten om tvenne sjöförsvarslinier, tänkt sig, "att dessa båda 

pansarbåtstyper böra kunna komplettera h varandra", i det att 

den mindre biträder vid försvaret af minerade ställningar och 

replipunkter, medan den större, "i förening med opansrade 

båtar af E lendas eller annan snabbgående typ, i hafsbandet 

eller på öppna sjön, när helst sig göra låter, anfaller fiendens 

örlogs- och transportfartyg samt genom plötsliga anfall på en 
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konvojerande eller blockerande flotta oroar och försvårar fien

dens landstigningsföretag samt bidrager till att förlama hans 

angrepp emot någon vigtig strategisk och af oss försvarad 

punkt vid kusten". Det är just för att lemna de större, sjö

och snabbgående fartygen fria händer till sådana attacker 
' 

som reservanten anser mindre pansarbåtar alldeles nödvändiga 

"nr rent sjömilitärisk synpunkt". Det är med så mycket större 

tillfredsställelse vi anföra dessa enligt vår tanke fullt riktiga 

åsigter om vårt kustförsvars strategiskt-taktiska natur, som 

reservanten genom denna klara framställning visat sig hafva 

gått modigt framåt till en ofantligt klarare och fastare stånd

punkt i sjöförsvarsfrågan, än den han intog i den af oss förut 

kritiserade brochyren af 1874. Vi beklaga blott, att reservan

ten nödgades så till vida retirera från denna sin väl försva

rade ställning, att han ej såg sig god till att föreslå en för 

ändamålet tillräckligt billig pansarbåt. Orsaken härtill synes 

oss ej svår att spåra. Hade nämligen reservanten prutat på 

sina anspråk på dessa pansarbåtar , så att de icke blott icke 

afsetts "för strid på öppna sjön" utan helt enkelt anvisats 

såsom enda verksamhet positionsförsvaret inom lämpligen 

begränsade områden, hvarigenom viikoret att "kunna navigera 

längs Sveriges kuster" kunnat efterskänkas - ett vilkor af 

mindre betydelse för resten då det ej var beräknadt att upp

fyllas annat än "i måttligt väder" och i ett från fiender fritt 

farvatten -; hade han, med bibehållande af den föreslagna 

25 tons kanonen, åtnöjt sig med t. ex. 30 skott i stället för 

75, med 5 i stället för 9 knops fart, med kol för 100 i stället 

för 500 mil, med l i stället för 6 veckors proviant; hade, med 

ett ord, pansarbåten fått karaktär af en flytande lavett för po

sitionsartilleri, som påräknats äga till sitt förfogande en vanlig 

ångbåt för förflyttningar, till förråds- och logementsfartyg, un

gefär som vid skärgårdsflottan, och hade pansarklädnaden an

ordnats med tanke på endast positionsstrid, så skulle det sä

kert hafva visa;t sig, att dylik materiel varit lika litet "eko

nomiskt och militäriskt förkastlig" som "fästningsartilleriet i 
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våra landfästningar eller positionsartilleriet i befästa reträtt
ställningar". H vad man egentligen skulle vinna genom att 
ge positionsfartygen en viss grad af sjögående egenskaper, 
hafva vi svårt att fatta, ty dessa fartyg måste ju vid ett ho
tande krig finnas pa sin post vid de strategiskt vigtiga punk
ter som skola försvaras, hvarföre det i alla händelser ej kan 
undvikas, att hvarje skärgårdsområde - dock icke hvarje po
sition, såsom förhållandet är med landbatterier - som man 
befarar blifva utsatt för anfall, måste förses med särskildt fly
tande positionsartilleri. Gerna medgifva vi dock att för för
svaret af enstaka hamnar, som ej befinna sig inom ett skär
gårdsområde, fasta befästningar kunna vara att föredraga fram
för flytande artillerimaterieL 

Den andre reservanten ansåg visserligen pansarbåten A 
lämplig för strid i öppen sjö men deremot icke för hamn- och 
skärgårdsförsvaret, hvartill han önskade en mindre, men dock 
sjöduglig, pansarbåt eller, om en dylik vore omöjlig att kon
struera, ett större antal opansrade kanonbåtar. Af reserva
tionen synes framgå, att det ej var positionsförsvar utan rör
lig skärgårdsstrid i trånga farleder som med dessa mindre 
båtar afsågs. Såsom i det föregående blifvit nämdt, tro vi 
lika litet på möjligheten att medelst dylik spridd strid hejda 
en genom skärgårdens hufvudleder fi·amträngande öfverlägsen 
flotta som på möjligheten att konstruera små och grunda men 
på samma gång sjödugliga och groft bestyckade stridsfartyg; 
hos Blend.abåtarne torde gränsen vara uppnådd. 

Med den tredje reservanten instämma vi deruti, att ko
mitens flertal låtit de ekonomiska skälen förrycka de militä
riska principerna, då pansarbåten A tilldelas rolen af rekog
noseringsfartyg. Ehuru vi, såsom förut blifvit yttradt, ej anse 
oss hafva råd att underhålla uteslutande för rekognoserings
tjenst bygda fartyg, så tro vi likväl, att ett antal Bienda
båtar med 15 knops fart och bestyckade med flere lättare 
pjeser borde byggas, emedan en dylik cert i allt fall erfordras 
för att komplettera våra för offensiv afsedela kusteskadrar och 
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tillåta dem att med kraft uppträda emot fiendens transport
fartyg och opansrade stridsfartyg. 

Som vi sett, voro certkomiterade ingalunda enstämmiga 
i sitt betänkande, hvarföre det ej är att undra på, om detta 
inom flottan mottogs med blandade känslor. Vi skola söka 
lemna en sammanfattning af de anmärkningar, som föranledas 
utaf komitemdes förslag och motiver. Först och främst har 
man svårt att gilla komitemdes tillvägagående att, sedan K. 
M:t delgifvit dem en generell strategisk plan för flottans verk
samhet, till utgångspunkt för sina beräkningar välja en eko
nomisk basis af så godtycklig natur som ett par föregående 
års extra ordinarie nybyggnadsanslag och först i andra rum
met taga hänsyn till stridsändamålet. Då ej riksdagen sjelf 
fix f)rat den anspråkslösa summan 1.700000 kr. såsom maximi
anslag, synes det h varken rätt eller klokt af fackmän att ikläda 
sig en slags borgen för tillräckligheten af ett anslag, hvilket 
man sedermera ej kan få att förslå till det bestämda ända
målet utan de mest betänkliga afprutningar på de militära 
fordringarna. Det är nog i sin ordning, att man vid planers 
och förslags uppgörande tager hänsyn till landets tillgångar, 
och detta iakttages helt visst mer eller mindre i alla land, 
utan att man derföre låter de ekonomiska faktorerna reglera 
hvarje särskildt fartygs sjömilitära egenskaper. Vi kunna 
fatta, att sjövapnet utaf financiella skäl kan nödgas med af
seende på nybyggnader gå varligare och mindre skyndsamt 
till väga, än om man blott behöfde taga hänsyn till de mili
tära krafven, vi kunna ock tänka oss, att landets t illgångar 
ej medgifva nyanska:ffning af så stort antal fartyg som enligt 
militära beräkningar skulle erfordras för att göra försvaret 
fullt betryggande, men vi kunna ej gå in på, att ekonomiska 
skäl skola vara bestämmande för fartygscerternas antal eller 
fartygens stridsegenskaper. Om landets resurser nödvändiggöra 
en nedsättning af de militära anspråken, är det mindre riska
belt att något pruta på stridskrafternas numerär än att tumma 
på deras taktiska sammansättning och på försvarssystemet. 
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Vidare synes det vara en betänklig brist att ej lemna 
någon utredning rörande den föreslagna materielens taktiska 
användande för att bäst främja den af K. M:t angifna strate
giska sjöförsvarsplanen, ej heller några beräkningar öfver un
gefärliga antalet härtill erforderliga fartyg. För att kunna 
bedöma kornitens förslag till fartygscerter hade det varit af 
vigt att få utredt: huruvida vårt sjöförsvar kan blifva effek
tivt med mindre än det består af tvenne olika delar, en yttre 

' offensiv med uppgift att försvåra om icke förhindra fiendens 
landstigningsföretag samt oroa hans förbindelser med eget land 
samt en inre hufvudsakligast defensiv med uppgift att hindra 
fiendens krigsfartyg från att bemäktiga sig vigtiga punkter 
på rikets kuster; huruvida det är tänkbart att med en enda 
cert sjögående stridsfartyg, hvars jemförelsevis stora kost!fad 
ej medgifver något större antal fartyg, kunna bevaka vår långa 
kuststräcka och med samlad styrka hinna möta fienden der 
han ämnar anfalla samt derjemte försvara de vigtigaste ham
narue och positionerna, hvilka alla måste anses hotade sedan 
kriget blifvit förklaradt. 

Det synes som om man, för att få pansarbåten A:s före
träden erkända, bränt mer kol än nödigt var; ingen fackman 
åtminstone lärer väl i allt fall bestrida, att den föreslagna 
pansarbåten är ur ingeniör-synpunkt en . verklig triumf och ur 
sjömilitärisk ganska lyckad. Något slags skäl hvarföre komi
ten ansåg den kunna undvara ram hade kanske varit på sin 
plats, emedan häruti ligger den väsentligaste brist fackkritiken 
kunnat uppleta; men ordet ram tro vi ej förekommer uti hela 
komitebetänkandet - en händelse som ser ut som en tanke. 

Komitemdes förkastelsedom öfver hvarje som helst "för 
artilleristrid afseeld opansrad fartygscert" har med skäl synts 
mången fackman icke så litet förhastad. Sådana certer finnas, 
som bekant är, uti andra mariner, ej derföre att dessa hafva 
"vid t skilda intressen att med sina flottor bevaka", utan der
före att de måste bereda sig att strida emot såväl opansrade 
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som pansrade motståndare. Skulle nu vår flotta, hvars vig
tigaste · uppgift är att operera einot fiendens landstigningsflotta, 
sammansatt af hundratals icke blott opansrade utan kanske 
obevärade fartyg, ej mot dessa kunna uträtta något utan med 
vår fåtaliga pansarflotta - ifall minbåtarue ej förmådde hålla 
sjön - så frukta vi att bristen på opansrade fartyg skulle 
medföra kärrbar förlust, "såväl i militäriskt som i ekonomiskt 
hänseende". Opansrade kanonbåtar med såväl grof som lätt 
bestyckning hafva deras raison d'Gtre, alldeles liksom minbåtar, 
uti den snabba farten och rörligheten, uti antalet, möjliggjordt 
genom den billigare och lättare anskaffningen och uti de kraf
tiga anfallsmedlen; kunna ock minbåtarue göra anspråk på 
större skottfrihet på grund af den mindre skottytan, så torde 
detta företräde uppvägas deraf, att de, för att skada en fiende, 
nödgas gå honom närmare inpå lifvet än kanonbåtarue och att 
de i detta läge äro mera utsatta att förstöras af kulsprutor än 
de senare. Hade komiterade varit konseqventa, så hade de 
äfven förkastat hvarje för minstrid afsedd opansrad (artygsce1·t, 
ty samma skäl som användes mot kanonbåten - att han på 
långt håll ej kan skada sin pansarklädde motståndare men 
vor'e utsatt för fiendens granateld och på nära håll måste lida 
stor manspillan och snart se sitt vapen otjenstbart - gäller 
lika mycket för minbåten - för att nu med komiterade tala 
om dessa fartyg i singularis. Utgår man deremot från det 
rimligare antagandet att de, för "att uträtta någonting väsent
ligt mot pansarkläelda motståndare", måste "uppträda många 
mot en", är det föga troligt, att de alla genom fiendens granat
eld skulle lida så stor manspillan och fått sitt artilleri otjenst
bart, innan åtminstone en hunnit bryta fiendens pansar. An
sågo sig ock komiterade fullt säkra på, att ej det antal kanon
båtar af Blendacerten, som kan anskaffas för kostnaden af ett 
pansarfartyg, kan med hopp om framgång upptaga strid med 
det senare, så återstår dock att bortresonnera, hvad vi åtmin
stone hålla för ett obestridligt faktum, nämligen att fyra 
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Blendabåtar, både för bevakning af en kuststräcka och för 
anfall på en transportflotta, äro ändamålsenligare än .. en pan
sarbåt A, innan man förklarar byggandet af kanonbåtar "med
föra förlust" för vår flotta, både i ekonomiskt och militäriskt 
hänseende. Egendomlig låter ock denna förklaring efter ett 
nyss förut fäldt yttrande: "utan tvifvel skulle h varje fartygs
cert som vår tids krigsflottor hafv~ att framvisa - - - -
finna en ledig plats att fylla vid försvaret af vår långsträckta 
och till sitt skaplynne mycket vexlande kust." Här är således 
ej tal om "vid t skilda intressen" utan synes som om verkligen 
"vårt lands förhå~nden - - lära bjuda - - att följa an
dra länders spår~< med afseende på anskaffande af opansrade 
fartyg. 

Det hade varit af intresse att lära känna af hvad skäl 
korniten ansåg den skäligen svaga "korvetten "Saga" vara en 
god förebild att följa" vid anskaffandet af öfningsfartyg. An
tagligen var det af "hufvudsakligen ekonomiska skäl", hvilka 
ock åberopas till stöd för att man "i~ke ansåg det vara lämp
ligt att föreslå en fartygscert, afseeld för det särskilda ända
målet att fullgöra en kryssares värf". Den egendomliga åsigt 
som korniten förkunnar, att en modern kryssare måste besitta 
egenskaper som komme att "menligt inverka på öfningarnas 
bedrifvande", måtte man ej hafva kommit underfund med i de 
stora marinerna, der man, just af ekonomiska skäl, ej finner 
det lämpligt att bygga särskilda öfningsfartyg, utan dertill 
använder sina kryssare och andra stridsfartyg. Hade man 
dristat föreslå byggandet af ett antal kryssare - hvilkas mi
litäriska nytta korniten dock icke synes alldeles vilja bestrida, 
eftersom den ifrågasätter att vid infallande krig bestycka saga
certens fartyg med tjenligare skjutpjeser för att för dem "äf
ven finna nyttig verksamhet, sedan fred blifvit bruten" - så 
hade komitemdes sparsamhet med "driftkostnaden" måhända 
kunnat försvaras ur sant ekonomisk synpunkt, på samma grun
der som en stor skeppsredarefirma kan finna det ekonomiskt 
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fördelaktigt att ej assurera sina fartyg. Beröfvade utsigten 
att erhålla dylika kryssare, torde vi väl handla klokast, om 
vi underkasta oss att betala vår premie i form af något ökad 
driftkostnad, för att vid infallande krig, i stället för fartyg 
med "godt utrymme", äga några fartyg med hög fart och för 
att vid fredsbrott utevarande öfningsfartyg ej måtte löpa den 
nästan säkra risken att med sin lefvande last falla i fiendtliga 
kryssares händer. När man förnimmer fackmän så ifrigt ad
vocera för billiga öfningsfartyg och med så lätt hjerta afstå 
från egenskaper som kunde göra dessa fartyg tjenste- och 
stridsdugliga, frestas man misstänka, att inom svenska flottan 
öfningar, ej örlogstjenst, anses för ändamål. 

