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Huru kunna vi göra det bästa af våra kr_
igsfartyg?
(ÖfversUttning från engelskan.)

Captain G. C. P. Fitz-Gerald, en framstående engelsk sjöofficer, hvars namn är väl kändt inom maritima kretsar genom
flera lika mycket af skarpt omdöme och varmt intresse s_om
af ett lifligt framställningssätt präglade uttalanden i senare
tiders vigtiga spörsmål inom sjövapnets område, hade i Juli
månad sistlidet år i "United Service Institution" ett anförande,
hvilket han gifvit titeln "How eau we make the most of our ·
ships?"
Detta anförandes hufvadsakliga ändamål synes hafva varit
att påvisa felaktigheten i principen för de i England under
bygnad varande stora citadellfartygen med abepansrade ärrdpartier och med ett fåtal enormt tunga kanoner, och att varna
för faran· att efter denna princip bygga ett stort antal fartyg,
samt att framhålla huruledes Englands äldre pansarfartyg,
genom tacklingens borttagande, maskinkraftens ökande och
de fåtaliga tunga kanonernas utbytande mot ett större antal
lättare pjeser, utan tvifvel skulle blifva de moderna citadell,fartygen öfverlägsna såsom stridsmaterieL
I sammanhang härmed beröras och belysas äfven åtskilliga andra missförhållanden och missuppfattningar inom England och dess flotta, hvilka inom Sverige icke sakna motstycken; och det är förnämligast dessa delar af anförandet,
som föranledt oss att återgifva detsamma i tidskriften, under
förhoppning att dermed framkalla betraktelser öfver likartade
förhållanden hos oss och bidraga till vinnande af klarhet derutinnan.
Tichkr . ·i S jlic. 188 (;.

16

-210 -

da åtskil Anfö rande t torde dock äfven i öfriga delar erbju
e och krigsligt värdt att läsa och beakt a af våra sjöoff icerar
deras ögon,
under
a
komm
fartyg skons truktö rer, och skulle det
af vår
eten
som ytters t bestäm ma om måtte t och beska ffenh
äfven de i
försv arskra ft till sjös, dess huld och vård, torde
mman de.
detsa mma finna ett och annat värdt deras uppm ärksa
e:
lydels
de
Anfö rande t har i svens k öfver sättni ng följan
år från
Enär ett pansa rskep p tager i anspr åk så mång a
d, till
bestäm
gt
slutli
t
blifvi
den dagen då plane n för detsa mma
oeh
t,
lande
för
den dag då det färdig t och rusta dt fått värde
i vårt eller
då jag antag er, att den mest föruts eende sta_Jsman
att med
nog
djerf
vara
hvarj e annat land näppe ligen skulle
der
måna
e
kansk
bestä mdhe t föri1tsäga, huru mång a år eller
äfven
nd,
skola förfly ta innan freden i Europ a störes och Engla
te frågo r,
ägnas
angel
de
synas
emot sin vilja, invec klas i krig,
följan de:
är
ungef
som frams tälla sig för tänka nde sinne n, vara
är den då
År vår flotta färdig för krig? Om den icke är det,
den tidrym d,
i sådan t tillstå nd, att den kan göras färdig under
an de första
emell
ta
som efter förnu ftig beräk ning skall förfly
örkla ringe n,
allvar liga krigsf örebu den och den verkl iga krigsf
med hvilk en
då vi taga i betra ktand e elen ytterl iga hastig het
en klar
kenlig
ögons
en
alla senar e krig hotat och utbru tit från
politi sk himm el?
att
Jag skall icke vidrö ra frågan s politi ska sida genom
detta
icke;
eller
klar
synes
spörja om hariz onten för närva rande
diplom ater.
ar en fråga som måste lemna s åt statsm än och
frågo r, som
J ag har endas t för afsigt att frams tälla sådan a
bemä rka,
vill
jag
men
e;
kunna öppet disku teras af sjöoff icerar
sig, att
för
klart
att jag knapp ast tror, att våra ledan de gjort
sig i afseett fartyg under byggn ad eller ofulls tändig t, vare
är utan värde
ende å besty eknin gen eller någon annan detalj ,
af lika värde
äro
för lande t; att outve cklad e resurs er noga taget
myck et värde
med de goda afsigt erna, och vi veta alla hnrn
vi kunna tillmä ta dessa.