Då korniten slutligen, efter att hafva ansett "rikets till
gångar" blott medgifva de mest reducerade medel till främ
jandet af de vigtigaste af de i det kongl. brefvet angifna än
damålen, kust- och hamnförsvaret, på nybyggnadsprogrammet 
upptager en lätt pansarbåtcert för insjöarne, till en beräknad 
kostnad af 240000 kr. stycket, uppstår det spörsmålet, om det 
ej varit rimligare, äfven om man erkänner behofvet af dylika 
pansarbåtar, att det stridsändamål som tillhör ett invasions
krigs 2:dra skede så till vida fått stå tillbaka, att man för 
försvaret på insjöarne åtnöjt sig med en materiel som kunde 
improviseras, när krig hotade, intill dess det yttre eller egent
liga sjöförsvaret blifvit bättre tillgodosedt. Då otvifvelaktigt 
samma betänkligheter, som föranledde korniten att ej föreslå 
särskilda pansarbåtar för hamn- och positionsförsvar i skär
gård, äga lika gällande kraft för insjöbåtarne, så hade ju gil
tig anledning förefunnits att, "med hänsyn till rikets begrän
sade tillgångar - - - nedbringa antalet olika fartygstyper" 
till ett ännu större fåtal. 

Det intryck man erfar vid studiet af det kongl. brefvet 
den 20 September 1879 och af den derigenom förordnade cert
komitens betänkande är så till vida upplifvande, att det ej 
lemnar några tvifvel om våra ledande fackmäns tillförsigt att 
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svenske sjömän äro i stånd att uträtta stora ting ·med små 
medel. Men vår tid är sceptisk och realistisk och den yngre 
generationen, barn af den, medveten derom att den står ett 
steg närmare den tidpunkt då dessa stora ting skola utföras, 
söke1· ängsligt men förgäfves i certkornitens betänkande svar 
på frågan : Huru skall detta tillgå? 

(Forts.) 

- !.!26-

Krigshändelserna på Minfloden. 

I Marshäftet af "Revue Maritime et Coloniale" förekom
mer en af capitaine de . fregate Ch. Chabaud Arnault efter 
amiral Courbet's rapporter utarbetad beskrifning öfver franska 
eskaderns operationer på Minfloden under Augusti månad sist
lidet år. Denna synnerligen lifliga och utförliga beskrifning 
åtföljes af en plan öfver krigsplatsen, utvisande ställningen 
och dispositionerna på de olika sidorna vid :liendtligheternas 
öppnande. 

Då man tager hänsyn till att här stridde en afdelning af 
en af Europas största och högst utbildade sjökrigsmagter emot 
kineser, kunna visserligen händelserna på Minfloden icke till
mätas sådant krigshistoriskt värde som enahanda strider emel~ 
lan i civilisation och krigsbildning mera likstalda motståndare, 
men, timade under det att den lifligaste diskussion pågår om 
företrädet och användningssättet af krigsfartygs särskilda an
falls- och försvarsmedel, lemna de dock onekligen värdefulla 
bidrag till belysning af flera dithörande spörsmål. De slut
ledningar, som den franske författaren drager från operatio
nerna på Minfloden och som isynnerhet finna tillämpning på 
kustkriget, torde äfven förtjena all uppmärksamhet, och vi in
taga derföre här nedan en öfversättning af commandant Cha
baud Arnault's arbete i sin helhet: 

Amiral Coui:bet's fullständiga och noggranna rapport om 
striderna på Minfloden tillåter oss att följa dessa striders alla 
vexlande och spännande skiften och att uppskatta deras stora 
värde i maritimt och militäriskt hänseende. 

Från dessa lysande krigshändelser, hvilka hafva med en 
ärofull sida ökat vår flottas annaler, kunna vi också hemta 
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många nyttiga lärdomar. Dessa gifvas oss i ett ögonblick då 
allt hvad som .rör sjökrigsmateriel lidelsefullt diskuteras, då 
de mest stridiga meningar härutinnan förfäktas och kritiken 
stundom öfverskrider all måtta. Egande i vissa afseenelen en 
alldeles originel l>:arakter, hvilken kan tillsluifvas de egendom
liga omständigheter under hvilka de uppstått, bekräfta dessa 
strider icke destomindre eller komp~ettera värdefulla lärdomar 
hemtade från studier af föregående strider. 

Vi vilja nu först lemna uppgift på de krafter som voro 
tillstädes å de olika sidorna första stridsdagen, den 23 Aug. 
1884. På franska sidan utgjordes de af 7 krigsfartyg, krys
sare eller kanonbåtar, alla af trä och alla utan bepansring eller 
annat skydd. Ett enda af dessa fartyg förde tyngre artilleri, 
nemligen 5 st. 19 cm kanoner, de öfriga förde i allmänhet 14 
cm pjeser. Hela antalet artilleripjeser som franska eskadern 
disponerade öfver var 58. Kryssarne och kanonbåtarue hade 
alla dessutom snabbskjutande Hotschkisskanoner, mitraljöser 
och snabbskjutande gevär, förträffliga vapen, som alltifrån 
början gjorde '.stora tjenster. Till amiral Courbet's 7 träfartyg 
får man tillägga 2 stångtorpedbåtar, 27 meter långa, hvilkas 
uppträdande mot den kinesiska eskadern synes hafva varit 
mycket verksamt, kanske afgörande. Pansarfartyget "Triom
phante", till . en början qvarhållet genom sitt djupgående på 
betydligt afstånd från den egentliga stridsplatsen, kom 1

/{ 

ti~ma efter eldens öppnande att med sina 6 st. 24 cm kanoner 
lemna förtärkning åt eskadern. 

Ledda af en chef som förstått ingifva dem absolut förtro
ende, ådagalade franska besättningarne en brinnande strids
lust. Flertalet af manskapet hade redan länge stått ombord 
i sina respektive fartyg. De kände väl sina officerare, vid 
h vilka de v oro fästade med dessa tusendetals band, som min
nena från en längre segling, hotande faror, gemensamt vunna 
framgångar eller .utståndna mödor skapa. Ansträngda af en 
ständig exercis ombord, hade de att. derjemte fylla luckor 
ibland truppen i land. Äfven med inräknande af några af-
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delningar uttagna från de fartyg, som qvarblifvit utanför Min
:floden, kunde amiral Courbet icke landsätta mera än 600 a 700 
man, af hvilka många utan tvifvel hvarken haft tid eller till
fälle att få tillräcklig militärisk öfning för ett krigsföretag 
sådant som detta. 

Den kinesiska flottiljen, som var samlad på Min:floden, be
stod af 11 fartyg (kryssare, transportavisofartyg, kanonbåtar) 
förande tillsammans 56 artilleripjeser, bland hvilka funnos 2 
st. 25 cm kanoner, skjutande granater af 185 kg, 2 st. 18 cm 
kanoner med projektiler af 53 kg, några 16 och 15 cm kalio
ner, och slutligen ett trettital 13 cm Vavasseurspjeser med 
granater af 25 kg. Alla de kinesiska fartygen voro träfartyg 
utan all bepansring, :flera med vackra former men svagt byggda. 
Deras skrof voro i större eller mindre mån skyddade emot 
vattenfyllning medelst vattentäta skott. Det största af dessa 
fartyg mätte 1400 tons, det minsta 250 tons. De förde inga 
maskinkanoner eller mitraljöser, men besättningarne, som voro 
ganska stora, hade handgevär af nyaste konstruktion. Utom 
nämnda 11 fartyg hade kineserna 9 krigsjunkar med något 
slätborradt artilleri af liten kaliber, 2 andra ganska stora jun
kar, förande en mängd soldater och hvardera 2 a 3 kanoner, 
samt 7 vanliga ångslupar och 3 eller 4 roddbåtar, alla för
seelda med stångtorped i förstäfven. 

Dessa kinesernas stridskrafter på vattnet understöddes af 
ett talrikt infanteri, förlagdt i granskapet af arsenalen vid 
Foo-chow, äfvensom af 6 eller 7 batterier, af hvilka två voro 
bestyckade hvardera med 3 Krupps kanoner af temligen liten 
kaliber, men icke desto mindre kraftiga nog för att kunna 
allvarligt skada de fransyska fartygen. 

Visserligen äro kinesiska trupper och fartygsb esättningar 
af mycket underordnadt värde, om man jemför dem medlika 
stora styrkor i hvilken som helst europeisk magt, men man 
får dock akta sig för att helt och hållet ringakta dem. De 
äro icke odisciplinerade soldater utan all erfarenhet och mili
tärbildning; bakom goda skydd äro de skäligen pålitliga, men 

Tidskr. i ,jiJc. 1885 16 
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på öppna fältet är deras värde ringa eller intet, hvilket våra 
trupper erforo under striderna 1857- 1800. Man fick stundom 
se dem före striden genom skrik och skymford, likasom Ro
mers hjeltar, utmana våra matroser. Detta fick dock icke 
tagas helt och hållet såsom tomt skryt. Flertalet af dessa 
män äro tappra och hafva derpå gifvit mångfaldiga bevis. 
Många hafva erhållit sin militära utbildning under ledning af 
europeiska officerare; de förstå att röra sig i trupp, gifva an
befald eld och att ganska klokt utföra tiraljörkriget. Lyck
ligtvis för oss äro deras chefer under medelmåttan och deras 
artillerister, med några sällsynta undantag, lika oskickliga nu 
som fordom. 

Efter att hafva angifvit myckenheten och beskaffenheten 
af stridskrafterna på båda sidorna, skall jag nu omnämna huru 
dessa befunnos fördelade och disponerade före striden. Detta 
framgår i öfrigt ganska tydligt genom en blick på vidfogade 
plan. 

Sedan en månad befann sig franska eskadern på Min
floden, dag efter dag afvaktande order att börja fiendtlighe
terna. Dispositionerna för striden voro tagna. De kinesiska 
fartygen följde med uppmärksamhet fransmännens rörelser och 
rättade sina derefter. Man kan föreställa sig denna belägen
hets alla obehag och det enerverande inflytande den skulle 
utöfva på våra besättningar, utsatta som de voro att genom 
någon oväntad attack öfverrumplas och seende huru dag efter 
dag junkar, brännarefartyg, strandbatterier och infanteritrupper 
hopades framför och bakom eskaderns fartyg. Kineserna 
gjorde sig god förhoppning om att franska eskadern aldrig 
skulle lyckas komma ut från Minfloden. 

Då de redan om aftonen den . 22 Augusti hade visshet om 
att elden skulle öppnas nästa dag, sparade de icke alltifrån 
samma dags morgon på sina fiendtliga yttringar. Båda na
tionernas fartyg lågo då för floelen och under ånga, färdiga 
till strid. Under några timmar synes "Volta" och våra tre 
kanonbåtar, alla fyra liggande till ankars upp emot Pagocla-

udden, vara i en ganska kritisk belägenhet. Om kineserna 
nemligen tagit initiativet i fiendtligheterna, skulle deras tre 
fartyg, som v oro ankrade nedanför Pagoda, nära "Dugay
Trouin", "Villars" och "d'Estaing", kunnat oförmärkt lätta; 
floden skulle hastigt fört dem tvärs babord om "Volta" och 
kanonbåtarne, dit de stora franska kryssarue af sitt djupgå
ende skulle varit förhindrade att följa dem. Beskjutna så
lunda från ena sidan af de tre kinesiska fartygen och från 
den andra af junkarne och landbatterierna samt hindrade att 
komma undan af de kinesiska fartyg som lågo högre upp, 
skulle "Volta", "Aspic", "Vipere" och "Lynx" lätt kunna 
blifvit tagna af de öfverlägsna fienderna. 

Lyckligtvis inträffade ingenting dylikt och ebben började. 
De franska fartygen fingo nu fördelarue på sin sida både i af
seende å försvarad ställning och för anfall. Ifrån detta ögon
blick hade också kinesiska flottan fått sin dom. Inom kort 
blefvo de tre vackra fartygen, som så oldokt qvarblifvit under 
elden för våra stora kryssare, försatta ur striden genom dessas 
artilleri. Två andra fartyg, transportavisofartyg, hvardera fö
rande 4 kanoner, voro förtöjda långs kajen vid arsenalen i 
Foo-cho>v och kunde icke påräknas för striden. Med hjelp af 
våra två små torpedbåtar, som understöddes mot landbatterierna 
och junkarne af de stora kryssames artilleri, hade nu "Volta", 
"Aspic", "Vipere" och "Lynx" alla utsigter att lyckas förstöra 
de sex andra kinesiska fartygen. 

II. 

Klockan 1t. 45m. e.m., på signal från amiralen framgingo 
våra två torpedbåtar med modererad fart till anfall, .l!. 46 
mot kryssaren "Yang-woo" om 1400 tons, fiendens största 
fartyg och .;Yf. 45 mot transportavison "Foo-Poo" om 1258 
tons. Båtarne voro vid signalens gifvande, den förstnämnde 
på 300 meter och den sistnämnde på 500 meter från sina re
spektive mål. Torpederna voro laddade med 12 eller 14 kg 
bomullskrut. Till följd af strömmen och den kroklinie som 
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nödvändiggjordes af anfallsmanövern kunde torpedbåtarue icke 
nå sina mål förr än efter 1 1

/ 2 minut. Franska eskaderns 
fartyg hade öppnat elden, men de kinesiska fartygen, oaktadt 
ganska väl på sin vakt, hunno icke skicka en enda projektil 
mot torpedbåtarne, och, oaktadt de måhända stuckit kettin
garne från sig, hade de icke börjat röra sig. 

.M. 46 spränger sin torped genom stöt midt på lifvet om 
bahord på "Yang-woo". Ohjelpligt skadad, men ännu i stånd 
att nyttja sin maskin, dröjer kryssaren icke att styra på stran
den. Torpedbåten befriar sig utan svårighet och drager sig 
tillbaka, men i detta ögonblick träffas hans ångpanna af en 
liten projektil. Denna händelse medför visserligen ingen di
rekt manspillan ombord, men af besättningen, som dervid 
skyndat upp på däck, dödas ögonblicket derefter en man af 
en fiendtlig kula. Förd af strömmen befinner sig .A'i. 46 snart 
i skyeld för den fiendtliga elden. Dess stång hade krökt sig 
i 90° vinkel. 

Mindre lycklig i sitt anfall och tagen af strömmen, kunde 
.iti. 45 endast nå akterskeppet om babord på "Foo-Poo". Han 
lägger ombord med fart och backar icke förr än i det ögon
blick sprängningen genom vidröringen sker. Träklädseln på 
stäfändan sönderslites fullständigt, men sjelfva förskeppet lider 
ingen märkbar skada. Torpedstången kröktes af explosionen 
i föreningspunkten af sina båda delar, men dessa blefvo i öf
rigt nästan oskadade. Fortfarande påverkad af strömmen, 
qvarhålles .iti. 45 vid "Foo-Poo's" akter med ändarue af tor
peclstången, hvilka sannolikt satt sig fast i det kinesiska far
tygets skruf. Förgäfyes backar han, hans kritiska belägenhet 
fortfar och hans unelergång synes hotande. 

Träffad uneler skrofvets inåt böjda form, skydelas "Foo
Poo" från omedelbart sjunkande af sin utfallande solida akter 
och af sina vattentäta skott. Återkommen till besinning rik
tar den kinesiska besättningen en ganska liflig gevärseld mot 
torpedbåten och nedkastar på dess däck granater, som dock 
lyckligtvis icke sprängas. 
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Då backningen icke medförde något resultat, låter chefen 
på .M. 45 kasta om maskinen och sätter framåt, en manöver 
som straxt frigör hans båt. Det var i detta ögonblick som 
han sjelf träffas i ögat af en kula och en man af besättningen 
såras i armen.*) Bibehållande icke destomindre befälet, drager 
han sig tillbaka med båten, som följd under några ögonblick 
af kinesiska kulor snart lyckas komma utom all fara. 

Våra torpedbåtars företag hade sålunda krönts med full
ständig framgång, ty, om också "Foo-Poo" icke blef lika svårt 
träffad som "Yang-woo", fick den dock en skada å sitt akter
skepp, som icke tillät den göra något vidare motstånd. Vi 
skola nu efterse under hvilka vilkor denna framgång erhölls. 
Först är då att bemsrka, att detta är den första affär, i hvilken 
torpedbåtar hafva uppträdt i samband med fartyg och annor
lunda än genom öfverraskning. Till och med vid de två an
fall, som vid full dager på Donau utfördes mot en turkisk 
moU:itor af ryska stångtorpedbåtar, försökte dessa att i det 
längsta dölja sig bakom öarne, uddarne eller flodvassen . 
Helt olika var affären den 23 Augusti. Våra torpedbåtar an
föllo likaledes vid fullt dagsljus, och än mera, de anföllo en 
förberedd fiende; omständigheter, som om motståndame ·varit 
skickliga, uppmärksamma, väl beväpnade och stridsfärdiga, 
skulle varit de mest ogynsamma för de anfallande. I närva
rande fall medförde de deremot inga svåra följder för dessa. 
Torpedbåtarne, som haft det lyckliga tillfället att kunna intaga 
poster på 400 meters afstånd från fienden redan innan fiendt-

*) Stålkupolen, som skydelar chefen och ro rmannen, på torpedbåten Hr, 
som man vet, försedd meu små glasfönster, som efter behag kunna öppna~ och 
stlingas. För att minska öppningarne, när fönstren icke Hro stiingda, hade 
chefen pi\ n:o 45, mr Latour, öfver !war och en af dem anbringat en liten 
stålmask, som med ett gångjern och eu skrnf kunde nedfällas framför öppnin 
gen ell l' r Milas uppe såsom en Rkiirm. Nedfiilld ti ilsli.a denna mask fullkom
ligt fönsterUppniugen, men lemnade en liten springa, 12 cm lång och l c:n 
bred , ~~nom hvilken chefen tittade. Det är ganska sannolikt att kulau, hvil
ken viiilade mr ] ... atour förlusten af ett ög~., hade i ricochett träffat just denna 
lilla springa. · 



- 232-

ligheterna började, passerade detta korta afståncl utan att ki
neserna fingo tanke, tid eller möjlighet att skicka dem en 
projektil, knappast en gevärskula. De lyckades också att 
komma intill de orörliga fartygen, som voro utan maskin
kanoner och mitraljöser och icke heller egcle något slags yttre 
försvar, vare sig antitorpeclbåtar, pålskyclcl eller nät. En enda 
sak har då kunnat vara hinderlig för anfallet, nemligen ström
men, som antagligen löpte med 3 a 4 knop, men det är att 
bemärka, . att just denna ström blef synnerligen gynsam för 
båtames reträtt, hvilken utfördes uneler en tät krutrök och 
uneler betäckning af elden från vår eskader, som alltifrån bör
jan v~rit kinesernas så öfverlägsen. 

Man får dock icke låta sitt omdöme förvillas af utgången 
af detta anfall, som på ett alldeles exceptionelt sätt gynnades 
af allt, utom dagsljuset. Man bör akta sig att tro, att ett 
elylikt öfverfall skulle kunna vågas mot en annan flotta än 
kinesernas. Två stångtorpeclbåtar, som under enahanda för
hållanelen äfventyrat sig mot hvilken annan flotta som helst, 
ski1lle utan tvifvel blifvit öfversållade med projektiler från 
maskinkanoner och mitraljöser till och med innan de hunnit 
fram till sitt mål. 

En fråga framställer sig här helt naturligt: Skulle båtar 
med sjelfgående torpeder hafva kunnat anfalla de kinesiska 
fartygen elen 23 Augusti med lika stor eller större utsigt att 
lyckas som stångtorped båtarue? Vi tveka icke att härpå gifva 
ett nekande svar. Betrakta elen bifogade planen; stångtorped
båtarna höllo uneler större delen af sin anfallsväg fartygen, 
som utgjorde mål för anfallet, nära öfverens med hvaranclra 
och sig sjelfva inom deras döda vinkel akteröfver, på detta 
sätt betäckande sig mot deras artillerield; först i sista ögon
blicket lemnacle de denna betäckning, för att göra sådan båge 
som tillät dem träffa fiendens fartyg uneler gynsamma vilkor. 
En båt med utskjutningsmina skulle med hänsyn till den starka 
strömmen tvingats att intaga ställning med stäfven mot sitt 
mål 100 till 200 meter för om det fartyg han skulle anfalla; 
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han skulle nödvändigtvis haft dubbelt så lång väg att göra 
före anfallet; dessutom hade han nödgats mycket tidigare 
lemna kinesiska artilleriets döda vinkel. Efter första ögon
blickets öfverraskning skulle fienden haft en eller två minuter 
för att rikta sina kanoner, och hvem vet, om icke ett skott 
på detta afståncl af 200 till 400 meter skulle hafva satt tor
peclobåten ur stridbart skick? I h varje fall hade denna under 
de första ögonblicken af sin reträtt varit utsatt för samma 
olycka. 

Antagom dock att båten med elen sjelfgåencle minan lyc
kats skydela sig för hvarje fara uneler sitt framgående till an
fall, är det väl troligt, att en eller t. o. m. två Whiteheacls
minor i detta strömvatten med 4 knops fart, med alla de fel 
i riktningen, som kunna uppkomma midt under röken och 
stridstumultet, med alla de orsaker till afvikning, som dessa 
minor äro unelerkastade i följd af deras användningssätt, kon
struktion och ringa hastighet såsom projektiler betraktade, är 
det väl troligt, säger jag, att dessa Whiteheadsminor skulle 
haft den säkerhet i sin verkan, som en simpel torped, af båten 
förd intill fiendens sida? Och till och med om deras sido
riktning blifvit fullkomlig, kunde man icke haft skäl att be
fara, att de, reglerade för 3 meters nedsänkning, skulle pas- ' 
serat uneler kölen på de kinesiska fartygen, af hvilka några 
icke hade mera än 3 meters djupgående? Trots de freclsförsök, 
som krönts med obestridlig framgång, men hvilka diskttterats, 
förbereclts och utförts i största lugn och med utvald redskap 
underhållen och reglerad likasom i ett fysiskt laboratorium, 
trots dessa lyckade försök, tro vi icke, att man alltid kan för
lita sig på dem. 

III. 

Vi hafva redan nämnt att kineserna hade iorclningsställt 
ett antal små stångtorpedbåtar. Dessa båtar, som gjort skryt
samma demonstrationer emot våra fartyg före fiencltligheternas 
öppnande, spelade dock icke någon stor rol under striden, 



Amiral Courbet hade emellertid tagit sina försigtighetsmått 
emot dem. E skaderns bevärade ångslupar hade att hindra 
deras närmande till våra fartyg och gjorde sålunda tjenst som 
antitorpedbåtar. En händelse derunder torde icke vara utan 
nytta att framhålla gent emot vissa uppsatser, hvaruti ideen 
att på detta sätt skydda fartyg för anfall af torpedbåtar för
kastas utan all diskussion. Redan under blockeringen af Gallao 
såg man huru de chilenska fartygen och deras motståndare, 
peruvianerna, beskyddade sig med ångslupar mot anfall af 
fiendtliga torpedbåtar. En sammandrabbning emellan de olika 
sidornas ångslupar blef häraf en följd och två af de stridande, 
en från hvardera sidan, sänktes. De mått och steg, som amiral 
Courbet i detta afseende vidtagit, synes visa att i de mest 
praktiska hufvud skapandet af en särskild flottilj af antitorped
båtar redan är en mognad tanke. Detsanuna som våra van
liga ångslupar kunnat uträtta mot likadana båtar, skola ju 
snabbgående båtar beväpnade med maskinkanoner och hand
torpeder samt försedda med photbelektrisk apparat vara i stånd 
att utföra mot verkliga torpedbåtar med stor hastighet. 

Efter sjöstriden den 23 Augusti hade våra ångslupar för
följt de kinesiska torpedbåtarue och satt flera af dem ur strid
bart skick. Några af dessa båtar uppträdde emellertid ånyo 
under loppet af de två följande nätterna och oroade de af våra 
fartyg, som hade sin station nedanför Pagodaudden. Den 25 
kl. 4 om morgonen för:oökte särskildt två af dem ett öfverfall. 
Den ene styrde först mot kanonbåten "Vipere", som låg till 
ankars främst i franska linien; hans torpedstång var redan i 
anfallsstä~lning; upptäckt af en post på fartyget, som genast 
afsköt ett gevärsskott mot honom, ändrade han kurs för att 
styra på "Duguay-Trouin". Efter h vad vi tro, var detta far
tyg och pansarfartyget "Triomphante" de enda af de här sam
lade fransyska fartygen som hade photoelektriska apparater. 
Tack vare emellertid ljusknipporna från dessa apparater kunde 
"Vipere" rikta sina Hotckkissare med så mycken snabbhet och 
precision, att hon i ett ögonblick sänkte den kinesiska båten. 
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H vad beträffar den andre kinesiska torpedbåten, så blef äfven 
den bemärkt och följd med det elektriska ljuset. Dess besätt
ning öfvergaf den, innan den träffades af samma öde som 
kamraten. 

Denna lilla tilldragelse, i och för sig af ringa vigt, har 
icke destomindre ganska mycket intresse i närvarande tid. 
Man har från vissa håll påstått, att "de stora fartygen för
gäfves skola försöka att begagna det elektriska ljuset för att 
försvara sig mol torpedbåtar; att hvar och en som bevittnat 
användningen af detta ljus ombord, lätteligen kunnat öfver
tyga sig om att det mera störer än hjelper vår synförmåga, 
under det att det säkert anger för den fiendtliga torpedbåten 
målets läge; att, sedan man i alla mariner diskuterat frågan 
om huruvida maskinkanoner skola kunna försätta torpedbåtar 
ur striden, man derpå nästan öfverallt besvarat denna fråga 
nekande." Den så hastigt åstadkomna förstöringen af de två 
kinesiska torpedbåtarue genom våra maskinkanoner och med 
ledning af det elektriska ljuset visar huru mycken öfverdrift 
- ja, man kan gerna säga, huru mycken sanningslöshet dessa 
uttalanden innehålla. V i veta väl, att de kinesiska torped
förande båtarue ingalunda voro att förlikna med verkliga tor
pedbåtar; anfallet skedde sålunda vid detta tillfälle under långt 
sämre vilkor än försvaret. Men försvaret disponerade icke 
heller öfver alla de medel, som en pansareskader till ankars 
i våra dagar kan utveckla. Våra fartyg, åtta till antalet, egde 
tillsammans endast två photoelektriska apparater för att be
lysa på alla de håll, hvarifrån fara kunde hota. Intet yttre 
hinder skyddade dem. Deras besättningar, uttröttade af två 
dagars strid och en natts utomordentlig oro med, som amiral 
Courbet uttrycker sig, "ett oafbrutet qui vioe", kunde icke 
vänta sig detta tidiga alarm den 26 om morgonen vid slutet 
af en natt, som dittills passerat under det fullkomligaste lugn. 
Och likväl, tack vare det elektriska ljuset och maskinkano
nerna, funno de kinesiska torpedbåtarue icke ens tillfälle att 
allvarsamt hota våra fartyg. Visserligen skola det förras ljus-
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knippor och projektilhaglet från de senare icke alltid räcka 
till för att skydda ett eller :flera fartyg mot ett antal snabb
gående och väl förda torpedbåtar, men det synes vara tillåt
ligt att påstå, att de ofta skola kraftigt bidraga dertilL 

IV. 

Den 23 Augusti kl. lt· 45m e.m., samtidigt med att torped
båtarue .AJ. 45 och 46 snabbt styrde mot "Foo-Poo" och "Yang
woo ", öppnade franska fartygen el el utefter hela linien. Det 
är tillräckligt att läsa amiral Courbet's rapport och kasta en 
blick på bifogade crocquis, för att sätta sig in i 'ställningen 
vid stridens början. "Volta", likasom kanonbåtarue "Aspic", 
"Vip<'n·e" och "Lynx" hade lättat ankar. Deras besättningar 
hade blifvit förstärkta med kontingenter från pansarfartyget 
"Galissoniere", som stannat utanför :floden. "V o l ta" borde, 
på samma gång elen med sitt artilleri och muskätteri om ba
bord unelerstödde torpedbåtames attack, öppna eld om styr
bord på krigsjunkarne, för hvilkas beskjutning den utgjorde 
det hufvudsakliga målet. Samtidigt skulle "Aspic", "Vipere" 
och "Lynx", lemnande "Volta" om styrbord, skynelsamt be
gifva sig i höjd med arsenalen och leverera strid mot de tre 
kanonbåtar och tre transportavisofartyg, som lågo der. "Du
guay-Trouin" , "Villars" och "d'Estaing" skulle med ena sidans 
artilleri förstöra de tre fartyg som lågo ankrade bredvid dem 
och med andra siclans de i en rad liggande junkarne. Denna 
stridsplan utfördes med ett fullkomligt samband. 