-

21 1 --
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Förfaringssättet att lemna förvaltningen af en sådan teknisk yrkesgren som flottan i händerna på civila personer torde
vid första betraktelse synas egendomligt och sakna sundt förnuft;
men nationen vill så hafva det, och hvad än nationen önskar,
det är lag och måste vara rätt. J ag är icke heller nog förmäten att tro mig kunna säga någonting som skall ändra detta;
inrrentin<Y
utom en nationalolycka skall härutinnan verka nåb
b
gon ändring - och då är det mycket möjligt, att den skall
komma lite för sent. England har varit lite "för sent" en
eller två gånger under närmare tider; det synes hafva blifvit
landets lösen och jag hoppas att landet också må vara stolt
deröfver! "Ready, aye read y" har hittills varit det valspråk,
hvilket flottan har försökt att handla efter, och som jag uppriktigt hoppas vi fortfarande skola försöka handla efter, huru
ringa uppmuntran vi än röna från landets befolkning, som slår
döförat till alla våra varningar och råd. Utan afseende till
huru otillräckliga de till disposition stående medlen synas vara,
ligger vår pligt klart i en riktning, och endast i en riktning,
nemligen att göra det bästa af hvad vi fått.
Vi hafva icke brist på vackra exempel till vår ledning
på denna väg. Drake's sjömän i små och dåliga fartyg, med
innehållen aflöning och eländig proviant samt ofta utrustade
på enskild väg, flydde icke för den spanska armadan, utan
anföll den, förföljde och slog den. Under hela det långa franska kriget fördes våra illa konstruerade, illa utrustade och till
stor del med lösgifna fångar och pressadt folk bemannade fartyg till sjös och i striden, och kämpade tappert under sina
befälhafvare, som ieke tllläto någon hänsyn till de otillräckliga medlen ställa sig emellan dem och pligten.
Vidare hafva vi Byng offrad på politika företags altare
"för att elda modet hos de andra", såsom Napoleon sade; och
så skedde verkligen, eller i hvarje fall nedsatte detta offer
icke modet hos dem.
Närmare vår tid hafva vi Sir Edward Codrington, som
gjordes till en politisk syndabock, och hvars modiga tillväga-