Under passerandet framför de nära stranden emellan Pa
godaudden och arsenalen ankrade krigsjunkarne, kunde våra 
kanonbåtar gifva dem två eller tre lag. Kanonkommendörerna 
underhöllo riktningen ända till det ögonblick elden öppnades. 
Uppgifterna om afstånden voro mathematiskt rätta och redan 
våra fartygs första skott träffade fienden med fullständig pre
ctston. Kineserna svarade med ett hagel af projektiler, iyck
ligtvis nästan alla illa riktade. Det rådde nästan fullkomlig 
sWtje och efter några ögonblick insveptes stridsplatsen i en 
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tät rök. Våra kanonbåtar och bevärade fartygsslupar inveck
lades i en slags melee med de kinesiska fartyg, som hade sin 
station ofvanför Pagoclauclden. Dessa stucko ifrån sig kettin
garne och höllo ganska god min. Det är nu icke längre på 
en eller flera kabellängder man slåss, det är på 100 till 50 
meter, stundom in på lifvet. Dödligt genomborrad af torpe
den från .,;w. 46 satte "Yang-woo", såsom vi redan nämnt, sig 
sjelf på stranden. Han erhöll deruneler några skott, som på
skyndade hans undergång. Våra armerade slupar, efter att 
hafva förgäfves förföljt några fi.encltliga torpedbåtar, vände 
sig ånyo mot cle kinesiska fartygen; cle omringade "Foo-Poo", 
som redan var allvarsamt skadad af .;l'i. 45:s torped, äntrade 
honom och förde honom nedanför ankarplatsen, hvarest detta 
fartyg fylleles med vatten. Kanonbåtarne af elen s. k. alfabe
tiska typen "Foo-sheng" och "Kien-sheng" gjorde försök till 
motstånd. Några lyckliga och väl riktade skott bringade dem 
dock alldeles ur fattningen och derefter irrade de vettlöst rund 
striclsplatsen. 

Allt som nu berättats tilldrog sig på mindre än en half
timme. Elden upphörde derefter på båda sidor och röken 
skingrade sig. Floden företedde då följande anblick: De 
emellan Pagoclauclclen och arsenalen ankrade krigsjunkarue 
brinna och sjunka på en gång. "Volta's" projektiler å ena 
siclan och de af "Duguay-Trouin", "Villars" och "cl'Estaing" 
från andra siclan slungade hade nästan slitit dem i stycken, 
och likväl försökte de tappra besättningarne på två eller tre 
af dem att ännu göra motstånd. De två stora jnnkarne, som 
voro ankrade på andra siclan af floelen och bemannade med 
ett stort antal soldater, antagligen med af.'3igt att försöka än
tra våra fartyg, hade träffats af kanonbåtames granater och 
voro i brand. På några minuter blefvo, som var att vänta, 
de tre kin~siska fartygen, hvilka lågo under de stora kryssar
nes eld, förstörda. Satta i brand af granaterna och förda af 
ebben stannade de snart på grund och sjönko några mil nedåt 
floden. Samma öde träffade också kort clerpå de båda kanon-
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båtarue af den alfabetiska typen. L ågorna hålla på att för
tära den på stranden liggande "Yang-woo". Hvad beträffar 
de tvänne vid arsenalskajen förtöjda transporterna, så öfver
gåfvos de af sina besättningar; granaterna från de franska 
kanonbåtarue satte inom kort eld på den ena och sprängde 
den andra i luften. Endast två små kinesiska fartyg kunde, 
tack vare deras ringa djupgående, gå uppför floden och sätta 
sig i skydd för · förföljelse, men äfven de hade fått så svåra 
skador på sidorna, att det dröjde icke länge förrän de satte 
på land och sjönko. 

Floden var betäckt af manskap och spillror; 22 fartyg, 
deri inräknade krigsjunkarne, voro förstörda; på fiendens sida 
voro dödade 5 af cheferne på kanonbåtarue eller avisofartygen. 
39 officerare och 2()(X) matroser och soldater. Våra förluster 
voro i jemförelse härmed högst obetydliga och de vi lidit hade 
vållats mera af landbatterierna än af den fiendtliga flottiljen . 
Och likväl var dennas artilleri så kraftigt att det, handteradt 
och ledt af erfaret folk, skulle varit g~nska fruktansvärdt för 
våra fartyg. 

Effekten af våra skott var förkrossande och för att er
hålla sådant resultat riktade kanonbefälhafvarne sina pjeser 
på vattenlinien. Då röken skingrade sig blefvo officerarne 
förvånade af den syn som träffade dem. Uppenbarligen hade 
vattnet redan tagit öfverhand i några af de kinesiska farty
gen, en helt naturlig effekt af grundskott t. o. m. från enelast 
14 cm kanoner mot dessa svaga sln·of ; men på samma gång 
sågos lågor höja sig från alla håll på stridsplatsen, et t bevis 
på att granaterna satt eld på öfvervattensskeppen med en för
färande hastighet och styrka. Häri ligger också, enligt vår 
uppfattning, en lärdom som icke är att förakta. Först en be
kräftelse af det faktum, som redan bevisats genom åtskilliga 
episoder från amerikanska secessionskriget, genom . "Schwar
zenberg's" uppbrännande vid H elgoland och "Palestro's" vid 
Lizza, att med nuvarande artilleris verkan trä bör sorgfälligt 
unelvikas vid krigsfartygs konstruktion. Men detta är icke allt, 
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Unelersöker man resultaten af några af de strider, som egt rum 
uneler de senaste tjugu årens krig, så skall man finna, att, 
oaktadt framträdandet af rammen och torpeden, det dock varit 
kanonen, som spelat hufvuclrolen i dessa strider. Men på hvil
ket sätt låter detta vapen hufvuclsakligast förnimma sin verkan? 
Är det väl genom att i vattenlinien eller nära elensamma åstad
komma öppningar genom hvilka vattnet intränger och sänker 
fartyget? Mycket sällan och enelast när det träffade fartygs
skrofvet är af svag konstruktion, såsom de federerades kanon
båt "Hatteras", hvilken sänktes af "Alabama" eller såsom denna 
sistnämnde, som senare sänktes af "Kearsage". Nej, när det 
icke är eldsvåda, så är det förödelsen uti öfvervattenskeppet, 
uti de vitala clelarne, styrinrättningen, ångpannorna, maskinen 
eller bland bemanningen som nästan alltid vittnar om artille
riets makt. H varför ser man under amerikanska kriget .ram
fartyget "Atlanta" tvingad att stryka flagg för monitorn 
"Weehawken", ramfartyget "Tenessee" nödsakad att gifva sig 
åt amiral Farragu t' s monitorer och korvetter? Emedan de 
federerade fartygen~ stora slätborrade kanoner af 23, 28 och 
38 cm kaliber hafva genomträngt "Atlanta's" pansarreclutt, 
förstört skyddet för rormännen och nedskjutit skorstenen på 
"Tenessee", skadat dess ror och gjort ett stort antal af be
sättningen på båda fartygen ostridbara. Fartygen voro i öf
rigt ingalunda hotade med att sjunka. Enahanda är förhål
landet med "Huascar" vid dess ryktbara strid mot "Cochrane" 
och "Blanco". När det peruvianska fartyget gaf sig, var dess 
undervattenskropp orörd, men dess artilleri var redlöst, dess 
torn förstörclt, pansarn på öfvervattenskroppen genomskjuten 
och på många ställen krossad; de chilenska granaterna hade 
förstört inredningen, skadat styrinrättningen, dödat nästan 
alla "H uascars" officerare och gjort hälften af dess b esättning 
otjenstbar. Än "Bouvet" vid sin sammandrabbning med "Me
teor" och det turkiska pansarfartyget "Athar Chefket" uneler 
sin jagt på ryska paketbåten "V esta"? Det var några pro
jektiler som träffade öfver vattenlinien på obeskyclclacle delar 
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af det tyska fartygets ångbildningsapparat, som gåfvo den 
franska a vis on alla fördelame af ett första öfvertag och en 
liknaiJ.de händelse var det som tvingade det ottomaniska far
tyget att draga sig undan en motståndare, hvilken det dock 
syntes vara förkrossande öfverlägset i stridskraft. 

Vårt artilleris mördande verkningar på de kinesiska far
tygen i striden vid Foo-chow lemnade ett nytt bevis på denna 
redan ådagalagda sanning: att kanonen är mycket mera fruk
tansvärd aenom de förödelser den åstadkommer å fartygets b 

öfvervattensdelar än genom den fara hvarmed den hotar farty-
gets flytbarhet. Denna är deremot i närvarande tid isynnerhet 
hotad af de två nya vapen, som krigsfartyg disponera, ram
men och minan. Pansarn, absolut vanmägtig emot dessa båda 
vapen, förblifver deremot det enda verksamma skyddet för 
bemanningen, öfvervattensskeppet, kanonema, torpedutskjut
ningsapparatema och den förstöring artilleriet kan utöfva på 
dessa och till och med mot den eld som granatema kunna 
åstadkomma. Å andra sidan finner fartygets flytförmåga re
dan till en viss grad, och skall antagligen för hvarje dag allt
mera finna ett kraftigt skydd mot torpeder, rammen och äfven 
mot artilleriet, i ett stort antal vattentäta skott, uti ett väl 
anordnadt cellsystem eller coffer-damsystem. Den påtagliga 
slutledningen af föregående fakta är, att pansam, ännu nyttig, 
och kanske mera än någonsin, för att gifva åt ett verkligt 
krigsfartygs öfre delar - icke en absolut osårbarhet, ett önsk
ningsmål omöjligt att vinna - men ett rationelt skydd, verk
samt åtminstone mot artilleri af måttlig och liten kaliber, 
måste ifrån detta ögonblick . öfvergifvas såsom skyddsmedel i 
vattenlinien cch under densamma. Denna uppfattning finna 
vi för öfrigt redan praktiskt tillämpad vid konstruktionen af 
några stora fartyg i främmande mariner, särskildt å "ltalia" 
och "Lepanto" . 

v. 
Hittills hafva vi endast framställt franska eskaderns upp

trädande emot de på Minfloden stationerade kinesiska fartyg. 
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Dessas förstörande var dock icke den . svåraste uppgiften som 
våra fartyg hade sig förelagd. De måste också tysta och, i 
den mån sådant var möjligt, förstöra först landbatterierna som 
beskyddade Foo-chow's arsenal, derefter efter hvarandra alla 
verken . långs floden på en sträcka af 12 mil. På två ställen 
sammantränges Min så att bredden emellan stränderna icke 
är mera än 400 a 500 meter. Dessa två trängre lopp, kända 
under namnen Mingan och Kimpa~, förete åtskilliga svårig
heter för navigeringen och äro beherrskade af för försvaret 
gynsamma höjder. Kineserna hade icke försummat att be
gagna sig af dessa fördelar. Lyckligtvis för oss voro batte
rierna, som uppförts långt före ankomsten af franska eskadern 
till Minfloden, konstruerade med hufvudsaklig hänsyn till att 
hindra en upp(ö1· floden kommande eskader. Deraf följer att 
fartyg, hvilka, såsom våra, opererade uppifrån nedåt, nästan 
alltid skulle kunna intaga lämpliga positioner för att beskjuta 
dessa batterier i ryggen eller åtminstone på sidan. Fienden 
hade visserligen efter franska fartygens ankomst uppfört några 
nya verk och uppställt några nya ·kanoner, men hade icke 
haft tid och kanske icke heller medel att anordna hinder med 
tillräcklig styrka för att motstå våra stridskrafter. Ett talrikt 
infanteri höll sig dock färdigt att understödja och försvara 
båda loppens batterier. Med dessa trupper skulle vi icke få 
att göra förrän anfallet börjat. 

Samma dag under hvilken de kinesiska fartygen förstör
des, den 23 Augusti, tystade de franska fartygen elden från 
de fästningsverk, som försvarade Foo-chow's arsenal. Endast 
det med Krupps kanoner bestyckade, på en höjd i granskapet 
liggande batteriet har vållat oss några förluster och skador af 
betydenhet. Följande dag bombarderades arsenalen af "Volta" 
och kanonbåtarne, - de stora kryssames djupgående hindrade 
dem att gå uppför Min ända dit. Amiral Courbet yttrar i sin 
rapport om detta bombardement följande: "Under eftermid
dagen förstörde våra 28 kg granater allt som de egde kraft 
till. Elden, som riktades på verkstäderna och förrådshusen 
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äfvensom på en under afslutning varande kryssare, åstadkom 
stor förödelse, men icke så stor som jag afsåg. Med 14 cm 
pjeser kunde man dock icke ernå större. 

Gjuteriet, vattenledningsbyggnaden och modellverkstaden 
erhöllo betydliga skador ; skrofvet på kryssaren genomsköts 
på många ställen etc. Men för att förstöra arsenalen, var det 
icke nog att kasta in en mängd projektiler af denna kaliber; 
dertill hade behöfts 24 cm gller åtminstone 19 cm pjeser, 
d. v. s. att hafva fört "Triomphante" eller "Duguay-Trouin" 
inom håll." 

Häraf torde framgå, att för att förstöra en arsenal, ned
$kjuta och uppbränna dess magasiner och verkstäder, skada 
dess dockor, göra dervarande flytande materiel obrukbar etc. 
ett svagt artilleri, äfven om det är långskjutande, icke är till
räckligt; härtill fordras grofva kalibrar, åtminstone 19 cm. 

Den 25 började franska eskadern anfallet på Minganloppet. 
Der funnos en hel rad af fästningsverk, af hvilka flertalet, 
såsom redan blifvit nämnd t, lyckligtvis kunde af vår eld tagas 
i ryggen eller sidan; 5 a 6 af de kinesiska batterierna v oro 
kasematerade; ett af dessa var bestyckad t med en 21 cm 
Armstrongskanon, som beströk långs Minganloppet; ett annat 
var blinderadt medelst 15 på hvarandra lagda och samman
bultade 2 cm tjocka plåtar; 14 cm kanonerna voro påtagligen 
vanmäktiga mot detta skydd. Också inskränkte sig de fran
ska fartyg, som hade sådan bestyckning, till att, under de två 
dagar, som eskaderns operationer i Minganpasset räckte, be
skydda lanclstigningskompanierna, kasta granater på det kine
siska infanteriet och att fullända det svårare arbetet, som ut
rättats af de gröfre kalibrarne. Arbetet med att förstöra de 
kinesiska batterierna föll nästan uteslutande på "Duguay
Trouin", som förde 19 cm och "Triomphante", som förde 24 
cm pjeser och, oaktadt det ganska ringa antal grofva pjeser 
dessa fartyg disponerade, lyckades de häruti fullständigt. 

Den 27, 28 och 29 Augusti följdes samma taktik mot för
svaret vid Kimpa"iloppet. Här funnos ibland andra befäst-

/ 
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ningar två batterier bestyckade med 14 cm pjeser af modern 
konstruktion och som beströko loppet i dess längdriktning, 
ett batteri blincleradt med 15 cm plåtar och med kanoner i 
barbett, bland hvilka en Krupps 21 cm pjes, som beherrskacle 
hela passet vid dess bredaste ända. Under det att kryssame 
med sina 14 cm pjeser öfversålla de kinesiska trupperna med 
granater, tysta och förstöra "Duguay-Trouin" och "Triom
phante", oaktadt de svårigheter för rörelserna som voro en 
följd af deras stora djupgående, de båda 14 cm batterierna, 
göra stora brescher i det blinderade batteriet vid "Fort Blanc" 

' demontera alla barbettkanonerna, deribland äfven den Krupp-
ska 21 cm pjesen och betäcka slutligen den öfriga eskaderns 
utgång från floden, demonterande resten af kinesiska pjeser, 
som ännu voro i stånd att oroa den. 

De oumbärliga tjenster, som under alla dessa operatiouer 
gjordes af de grofva kalibrarue på "Duguay-Trouin" och "Tri
omphante", framträda klart och tydligt af amiral Conrbet's 
rapport. Utan deras hjelp skulle icke de med 14 cm pjeser 
bestyckade franska fartyg hafva kunnat göra breche uti och 
förstöra de kinesiska verken och skulle hafva liclit stora för
luster genom dessas eld. F ara hade varit att åtminstone något 
af dessa fartyg skulle blifvit forsatt ur striden, sänkt eller 
brändt iföljd af någon skada i maskinen, som plötsligt gjort 
det orörligt framför fiendens kanoner. Huru har det då kun- ""t. 
nat vara möjligt att, såsom skett, åberopa sådana fakta, som 
här föreligga, till bevis för den sats att kanonbåtar, fartyg 
förande lätt artilleri och af svag konstruktion äro i stånd att ,{ 

t göra samma nytta under dylika operationer, som pansarfartyg_,! 
eller kryssare förande tunga pjeser? l 

J o, det är för att försöka systematiskt bevisa pansarfar- 1 

tygs obehöfiighet, till och med vid kustkrig och man säger 
derföre: "I framtiden skall man noga akta sig för att anfalla 
fiendens batterier och starka sjökrigshamnar; man skall spara 
sin ammunition för att med projektiler öfversålla öppna stä
der, handelshamnar, med ett ord oförsvantele platser." Äfven 

Tidskr. i sjöv. Jt)t){j, 17 
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med frånseende af den filantropiska sidan af frågan, skulle 
väl ingenting vara farligare än ett dylikt krigföringssätt, isyn
nerhet e mot en makt, som är på en gång kontinental och 
maritim. Antag först att under det ni väl är herre på hafvet, 
ni blir slagen till lands och det egna landområdet blir in
kräktadt ; minsta fiendtlig handling från er sida mot dess 
handelshamnar, skall fienden då besvara med förskräckliga och 
lätt tagna repressalier, genom att plundra och bränna de af 
edra städer som äro i hans våld och genom härjningar öfver
allt i ert land. Och om han vidare landvägen anfaller edra 
vid hafvet liggande fasta och starka platser, är det då med 
kanon båtar, förande lätt artilleri och utan pansar, som ni skall 
kunna unelerstödja de belägrade? 

, "Rolf Krake's" uppträdande uneler kriget emellan Dan-
\ 

\ mark och Preussen 1864 ger deremot ett rätt begrepp om den 
\ stora nytta som små pansarfartyg med ringa djupgående kunna 
', göra vid kustförsvaret. Stäncligt allena och endast egancle ett 
'artilleri med otillräcklig kaliber och skottvield - 4 slätborrade 
20 cm kanoner - utgjorde denna lilla monitor en ständig 
plåga för de tyska trupperna, som måste uppföra batterier, an
ordna pålverk och minlinier endast och allena för att skyelda 
sig mot honom. Man ser icke destomindre "R olf Krake" , 
stundom uthärdande elen koncentrerade elden från 20 till 30 
belägringskanoner, förstöra broar, sänka båtar lastade med 
trupper, upprifva hela bataljoner och kraftigt bidraga vid för
svaret af Diippel. Tror man väl att t ill och med ett flertal 
af opansrade kanonbåtar skulle kunna hafva gjort elylika tjen
ster ? Tyskames artilleri skulle tvifvelsutan mycket hastigt 
försatt dem ur striclsförmåga. 

Antag nu att ni, alltjemt egande herraväldet till sjös, 
äfven skulle vara segerrik t ill lands. I cke hafvancle att frukta 
några omedelbara repressalier, bombarderar ni nu "de öppna 
städerna, hanclelshamnarne, de försvarslösa platserna" på fien
dens kuster. H ärför erfordras väl inga pansarfartyg, men 
nödvändigheten att ega stora kalibrar qvarstår, emedan de äro 
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oundgängliga för att förstöra "till och med verkstäder, förråds
hus och fartyg på stapel eller flytande" . Så försäkrar amiral 
Courbet i alla sina bref, och jag betviflar att någon skall jäfva 
hans vittnesbörd. 

Skulle för öfrigt de maritima operationerna verkligen 
kunna inskränkas t ill ett sådant förstörelsekrig, som icke upp
ställer någon fara för egna fartyg? Om en krigförande magts 
lancltarme började belägra en af fiendens krigshamnar, som 
vore försvarad af talrika och starka batterier, skulle då denna 
magts fartyg förblifva blott overksamma och vanmäktiga åskå
dare af striden ? Om de genom att forcera ett lopp, kunde 
taga de verk i ryggen, hvars eld decimerar och uppehåller 
armens trupper, böra de väl underlåta eller vara urståndsatta 
att gifva dem en hjelp, kanske en afgörancle? Amerikanska 
secessionskriget, likasom kriget i P araguay, lemnade oupphör
liga exempel på värdefull hjelp gifven af flottorna åt lanclt
armeerna. Men, skall man säga, det var med träfartyg som 
amiral F arragut forcerade loppen till New-Orleans och Wicks
burg. J a, i brist på pansarfartyg hafva korvetter och stora 
kanonbåtar under ledning af en befälhafvare med sällsynt för
måga och snille kunnat utföra dessa djerfva attacker mot fäst
ningsverk, som för öfrigt voro ofullständiga och föga att frukta 
i jemförelse med de befästningar som nu för ticlen försvara de 
stora krigshamnarne. De hafva dock icke utfört sitt värf utan 
att lida svåra skador och allvarsamma förluster. Vid Port 
Hudson har Farragut icke kunnat låta flera än två af sina 
fartyg passera de fiendtliga batterierna. De öfriga hafva nöd
gats draga sig tillbaka och ett af dem förstördes. Det huf
vudsakliga arbetet, de operationer som kräfde lång tid, vid 
Charleston, vid Fort Fisher, vid Mobile och på Missisippi 
hafva fordrat användande af grundgående pansarfartyg, hvars 
kraftiga artilleri - slätborrade kanoner af i allmänhet 28 och 
38 cm kalibrar - användt på nära håll, har förstört fiendens t 
starkaste befästningar och demonterat dess kanoner. Vid en 
brasiliansk pansareskaders passerande under batterierna vid 

j 
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Humaita blef ett kustbevakningsfartyg träffadt af 96 projek
tiler och en liten monitor på 340 tons erhöll 200 skott. Är 
det väl antagligt att träfartyg af svag konstruktion, kanon
båtar utan bepa:q.sring skulle kunnat uthärda ett sådant hagel 
af granater och kulor utan att förstöras, sättas i brand eller 
sänkas. Det behöfdes icke på långt när så stort antallwojek
tiler och dessa endast af 14 cm kaliber, för att framför arse
nalen i Foo-chow förstöra ick e ett eller två fartyg utan hela 
chinesiska flottilj en. Å andra sidan; huru skulle det väl gått 
med våra träfartyg om, i stället för att de nu anföllo i ryg
gen de illa försvarade verken vid Mingan och Kimpa'i, de 
haft att angripa dem i fronten och funnit dem bemannade 
med skickliga och pålitliga artillerister? - och om de der
jemte varit beröfvade hjelpen af "Duguay-Tronin's" och "Tri
omphant's" 19 och 24 cm pjeser? 

Vi finna häraf - och hela raden af operationerna på 
Minfloden bekräfta detta faktum - att kanoner af grof lm- · -· liber skjutande på kort afstånd äro nödvändiga för att intaga 
goda ocl~ väl 'försvarade ' fästningar, likasom för att förstöra 
en arsenal, och dessa kanoner kunna icke användas med någon 
säkerh~t . och under sjelfvalda vilkor, om icke de fartyg som 
föra dem äro relatift grundgående och derjemte skyddas af 
pansar af en styrka, som någorlunda motsvarar fiendens skott. 

VI. 
Vi hafva sett att. förstärandet af den kinesiska flottiljen 

den 23 Augusti icke bragtes till fullbordan utan att landbat
terierna, som voro uppförda i närheten af Foo-chow's arsenal 
och å Pao·odaudden hade försökt att hindra det. Från denna o 

dag visade sig äfven fiendens infanteri vilja taga den del i 
striden som tillkom detsamma. Förnyade gånger blefvo våra 
små fartyg oroade af dess eld, isynnerhet kanonbåten "Vipere" , 
som hade närmat sig arsenalen för att förstöra den der befint
liga flytande materiel. Efter att först hafva fått emottaga en 
hagelskur af kulor, som de bakom jordbröstvärnen dolda ki-

,. 
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neserna, för resten temligen oskickligt, sände dem, blef elen 
derefter beskjuten på 300 meter af soldater, som modigt gått 
fram ända till flodstranden. På de franska muskätterisalvorna 
svarade fienden likaledes med eld på kommando, som lemnade 
talrika märken af kulor på skrofvet af "Vipere" . Lyckligtvis 
hade de franska fartygscheferna dragit försorg om att betäcka 
sina besättningar e1~ot denna muskötteld medelst skydd af 
hvarjehanda slag, såsom skottskärmar, smäckra kettingar, blin
dering m. m. Dessa gansket enkla försigtighetsmått räddade 
lifvet på mer än en man. 

I mån som franska eskadern, tagande de kinesiska batte
rierna ett efter annat i ryggen, jagade dess försvarare från 
elen ena eller andra befästningslinien, var det nödvändigt att 
o·öra de öfvero·ifna kanonerna obrukbara, först och främst för b b 

att hindra fienden att åter nyttja dem när våra fartyg skulle 
passera ut och vidare för att fullborda förstörelseverket, lwar
på man rälmade för att tvinga kabinettet i Pekin att antaga 
våra vilkor. På fartygens minörer med betäckning af lanel
stigningskompanierna och under skydd af elden från fartygen 
hvilade utförandet af detta arbete. Härvid bestyrktes hvilken 
uppgift som är den rätta för kanonbittar under dylika företag, 
nemligen ingalunda att leverera strid mot starka . permanenta 
befästningar -- ett företag lika fruktlöst på afståncl som far
ligt för dem sjelfva på nära håll - men att- med alla medel 
understödja den i land opererande styrkan. Tack vare deras 
ringa djupgående, kunde kanonbåtarue nalkas helt nära stran
den, passera eller intaga position på bankar, hvilka för de 
större fartygen icke voro tillgängliga. De hade att beskydda 
våra bevärade båtars rörelser och att betäcka landstignings
truppens framman::~ch och reträtt. Med sina 10 och 14 cm 
granater skull e de rensa terrängens alla stödjepunkter och 
oroa kineserna i deras läger och bakom bröstvärnen; när 
de:osa lenmade sin betäckning, skulle de :okingra dem eller 
åtminstone hålla dem i tukt med muskötteri- och mitraljös
eld. 
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Sådan var också hufvudsakligen _den tjenst, som i mycket 
större skala kanonbåtarue gjorde de federerades armeer under 
kriget emellan amerikanska nord- och sydstaterna. Man såg 
dem på alla floderna och i de grundare vikarue betäcka land
truppernas landstigning, frammarsch eller reträtt. Under de 
stora striderna vid Pittsburg- Landing, Williamsburg och 
Malvern-hill hafva de antingen räddat de federerade från 
olycka eller kraftigt bidragit till slutlig seger genom att öf
versålla de fiendtliga kolonnerna med granater. 

Men vi återgå till franska eskaderns operationer på Min
floden. Dessa gälcle nu förstärandet af de pjeser, som kine
serna hade öfvergifvit i de af våra kryssares artilleri tystade 
fästningsverken. Nödsakad att behålla ombord i fartygen, 
isynnerhet i kanonbåtarne, en stor del af besättningarne, för 
att möta alla· eventualiteter, disponerade amiralen för detta 
ändamål enelast några hundra matroser. Uppfyllda af ifver 
och stridslust, hade emellertid flertalet af detta tappra folk 
aldrig deltagit i någon operation i land och kunde sålunda 
icke heller ega för detta slags strid samma pålitlighet som en 
trupp vanda soldater. Med denna orsak till relativ underläg
senhet förenade sig en annan af alldeles fysiologisk art och 
oberoende af moraliska egenskaper såväl som af militärisk 
utbildning. Om ni uneler ett år t. ex. skulle vara innestängd 
inom relingarne på ett fartyg och man efter denna tid skulle 
landsätta er på en för er okänd kust, omgifven af vexlancle 
terräng, skall ni antagligen vid edra första steg känna er lika
som yr i hufvudet, det skall förefalla er som om edra fötter 
knappast vidrörde fast mark, ni skall känna er villrådig fram
för nästan hvarje hinder, som ni förr utan minsta betänkande 
passerade, men som ni, så att säga, förlorat bekantskapen med, 
framför det minsta dike, en sluttning, ett snår etc., edra ögon 
skola förvånas att möta åtskilliga föremål, som dock förr voro 
dem helt bekanta, slutligen - en omständighet af särskild 
betydelse vid här ifrågavarande förhållanden - skall ni be

döma a(stånd alldeles felaktigt, hunt stor vana ni än hade här-
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utinJ~an förr än ni gick ombord. De fysiska intryck vi nu an
tyclt, skall utan tvifvel hvarje sjöman, officer eller matros, 
erfara efter en längre navigering. De hafva, efter vår öfver
tygelse, haft sin del i åtskilliga afbräck som vårt detacherade 
manskap lidit. 

Med sitt öfverlägsna förutseende, sitt säkra och klara om
döme, aktade amiral Courbet sig väl för att äfventyra sina 
svaga landstigningskompanier genom att ilandkasta dem i ett 
okändt land, ur sigte och utom skotthåll från sina fartyg, 
mot en till antalet tio gånger starkare och väl skyeldad fiende . 
Han nöjde sig med att uneler skydel af elden från kanonbå
tarue och de bevärade sluparne landsätta ett eller högst två 
kompanier för att understödja de minörer som hade uppdrag 
att med bomullskrut spränga de kinesiska kanonerna. Så snart 
detta arbete på någon punkt uträttats, återvände våra afclel
ningar fortast möjligt ombord. Det är i denna ordning som 
landstigningskompanierna den 25 Augusti taga och ombord
föra 3 Krupps kanoner af liten kaliber, minörerna spränga elen 
stora 21 cm Armstrongskanonen, som kort förut beströk Min
ganloppet, allt utan något allvarsamt motstånd från kinesernas 
sida. Den 26 och på morgonen elen 27 företogs förstärandet 
af alla kanonerna i batterierna vid Minganloppet med samma 
framgång och lika ostraffaclt. 

Ett mera energiskt motstånd mötte de franska bevärade 
sluparne och landstigningskompanierna uppe vid Kimpalloppet. 
Det var tyc1liei'tvis här i denna kanal af knappast 400 meters 
bredd, ytterligare förminskad af flera farliga bankar, som fien
den hade hoppats kunna stänga vägen för franska eskadern. 
Utom de konstgjorda hinder man här hopat, hade kineserna 
derjemte här sammandragit en stor infanteritrupp. Amiral 
Courbet's rapport innehåller härom: "Det var hufvudsakligen 
med handgevärseld man ville bekämpa oss, och terrängens 
naturliga beskaffenhet samt de här utförda arbetena voro syn
nerligen gynsamma för försvaret i denna trånga öppning. P å 
högra stranden tjenade krenelerade jordvallar och på slutt-



- 250-

ningen liggande hus till skydd; på den venstra funnos härtill 
småskog, busksnår, en tjock skyddsmur och slutligen byn 
Fort Blanc." 

Det var fi:amför allt vigtigt att förstöra ett stort antal 
med sten lastade junkar, som voro förtöjda långs högra ::;tran
den och hvilka fienden afsett för passets stängande. Den 29 
om aftonen understödde våra kanonbåtar de slupar, som af
sändts för detta uppdrag, hvilket lyckades utan att kosta vår 
eskader några känbara förluster, Dolda bakom en ås på ven
stra stranden oroade de kinesiska tiraljörerne till en början 
kanonbåtarue "Vipere" och "Aspic". Oaktaclt afstånclet, som 
var omkring 1200 meter, t räffade deras kulor ofta sitt mål. 
Mu::;kötterisalvorna från våra små fartyg och elen noggranna 
elden från Hotchkisskanonerna tvingade dem dock att vika. 
Från högra stranden af Min skickas oss nu farligare skott. 
Alldeles skyddade bakom den krenelerade vallen, som sträckte 
sig långs kammen af en jordhöjd från floelen ända upp till 
högsta toppen, öppna de kinesiska ti1'aljörerna eld på våra 
slupar och kanonbåtar. Dessa senare tvingas att byta ankar
plats och flytta sig närmare elen venstra stranden, för att 
kunna beskjuta den krenelerade vallen i sidan. Till vår lycka 
hade sluparne nu slutat sitt arbete och drogo sig i sin tur 
undan. 

Den 28 fortsattes operationerna mot försvaret vid Kimpa"i
loppet. Kryssames 14 cm och H otchkisskanoner drifva ånyo 
de kinesiska tiraljörerna ur sina skyeld på flodens båda sidor; 
med granater spränges ett ammunitionsmagasin i luften och 
byn Fort Blanc sättes i brand. P å venstra stranden lyckades 
landsatta afclelningar att spränga några kanoner, men lupo 
dervid allvarsam fara; landstigningsplatserna voro garnerade 
med elektriska t orpeder och de fiencltliga tiralj örerna innehade 
förträffliga positioner, hvarifrån elden från fartygen icke kunde 
utclrifva dem. Vårt folk måste återvända ombord utan att 
hafva kqnnat sluta sitt förstörelsearbete. 
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Samma svårigheter och än större mötte oss på högra 
stranden. Landstigningskompanierna tvingas här att draga 
sig tillbaka för till antalet förkrossande öfverlägsna trupp
,styrkor och ledo allvarsamma förluster. Gommandant Sango, 
expeditionens chef, sårades ; två officerare och åtta man kunde 
icke förena sig med den öfriga styrkan, men funno skyeld 
bakom en i närheten strandad ångare. Det var nu som nyttan 
af kanonbåtar och fartyg med ringa djupgående lät sig för
nimmas i hela sin vidd. Amiralen skickade "Aspic" och 
"Lynx" att ankra ostvart hän tätt invid land och så att de 
kunde bestryka dalgången till befästningen. Uneler denna 
betäckning befriar en bevärad slup utan strid de efterblifna af 
vår trupp och återför dem ombord, 

Det är lätt att förstå hvilken vigtig och afgörancle rol , 
som uneler raden af dessa små landstigningsföretag utfördes 
af kanonbåtames och kryssames icke endast 14 och 10 cm 
kanoner men också af deras Hotschkisskanoner och hanclgevär. 
Man har utan tvifvel lagt märke till elen fördel, med h vilken 
man under åtskilliga omständigheter äfven från våra fartyg 
anväricle muskötterisalvor . . Häro~ yttrar sig chefen på "Vi
pere" sålunda: "Detta slags eld kan icke nog rekommenderas, 
emedan man dervid har folket under kommando. Man tvin
gar dem också att verkligen taga sigte. De gifva sig tid att 
skjuta; de skjuta med kallblod och tillförsigt . Från tredje 
eller fj ercle salvan sköta de räddaste sig lika med de tapp
raste." 

VII. 
Det återstår oss nu att nogare specificera de maktpålig

gande tjenster som uneler loppet af operationerna på Min
floelen utfördes af vår eskaders bevärade båtar och isynnerhet 
af ångsluparne. Vi hafva redan sett huru dessa senare alltid 
voro färdiga att vid behof skydela kanonbåtarue och kryssarue 
mot de kinesi::;ka torpedbåtames anfall, och det torcl~ vara 
obehöfligt att ånyo framhålla vigten af denna deras uppgift. 
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Vi hafva likalecles omtalat huru några af dessa samma slupar 
äntrade och togo den kinesiske kryssaren "Foo-Poo", förut 
träffad af ,;IJ. 45:s torped. Denna oväntade krigshänclelse, för 
hvilken man utan tvifvel har att tacka ingifvelsen hos den 
utmärkte officer, som förde befälet öfver båtarue och hvars 
framgång i öfrigt befordrades af exceptionelt gynsamma om
ständigheter, bör icke framkalla någon illusion. 

Fordom, när fartyg framfördes · endast med segel och dessa 
i stiltje hängde maktlösa långs riggen, lyckades det mång
faldiga gånger båtar med beväpnaclt manskap att på ljusa 
dagen och på öppna hafvet bemägtiga sig ett till och med 
ganska stort och väl försvaradt fartyg. Ångan har nu sedan 
många år gjort dylika öfverfall nästan omöjliga titl och med 
för bevärade och med ångkraft försedda båtar. Den 19 F ebr. 
1868 vid en brasiliansk eskaders passerande uneler batterierna 
vid Humaitå försökte emellertid paraguitiska soldater, förde
lade på ett tjugutal primitiva båtar, att äntra elen lille moni
torn "Alagoas", som, blifven efter de öfriga fartygen, med 
svårighet arbetade sig uppför flqclen. Detta försök misslyc
kades. Tre af de paraguitiska båtarue borrades i sank af 
"Alagoas'" stäf, tre andra sänktes genom skrotskotten från 
dess kanoner. Ett bemäktigande af ett fartyg genom öfver
raskning under natten eller i tjocka till ankars är då elen enda 
operation af sådant slag som, seelan ångkraften adopterats för 
fartygs framclrifvancle, synes hafva någon utsigt att lyckas. 
Uneler sådana förhållanden var det som natten emellan elen 
l och 2 Mars 1868 nära Humaitå ett trettital paraguitiska 
roddbåtar, sammanbundna två och två och hvarclera förande 
25 man, äntrade det brasilianska pansarklädela kustbevaknings
fartyget "Lima-Barros". Äfven denna gång blefvo de anfal
lande tillbakaslagna. Uneler amerikanska kriget voro några 
af de konfedererades båtar lyckligare och äntrade samt togo 
två af de federerades kanonbåtar, "Unclerwister" och "Water
wich", som v oro till ankars, den ene på floelen N ou~ e och den 
andre i Assabanvikon. 
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Men i närvarande tid, då fartyg till sitt försvar hafva 
maskinkanoner och fotoelektriska apparater, hafva tydligtvis 
elylika försök icke samma utsigt att lyckas. Man skall i all
mänhet finna det långt säkrare att söka förstöra ett fiencltligt 
fartyg med torpedbåtar, än att våga det nästan omöjliga för
söket att taga det med bevärade båtar. 

Bemägtiganclet af "Foo-Poo" medelst ombordläggning och 
äntring af våra båtar bör betraktas såsom en nästan allena
stående unclantagshänclelse. Men härtill inskränkte sig icke 
våra ångslupars verksamhet den 23 Augusti. Efter att hafva 
försatt flera kinesiska torpedbåtar ur striden, förstörde de i 
tullkanalen åtskilliga junkar och sampaner, som utan tvifvol 
voro afseelda att användas såsom brännare. Dagen derpå voro 
de lika verksamma. Under det att några af dem afsluta ren
sopningen i tullkanalen, förstöra de andra, under betäckning 
af "Volta" och kanonbåtarue de brännare och öfrig flytande 
materiel som fanns ofvanföre arsenalen. 

Den 25 på morgonen börjar för de bevärade båtarue ett 
icke mindre vigtigt och ganska brydsamt arbete, det nemligen 
att föra i land, understödja och betäcka de kompanier som 
hade i uppdrag att på flerfaldiga ställen göra det kinesiska 
artilleriet obrukbart. Dessa operationer, ofta hindrade af ström
mens styrka, upptoga dem ända till elen 28 och gåfvo anled
ning till några lifliga skärmytslingar. 

Under det att lmfvuclstyrkan af franska eskadern käm
pade vid P agoclauclclen och i Minganpassagen voro "Chateau 
R enault" och· "Såone" sysselsatta med att förhindra kineserna 
att tillstänga Kimpailoppet. Dessa fartygs båtar hade den 
svåraste clele~ af detta uppdrag genom den oafbrutna bevak
ning de utförde uneler natten. Seclan amiralen ankrat ofvan
för Kimpa'i elen 27 Augm;ti, var det dessa samma båtar som 
uneler betäckning af kanonbåtarue förstörde fiendens med sten 
lastade junkar, afseelda att till spärrning ~änkas i loppet. 

Slutligen fann franska eskadern den 28 om aftonen såsom 
ett sista hinder den trängsta delen af passet stängel med en 
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rad af timmerfiottor. L otsarne påstodo att dessa uppburo 
elektrii:ika torpeder. Under loppet af följande natt draggades 
emellertid noggrant i passet af våra båtar och förvissade man 
sig dervid om att lotsarnei:i uppgifter voro oriktiga. 

Såclan är den långa rad af olika slags tjenster, i:iOm ·Ut
fönle::; af våra bevärade båtar uneler operationerna på Min
floden. Sannerligen finnas häri ämnen för betraktelser. Om 
en . af delning af torpedbåtar i närvarande tid är ett af de ouncl
gängligai:ite elementen i hvarje sjökrigsstyrka, som opererar 
på fienclekust, har man icke lika goda skäl att såsom ett så
dant också räkna clei:isa ångslupar, som bogsera, transportera, 
framtränga öfverallt och förstöra den fiencltliga materiel som 
fartygeni:i granater icke kunna nå? Med afseende å lancli:iätt
ningen af en af de afclelningar, som hade uppdrag att föri:itöra 
de kinesiska kanonerna, säger amiral Courbet att "strömmen 
gjorde ( ransporten af denna pert>onal s vår". Vid åtskilliga 
tillfällen vit>acle sig verkligen våra ångslupars hastighet, lika
i:iOm deras bogserkraft, vara alldeles otillräcklig. Det skulle 
för operationer sådana som de på Minfloelen behöfts båtar lika. 
i:imtbbgående som torpedbåtar, men i öfrigt mycket olika dessa, 
mindre långa än dessa, lätt manövrerade, med mycket ringa 
djupgående, istånd att landa öfverallt och att bära en god be
styckning. Det vill säga, att typen för en "striclsångslup", 
som egnar sig såo;om biträde till antitorpedbåten eller som, i 
salmad af i:iåclan, i viss mån kan fylla clei:is plats, ännn åter
i:itår att skapa. 

VIII. 

När man med eftertanke läser amiral Col1rbet's rapport 
om striderna på :Minflocle:ll, är det en sak, som kanske i högre 
grad än allt annat tilldrager sig uppmärksamhet och det är 
elen ofantliga myckenhet arbete som utförde::; fra.n elen 23 till 
och med den 29 Augusti af franska eskaderns 1800 man ) 
mängelen aJ äfventyrliga an::;trängningar som burits af denna 
lilla flock uneler en o;å kort tidrymd. lJe voro der längst in 
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i en återvändt>gränd, framför en fiencltlig krigshamn, omgifna 
af krigsfartyg, brännare, torpedbåtar, batterier och trupper; 
utanför sig hade cle en trång 12 mil lång kanal späckad med 
andra batterier, beherrskad af höjder, på hvilka en till antalet 
tio gånger dem öfverlägsen truppstyrka kamperade, och som 
vid sin mynning bildade en ännu mera hopträngd tratt, till 
hvars fullkomliga tillslutande deras motståndare vidtagit alla 
förberedelser. Likväl var efter sex dagar icke allenast den 
lilla eskadern lyckligt utkommen från denna återvändsgränd, 
men den hade också förstört allt eller nästan allt clerstädes, 
arsenalen, krig.sfartygen, brännare, torpedbåtar, stängsel och 
batteriernas kanoner. Den strid som här utkämpades omfattade 
alla slags operationer, som en afclelning krigsfartyg kan före
taga: strid med artilleri, torpeder och handvapen, äntring af 
fartyg utfördt af båtar, försvar mot brännare och torpedbåtar, 
bombardering af en arsenal, strid mot batterier och infanteri
truppel~, landstigningar och sammandrabbningar i land, för
störande af stängsel och uppfislming af minor; ingenting sak
nades. 

Ett annat faktum, och som gör all heder åt eskaderchefen, 
framgår likaledes af hans rapport. Om det finnes en grund
regel, som alltid bör gälla vid sjökrigsoperationer, så är det 
den som består uti att fordra af hvarje fartygstyp, af hvarje 
slags vapen, af hvarje kategori af personalen allt, absolut allt 
som de kunna åstadkomma - men intet derutöfver. Och det 
är lätt att se det man uneler striderna på Minfloelen aldrig 
vikit från denna regel. Svårligen skulle man kunnat fordra 
af våra der stridande matroser, af våra der samlade fartyg 
och båtar, af dessas kanoner, torpeder och handgevär krafti
gare eller raskare utförda tjenster. Men, å ai1clra sidan, mä
tande med säkert omdöme fördelame som stodo att vinna och 
de uppoffringar som dessa skulle kosta, aktade sig amiralen 
för hvarje oförväget företag, för hvarje farlig envishet . När 
han hade blifvit viss om att 28 kg granaterna icke skulle 
kunna fullborda arsenalens förstörande, aflägsnacle han sig der-
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ifrån, sparande sin ammunition till vigtigare företag, som in
gåfvo mera förhoppning om framgång; då han finner att hans 
landstigningskompanier icke skola lyckas att förstöra vissa 

. kanoner på flodens venstra strand, utan att utsättas för betyd
liga förluster, tvekar han icke att kalla dem tillbaka. 

Det är så som en chef förvärJvar sig rättigheten att af 
sina underlydande fordra allt som är möjligt, det är så som 
resultat vinnas, på hvilka man knappast vågat hoppas. .En
dast från sådan sida betraktade erbjuda striderna på Minfloden 
stort intresse. Hafva vi nu också lyckats visa, att man från 
dessa strider kan hemta lärdomar i annan rigtning? Detta 
tillkommer läsaren att besvara. Mest angelägna äro vi dero·m 
att åt våra betraktelser icke gifves e1i felaktig eller öfvetdrif
ven tolkning, och detta föranleder oss att af.sluta vårt arbete 
med några rader, som måhända synas afvilm från ämnet. 

Vi tro fullt och fast på förmågan hos torpeder såsom an
fallsvapen i stridsbåtar. Några studier af oss förut offentlig
gjorda i Revue Maritime et Coloniale bära vittnesbörd härom. 
Whiteheads torped synes oss hafva en förträfflig användning 
från snabbgående båtar under vissa förhållanden, men icke 
under alla. Vi känna oss dubbelt lyckliga öfver den lysaude 
framgång som båtarue 45 och 4G hade i striden vid Foo-chow. 
Måtte denna framgång kunna återförvärfva någon uppmärk
samhet och något erkännande åt den blygsamma, redan till 
åren komna stångtorpeden, med hvilken man knappast vidare 
sysselsätter sig och som i sanning alltför mycket föraktas, 
oaktadt alla tjenster den gjort! 

Vi tro på torpedbåtens förmåga icke mindre än på värdet 
af dess torped. Men denna förmåga har gränser, bestämda 
genom dimensioner, förmågan att rymma förråder, navigerings
egenskaperna, beboeligheten och sårbarheten, med ett ord af 
båtens egen art. Att föreställa sig att, emedan torpedbåtar 
om 50 tons - enligt vår åsigt redan väl stora - hafva i 
sällskap med evolutionseskadern eller utan sådan eskort gjort 
några lyckliga färder i Medelhafvet, att föreställa sig, säger 
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jag, att dylika båtar skola kunna besegra och ersätta på oce
anen stora krigsfartyg är en illusion af farligaste slag. 

En illusion, och icke mindre farlig, är det också att tro, 
att det elektriska ljuset och de snabbskjutande kanonerna äro 
försvarsmedel hos motståndaren, som af torpedbåten kunna 
föraktas. Äfven i detta afseende hafva vi haft tillfredsställel
sen att under de mångfaldiga på Minfloden utförda operatio
n~rna finna ett faktum till stöd för våra åsigter. Men vare 
den tanken långt ifrån oss, att cleri söka bevis emot införan
det af torpedbåtar ibland elementerna för försvaret och an
fallet af kuster. Vi vilja helt .enkelt bringa opinionen på sin 
vakt emot alltför absoluta dogmer, såsom t. ex. denna: "En 
eskader, som anfalles nattetid af torpedbåtar, är en förlorad 
eskader." N ej, hon skall icke vara en förlorad eskader, h vil
ket antalet af hennes angripare än må vara, om hon är till
börligen beväpnad och belyst, till ankars skyddad af ända
målsenliga yttre försvarsmedel, bevakad af snabbgående tor
pedbåtar och andra ångslupar, om dess besättningar äro mo
diga, väl öfYade och hållna till noggra11n vaksamhet. 

Vi tro, att fartyg utan pansar, förande artilleri af måttlig 
kaliber och hos hvilka ett begränsadt djupgående blifvit upp
offradt för vinnande af hastighet eller tvärtom, alltefter de 
ändamål de skola uppfylla, vi tro, att dylika fartyg äro ound
gängliga för hvarje större krigsflotta. Men vi äro vissa om 
- och striderna på Minfloden bekräfta vår åsigt - att de 
stora kalibrarue äro nödvändiga och isynnerhet för kustkriget. 

Slutligen tro vi, att, om man redan nu kan företaga en 
afpansring i vattenlinien, tack vare det skydel som ett väl 
anordnadt cellsystem eller coffer-damsystem ger åt ett krigs
fartygs vitala delar, pansarn dock ännu qvarstår såsom enda 
verksamma skyddsmedlet för ett fartygs öfvervattensdelar mot 
det moderna artilleriets fruktansvärda verkningar. 

Må man isynnerhet väl akta sig för att såsom onyttig 
bortkasta denna dyrbara flytande materiel, som, oaktadt allt 
som från vissa håll skrifves och försäkras, har bestått sina 
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prof i många förhållanden, uneler amerikanska kriget, i Para
gnaykriget, vid Lizza, på Chiles och Perus kuster. Torpeden, 
lika litet som förr sporren, har ännu icke "till dess förmåga 
dödat pansam". Så länge ett krigsfartyg eger ett starkt skrof 
och en god maskin, skall det kunna göra värdefull tjenst. 
Farragnt's träfartyg i Amerika, Tegetho:ff's vid Lizza, amiral 
Courbet's på Minfloelen hafva på ett lysande sätt besegrat 
motstånd, till hvars öfvervinnande de näppeligen syntes dug
liga. Våra gamla pansarfartyg, förda af så tappra chefer, 
skola ännu i dag veta att an vända kanonen eller rammen till 
att bringa nr fattningen en fiende, som begått oklokheten att 
förakta dem. 

JJe .fhxnska oc/1. de kirw.sisl.:a- få.rty.9'ens stäl.lnin,9' 
-vid bärjan a/'striden d 23Aug. 
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Sidobepansring och däcksbepansring. 

I Royal United Service Institution har captain Fitz
gerald hållit ett föredrag med ofvanstående titel. Deri ut
talar han först elen åsigten att pansarets hufvncländamål är 
att betrygga fartygets flytbarhet och att det näst derefter har 
till mål att skydela durkarne, ångpannorna och styrapparaten. 
Först i tredje rummet sätter han pansarets uppgift att tjena 
till skydel för kanonerna och deras betjeningar. Capt. Fitz
gerakt anser, att de som hafva låtit däcksbepansring träda i 
stället för bepansringen på fartygets sidor, hafva misstagit sig 
både om de särskilda fordringar, som ett krigsfartyg bör upp
fylla och om sättet på hvilket elen projektil verkar , hvilken 
man använder för dettas förstörande eller skadande. Det är 
att bemärka, att capt. Fitzgerald i sitt anförande enelast afser 
fartygets skydclandf' emot artilleri och icke emot ram eller 
torped. Han delar icke sir vV. Armstrongs åsigt att hvarje 
uppträdande förbättring hos kanon och projektil bidrager t ill 
att förminska värdet af pansarklädseln. De framsteg mitral
jöser gjort synes honom syfta till ett motsatt resultat. Att 
öfvergifva vare sig partielt eller helt sidapansar uneler före
bärande att det är omöjligt att motstå en tung projektil, som 
normalt trätTar ett pansar, detta må ega hvilken tjocklek som 
helst, synt>s honom vara ett missgrepp . JVIan lemnar dervid 
ur sigte att ett pansar, som icke skulle ega kraft att motstå 
en massiv projektil, likvä:l skall afvärja en granat af samma 
kaliber, innehållande en stark sprängladdning och att, om 
denna granat inträngde i fartyget, skulle elen åstadkomma 
förödelser af mycket allvarsammare beskaffenhet än den mas
siva projektilen. 

l ~ 
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Man synes glömma, säger han, att i sjöstrider största an
talet af fiendens projektiler ingalunda skola komma att träffa 
fartygssiclan med vinkelrätt anslag och att artillerield icke 
alltid kommer att försiggå under gynsamma förhållanden. 
Slutligen anser capt. Fitzgerald, att man öfverskattat hastig
heten och elen fasansväckande förstörelseförmågan af eld från 
maskinkanoner och mitraljöser, då man påstår, att alla dess 
projektiler skola intränga och sprängas ini fartyget. Han är 
öfvertygad om, att de ttmga kanonerna, såväl som de lätta, 
hafva hvar sin rol att utföra och att de skola suppleera hvar
andra. 

Med hänsyn till de senaste framsteg som artilleri- och 
mitraljös-eld gjort, är han af den åsigt, att hvarje jernfartyg 
afsedt för strid bör i vattenlinien vara försedt med en pansar
gördel, och att man icke bör utbyta denna mot däckspansar. 
En stålgördel i vattenlinien af endast 3 tums tj ocklek skall 
afvärja nära två tredjedelar af de projektiler som på verksamt 
sätt kunna träffa ett fartyg under gång, ty den skall motstå 
alla projektiler från mitraljöser och största antalet af de pro
jektiler från lätt artilleri, som träffa sneclt eller afskjutas på 
långa afstån~. Det skall, säger han, visa sig vara ett olycks
bringande feltag att lemna två tredjedelar af vattenlinien å 
krigsfartyg utan pansar. F artygen skulle derigenom utsättas 
för att genomskjutas på hundradetals ställen af det förskräck
liga projektilhaglet från maskinkanoner och mitraljöser, hvil
ket skulle medföra synnerlig fara för dess flytbarhet. Med 
ett ord, ca r·t-.. Fitzgerald hyllar elen åsigten, att man framför 
allt annat bör skydela f'artygets vattenlinie. 

En nii.-~ran alldeles motsatt åsigt härutinnan uttrycker 
capitaine r1e fregate Ohabaucl Arnault i de betraktelser, som 
förekomma i hans beskrifning öfver krigshändelserna på Min
floden. Han säger nemligen: "att, om man redan nu kan 
företaga en afpansring i vattenlinien, tack vare det skydd, 
ett väl anorclnadt cellsystem eller coffre-damsystem ger åt ett 
krigsfartygs vitala delar, f]Varstår Cl.ock pansarn såsom enda 
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verksamma skyddsmedlet för ö('cervattensdelarna af' ett fartyg 
mot det moderna artilleriets fruktansvärda verknino-ar" och 

b 

på ett annat ställe, efter att hafva omtalat de ofantliga verk-
ningarne af fra:nska fartygens eld på de kinesiska fartygens 
öfvervattensdelar, yttrar han : "Den påtagliga slutledningen af 
föregående fakta är, att pansarn, ännu nyttig, och kanske mera 
än någonsin, för att gifva åt ett verkligt stridsf'artvgs öf're 
delar - icke en absolut osårbarhet, ett önskningsmål omöjligt 
att nå, - men ett rationelt skydd, verksamt åtminstone mot 
artilleri af måttlig och liten kaliber måste (1·ån detta ögonblick 
öfvergif'vas såsom skyddsmedel för eskader(cwtyg i vattenlinien 
och ~m der densamma." 

H är hafva vi två i 'ganska bestämd form uttryckta åsigter 
i afseende å pansarbeklädnads hufvudsakliga ändamål i när
varande tid. Båda sammanstämma deruti att man med p an 
sar icke kan utestänga massiva projektiler från nutidens tunga 
kanoner, och äfven deruti att pansarskyeld dock måste åt 
stridsfartyg gifvas mot granater, mot elden från lätt artilleri, 
maskinkanoner och mitraljöser, men under det å ena sidan 
fasthålles ·vid att framför allt annat vattenlinien bör· skyddas 
(ör ntt beft·ygga f'artygets flytbarhet, förfäktas å andra siclan 
elen meningen att flytb cwheten minst af ctllt hotas af artilleriet, 
att det är ett krigsfartygs öfvervatlensclelar som böm skyddas 
med pansa1·. 

Om man nu måste medgifva, att elen större trygghet för 
ett af grundskott träffadt fartygs fortfarande flytbarhet, som 
vunnits genom alltmera utvecklade cellsystem, gör en afpans
ring i vattenlinien mindre äfventyrlig, kan man väl å andra 
sidan icke förneka, att vattenlinieskyddet, fastän det icke kan 
göras verksamt emot det tyngsta artilleriets massiva projek
tiler, dock försvarar sin plats såsom skydel mot granater och 
eld från lättare kanoner, ty de faror och förödelser, som gra
nater, inträngande i eller nära ett fartygs abepansrade vatten
Iinie skulle vålla, torde icke blifva mindre än de som orsakas 
af den elcl, I"Om träffar öfvervattensskeppet. 
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Fastän man är vis:o om att ett :oidopan:oar af hvad :olag 
och tjocklek som helst icke kan motstå det tunga artilleriets 
kraftio·aste skott bör man väl derföre icke beröfva fartyget 

b ' 

vattenlinieskydd mot det öfvervägande större antal projBktiler 
med minclre genomträngningsförmåga, men kanske lika stor 
förstöreh>eförmåga, hvarmed det uneler striden blir träffadt. 

Att afpassa vattenliniepansarets styrka i syfte att. det må 
kunna afvärja sistnämnda projektiler, synes derföre följdriktigt. 
Mot de faror för fartygets flytbarhet, som härröra af ved min
game af det tunga artilleriets massiva projektiler, af torpeden 
och rammen, mot hvilka vapen inget pansar lemnar verksamt 
skydd, bör, enligt framstående auktoriteters sammanstämmande 
åsigter, den trygghet som står att vinna bAredas genom goda 

cellulåra anordningar. 

Hvarjehanda. 

l!'ö r ~ l ag till ny typ fö t• pansarkry~~a t·e. skeppsbyggeri
firman J ohn Elder & Comp. i Glasgow har för engelska an).i
ralitetet framlagt fullständigt förslag, ritningar och modell till 
en bepansrad "barbettkryssare" med dubbelskruf. Firman er
bjuder sig att på en tidrymd af 21 månader färdigbygga ett 
och på 22 månader två fartyg af detta slag till ett pris för 
hvarje fartyg emellan 350000 och 400000 il st. Dessa fartyg;; 
deplacement skulle med ett djupgående af 8,53 meter blifva 
10500 tons och med 8,o ~ meters djupgående 9600 tons. Far
tygens bestyckning skulle blifva antingen ~yra 65 tons eller 
två 110 tons kanoner. D e typiska egenskaperna hos dessa 
fartyg skulle, allmänt uttryckt, blifva: 1:o) Lika 'lltark be:otyck
ning med de största nutidens pansarskepp; 2:o) Skydd för 
skeppskroppen med horizontelt pansar, för barbett-tornen med 
279 mm compound plåtar ; 3:o) K olförråd 8tort nog för att med 
12 knops fart kunna tillryggalägga 8500 mil och 4:o) Fart 
för full ångkraft 21 till 22 knop med ma:okiner utvecklande 
18000 ind. hästkrafter. 

Nya Yar row~ torpedbåtar för tys lm fl ottan Ty::;ka ami
ralitetet synes i elen af firman Yarrow ::;ist levererade torped
båten om G5 tons hafva funnit. elen typ, :oom den eftersträfvat 
för sjögående torpedbåtar. Denna båt skiljer ::;ig från de t ill 
samma marin af 'I'hornycroft levererade båtar genom sin ::;törre 
brec1cl, hvarigenom ::;jödugligheten ökats utan att derigenom 
någon förlu::;t i ha::;tighet v~tl lats. Den har en längel af 38,on~ 

meter och en bredel af 4,o37 meber. Båten kan medföra 26 ton::; 
kol, llVaraf enda:-;t en mindre del icke rymme,; i boxarne, utan 
förvaras i säckar i elclrnmmet. Den har under tre timmars 
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oafbruten gång kunnat hålla en fart af något öfver 19 knop. 
Man säger, att elen till och med i svår ::;jö icke haft cles::;a 
hastiga sidorörelser, som så hårclt anstränga till och med det 
mest sjövana manskap uti andra båta.r af samma slag. Genom 

en lyckligt funnen förbättring i konstruktionen har det blifvit 

konstateraclt, att båten, ännu sedan maskinrummet blifvit vat
tenfy l el t, (en händelse som med hiinsyn till det ringa motstånd 

dess skrof erbjuder · emot fiendens projektiler, är ganska san
nolik) skall kunna gå 50 mil. 

Amiralitetet har köpt dessa engelska torpedbåtar enelast 

för att tjena som modeller för att å egna arsenaler bygga 
sådana. Första försöket att eftergöra Thornycroftbåten ::;yne::; 

emellertid icke hafva utfallit lyckligt, ty en i Tyskland byggd 

båt efter denna modell har vid nyligen utförda prof icke upp
nått mera än 18 knops fart. Man skall nu förse elen med en 

annan skruf, för att se om icke rörelsekraften med elen bättre 
skulle kunna tillgodogöras . 

• 

Franslm flottans ångfartyg klassificeras numera på föl-

jande sätt : 
A) Pansarfartyg: 
l. Bepansrade slagfartyg; 
2. Bepansrade kryssare; 
3. Bepansrade kustför::;var:ofa,rtyg; 
4. Bepansrade kanonbåtar af första och ttndra ldas::;; 

5. Flytande pansarbatterier. 
B) Kryssare: 
l. Kryssare med täckt batteri; kommenderade af capi

taines de vaisseau; 
2. Kryssare förande ::;in bestyckning på öppet däck: a) 

första klass med deplacement af 2300 tom; och deröfver och 
kommenderade af capitaines de fregates; b) andra klass, med 

deplacement emellan 1500 och 2300 tons, kommenderade af 

capitaines de fregates; c) tredje klass, med deplacement emellan 
1000 och 1500 tons, kommenderade af capitaines de fregates; 

·- 265 -

3. Torpedkryssare med deplacement af 1240-- 1260 tons. 
C) Aviso('art.ug: 

l. Hjul- eller skrufavisofartyg af första klass, med minst 
700 och icke öfver 1000 tons deplacement, kommenderade af 
capitaines de fregates; 

2. Hjul- eller skrufavi:oofartyg af andra klass, hafvande 
mindre än 700 ton:; deplacement och kommenderade af lieu
tenants de vaisseau ; 

3. Transportavisafartyg; 

4. Torpeclavi::;ofartyg med ett deplacement ,if 320-380 
ton~:> . 

D) K anonuåta?· : 

l. Kanonbåtar (i egentlig mening); 
2. ~jul- och skrufkanonslupar. 
E) Angslupar. 
F) 1'o1·pecl{artyg : 

l. Sjögåencle torpedbåtar (ny typ) af mer än 50 tons de
placement; 

2. Kustförsvars-torpedbåtar af första klass med 50 tons 
deplacement; 

3. Dito af andra Idas~:> med 25-50 tons deplacement; 
4. Torpedbåtar med mindre än 25 tons deplacement. 
G) T1·ansport{artyg: 

l. TramJportfartyg af första klas~:> med minst 3000 tons 
deplacement; 

2. Transportfartyg af andra klass med minst 2500 men 
icke fulla 3000 tons deplacement; 

3. Transportfartyg af tredj e klas~:> med mindre än 2500 
ton:; deplacement. 

Uc fransl•a torpc llln·~·ssarne "Conflur", "EtJcrvi cr ", "Fau

c,;on :' och " Va! tt.our". Dessa helt och hållet af stål byggda 

fartyg:; dimensioner äro : ~:>tör~:>ta längel 69,7ö meter, ~:>tör~:>ta bredel 
8,u meter, störtita djupgående 4,:~• meter, deplacement 1260 tom. 
De hafva ett hvälfclt pansardäck från fören till aktern till 
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;.;kydd för fartygets vitala delar. Deras mycket ;.;karpa för
skepp ;.;luta med en svanhal;.;formad ramm. De i halftorn på 
;.;idan uppstäida 10 cm bakladdningskanonerna hafva genom 
fartygens form och byggnadssätt fritt skjutfält i kölriktningen 
för- och akteröfver. Förut hafva fartygen en temligen lång 
back under hvilken två kanoner äro så anbringade att de kunna 
;.;kjuta föröfver eller såsom bredsideartilleri. I den rymliga 
hyttan akterut, hvarest plats för befälet är anordnad, är äfven 
en kanon uppstäld; denna kan skjuta rätt akteröfver och ge
nom två sidoportar. Kommandobryggan skyddar halftornen 
från mitraljöseld ofvanifrån; lavetterna äro cles;.;utom för;.;edda 
med rörliga skyddssköldar. Torpedoutskjutningstuberna, fem 
till antalet, äro anordnade på mellandäcket och för öfvervat
tensskjutning; två äro på h vardera sidan och en akterut. 

Längs fartygssidorna äro öfver pansardäcket byggda kof
ferdamar, hvilka i förening med nämnda däck böra betrygga, 
fartygets flytförmåga. 

Utom redan nämnda fem kanoner, ingå sex mitraljöser i 
beväpningen. 

Fartygens dubbeli:lkrufma;.;kiner skola indicera 2000 hkr 
och gifva dem en fart af 17 knop. 

Ramkryssaren "Patagonia". Detta fartyg bygge:-: för Ar
gentinska republiken på vadvet i "Stabilimento tPcnico" i 
Trie;.;t. 

Fartygets skeppskropp är af ;.;tål med yttre beklädnad af 
trä. Hufvucldimensionerna äro: ;.;törsta längd 68,~ m., längd 
emellan perpendiklarne 65 m., stön:>ta breeld i vattenlinien 
10,2 m., medeldjupgående 3,Qu m., deplacement 1530 tons. 

Fartyget:-: vitala delar äro skyeldade med ett p<tnc;arcläck 
af 32 mm tjocklek och sträckande sig från för till akter. 
Bogen är särskildt starkt byggd för ramning. 

Artilleriet är lika med "Esmeralda';.;" . En 10'' Armstrongs 
27 1/ 2 tons bakladdningskanon är uppställd på micltelpivot för
om midskepps; en 6' kanon af samma sy:otem är på samma 
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sätt upp:otällcl akterut. På hvarje sida är en utbyggnad från 
sidan och i hvardera af dessa utbyggnader står en 6'' Arm
strongskanon. 10 ' -kanonen är försedd med hydraulisk inrätt
ning. Alla kanonerna äro till skydd för betjeningarne mot 
mitraljöseld försedda med sköldar. Utom nu nämnda bestyck
ning, förer fartyget fyra 3,r;" och två 2,;,'' Armstrongskanoner 
samt tio mitraljöser. 

Enligt kontraktet skola fartygets compounclmaskiner, som 
drifva två skrufvar med naturligt drag utveckla 2400 indike
r;ade hästkrafter och gifva det en fart af 14 knop. Med for
ceradt drag hoppas man nå 3600 indikerade hästkrafter och 
16 knop;.; fart. Kolförrådet är 280 tons. 

Fartyget har ångspel, ängstyrapparat och är öfverhufvud 
försedt med alla moderna inrättningar. 

"Patagonia's" byggnad är så fram;.;kriden, att elen under 
detta år kommer att sättas i sjön. 

Urasilians1m pansarfartyget "Aquidab:m((. Detta, af fir
man 8amuda ('reres i Poplar för brasilianska flottan byggda 
fartyg sattes helt nyligen i sjön. Fartyget är bygdt af stål och 
med torn. Uti hufvudsakliga af.'3eenc1en liknar "Aquiclabau" 
mycket "R.iachnelo", som för nära ett år ;.;edan från samma 
firma levererades till brasilianska flottan. Dess deplacement 
skall blifva 5000 tons, dess maskiner skola hafva 4500 hkr 
men ega förmåga att med forceraclt drag utveckla 5500 hkr 
och ;.;kola, liksom "R.iachnelo;.;", levereras af MJYI. Humphreys 
& Termaut. Med vanligt drag är farteu beräknad till 14 1

/ 2 

knop och med forcerad t drag till 15 1
/ 2 knop. "Aquida,bau" 

skall kunna ombordtaga 800 ton;.; kol, hvarmecl hon skall kunna 
gå med medelfart under 23 dygn och tillryggalägga 5500 mil. 
Ma:okinerna skola blifva af den typ som tekniskt benämnes 
trecylindriga direkt verkande compo~mdma:okiner och förse;.; 
med ytkonclensorer; hon skall hafva 8 pannor. Maskinerna 
och eldrummen skola med ett vattentätt skott delas i två hälf-
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ter, för att betrygga ena sidans maskiners fortsatta funktione

rande, i händelse den andra afdelningen skulle vattenfyllas. 

Särskilda anordningar äro vidtagna för att tillsluta eld

rummen och låta det forcerande draget blifva verksamt under 

strid. 
Bestyckningen skall bestå af 4 Armstrongs 9 tums bak

laddningskanoner af stål, vägande hvardera 20 tons och pla

cerade i två bröstvärn af oval form. Inom dessa bröstvärn, 

som skola hafva 10 tums pansarldädsel, inneslutes 2 vridbara 

torn, likaledes klädda med 10 tums pansar och i hvartdera 

tornet uppställas 2 af nämnda 4 kanoner. Bröstvärnen gifvas 

sådant läge, att hvardera tornet får ett obehindradt skjutfält 

omfattande hela den sidan på hvilken tornet är och 50° af 

den andra sidan. De 4 kanonerna skola också kunna skjuta 

rätt föröfver och rätt akteröfver och det skall icke blifva nå

gon del af cirkeln, som icke skall kunna beskjutas med 2 

kanoner. 
Pansarklädseln har utgjort föremål för mycken omsorg. 

Utom skyddet för bröstvärnet och tornen, skall sådant äfven 

gifvas åt maskinerna, pannorna, durkarue samt åt de för tor

nens vridande afsedela hydrauliska apparaterna med ett 7 fots 

högt pansar af 7 till 10 tums tjocklek och tvärs för maskiner 

och pannor 11 tum tjockt. Ett 2 tums tjockt pansardäck 

skall dessutom betäcka maskinen, pannorna och durkarue och 

vid stäfvarne nedtagas under vattenlinieu. P ansarklädseln är 

förut så anordnad, att den utgör förstärkning till elen i och 

för sig kraftiga rammen, och akterut lemnar pansam skyeld 

åt styrinrättningen. Längst förut är anbringaclt ett litet styr

torn, skycldaclt af 10 tums pansar med stålbekläclnad, i hvilket 

fartygschefen och rormannen skola hafva plats uneler strid. 

Af ofvanstående beskrifning framgår, att "Aquidabau" är 

verksamt skyddad till hela sin längcl. Skrofvet är af Siemens 

stål och deladt i en mängel vattentäta afdelningar. 

Ända till två fot öfver vattenlinien, då fartyget är fullt 

utrustaclt, är skeppskroppen klädd med en förhydning af trä 

-- 269 -

och metall som betryggar den mot hafsvattnets frätande in

flytande. För- och akterstäfvarne äro af kanonjern. 

Utom de 4 grofva artilleripjeserna i tornen skall fartyget 

föra på back och skans 4 Armstrongs 5'1/ 1 tums bakladdnings

kanoner i Vavasseurs lavettage, de två på backen skjutande 

rätt föröfver och de två på skansen rätt akteröfver. Det ::;kall 

äfven förses med 5 utskjutningstuber för Whitehoads torpeder, 

hvaraf 2 på h varje sida och l akterut, 15 Nordenfeltare samt 

en torpedbåt af andra klass. 
"Aquiclabau" skall äfven förses med tackling och ::;egel. 

Undermasterna skola tillverkas af stål och segelarean skall 

blifva tillräcklig för att tillåta fartyget göra o~eanfärder utan 

användande af ånga. 
Fartygets hufvuddimensioner äro : längd emellan perpen

diklarne 85,34 meter, största breeld 15,sn meter, största djup i 

rummet 8,4,)7 meter, djupgående 5,45 meter. 

Såsom bevis på den snabbhet, med hvilken man, om be

höfligt, kan bygga krigsfartyg af stora dimensioner och kom

plicerad konstruld.ion, torde vara af intresse att omnämna, att 

kölen till "Aquidabau", som sattes i sjön elen 17 Januari el. å. 

och då var närmare sin fullbordan än krigsfartyg i allmänhet 

äro när de aflöpa, sträcktes den 18 Juni 1883. Fartyget ::;kall 

antagligen vara färdigt att levereras till brasilianska regerin

gen om 5 månader. 
(Br·oud Arrow.) 
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ryska marin en (Svartahafsflottan); Från greki ska marinen (Kryssarne ,,J'Ju rotns. 

och « Penens• ); Från brasiliansim marin en ( Pansarfurtyget « Aqnidaban « ); Engel

ska marinens arti lleri från 1877 ti!l 1884; Engelsk 110 tons kanon ; Tillverkning 

af stillkanon er i Englund: Sidobepansring och diteksbepansring på higsfartyg; 

Yarrow's nya torpedbf,tar för tyska marinen: Lay och Williams sj elfgiiende 

minor; Fartygsbyggnader i England; Nytt engelskt regl emente för repamt.ioner 

af fartygsmaskiner; Ångpannors befriande från saltafsiittningar medelst ~ l ektri
citet; Elektrisk belysning å engelska pansarfartyget <•Colossns« ; Anviindanrle af 

al;ustika signaler för fartyg vid gång under tjoclm; Den olika fördelningen af 

viirmen i de tvi\ hemisphererna; Försvaret tiil sjös i de australiska koloniema; 

Pacific-j!'rnviigen. 