gående blef brännmärkt såsom trots, oaktadt han handlade i
den strängaste öfverensstämmelse med sina instruktioner.
Sist af alla, och jag må säga störst af alla, hafva vi Gordon, ensam och öfvergifven, beröfvad allt utom sitt eget okufliga mod och beundransvärda, på utvägar rika snille, stridande
emot fruktansvärda fiender uneler många pröfvande månader;
och slutligen sättande kronan på en lifsverksamhet, kanske
den mest lysande, den fläckfriaste, den mest sjelfuppoffrande
och den ädlaste, som upptecknats i rullan öfver vårt lands
hjeltar, genom att med förakt afvisa det skamliga förslaget
att öfvergifva dem som troget stått vid hans sida, och genom
att dö på sin post såsom en ärlig britisk soldat, lemnande icke
endast åt sina egna landsmän, utan åt hela den bildade verlden att beklaga hans förtidiga bortgång. Men den andliga
kraften af hans exempel kan aldrig dö, och Gorclons bild och
minnet af hans lif och död skall fortlefva och väcka beundran,
så länge engelskt språk är taladt och längre, om män och
qvinnor fortfarande älska att hedra ädla handlingar.
Med sådana exempel som dessa framför oss passar det
illa dem, till hvilka landet litar för sitt försvar, att göra mera
än fästa uppmärksamheten på bristerria och otillräckligheten
af de medel, ~om äro stäida till deras förfogande, och sedan
detta skett, är det tydligen deras pligt att offra all sin flit
och kraft för att på bästa sätt använda hvad de fått, lemnande åt de genomblinda representanterna ansvaret för elen olycka
de synas eftersträfva.
Det är med sådan uppfattning jag önskar att nu taga under ompröfning, huru vi skola kunna draga största nyttan af
våra krigsskepp.
Jag vill börja med våra tacklade pansarfartyg, hvilka för
närvarande utgöra en jemförelsevis stor del af vår krigsflottas styrka, och enär det skall blifva på dessa och icke på våra
under byggnad och bestyckning varande fartyg, som vi skola
taga emot stridens första stöt.
Nu vet jag fullkomligt väl, att ganska många af våra
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mest omtänk samma, erfarne och med am;var bekläclcb officerare hylla den å~>igten, att vi böra håll a ett antal af våra fulltacklad e pansars kepp utrustad e för att dana besättn ingar till
sjömän af gamla typen. D et anföres af dessa officerare (h vilkas åsigter förtj ena all respekt ), att, om man tager bort master
och segel och den exercis till väders, som endast med dessa
tillstädj es, skall denna präktig a, vackra, lifliga, intellig enta och
snarfyn diga engelsk a matrost ypen alldeles försvinn a; och det
är derföre värd t att up1J offra något, för att så länge som möj ligt bevara racen; och ehuru de medgifv a, åtminst one flertale t
af dem, att stänger, rår, tacklin g och segel på ett pansarf artyg
förringa dettas stridsfö rmåga, så förmen a de, att det är mycket lätt att kasta alla dessa saker öfver bord innan en strid
börjar, och att inom några få timmar (några minute r såsom
det göres under exercis) omskap a fartyge t till en verklig fruktansvär d krigsma skin.
I åtskillig a punkter af ofvannä mnda påståen den äro mina
åsigter alldeles skiljakt iga, och j ag skall framstä lla dem så
klart och kort som möjligt , i afsigt att framka lla mening syttring härutin nan af yngre och mindre erfarne, ehuru kanske
lika klartän kande medlem mar af vårt yrke.
För det första påstår jag, att man icke har någon rättighet att antaga, och att det icke h eller är möjligt att bevisa,
att, om segel alldeles borttag es från krigsflo ttan, vi skulle vara
ur stånd att utbilda en sjökrigs man lika god som elen närvarande britiske sj ömanne n med hänsyn till det slags fartyg,
ombord uti hvilka h an hädane fter kommer att strida. D et är
mycket möjligt , att h an sk all blifva förlusti g några af matrosens på ytan liggand e fängsla nde egenska per ; blåkrag en på
hans hvita skjorta blir kanske mindre väl skuren; hans byxor
komma kanske att sluta mindre väl kring midjan; han får
måhänd a mindre rullning och blir mindre skicklig i konsten
att dansa "hornpi pe"; det är också möjligt att han icke kommer att t ugga tobak eller att svära; och likväl torde han blifva fullt lika skicklig uti att hanc~tera de mångar tade och kom-
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plicerad e maskine r, hvilka för framticlen ~>lwla i förenin g utgöra ~>trid l:lförm~tgan hos våra krig~>fartyg. Det är möjligt , att
han blir alldeles oförmö gen att lägga på lofvarts stickbu lt
under storm eller till och med att under frisk bris beslå ett
bramsegel ; men i betrakt ande af att Enghm ds flottas öfverlägsenh et ingalun da torde komma att bero af någon uppdrif ven
färdigh et i dessa göromå l, k an jag icke finna, att hans oktmnighet (eller oförmåga, om detta uttryck skulle anses rättare)
i dessa stycken har någon verklig betydel se. J ag kan icke
tro, att elen förändr ing i utbildn ing, som den britiske örlogsmatrose n inom kort måste erhålla, skall i ringaste mån verka
till förmins kande af hans friska mod, hans uthållig het, hans
lydnad eller hans pligttro het. Den kan och skall antaglig en
minska h ans kattlika vighet och hans talang i utföran de af
konstst ycken a la Btonclin; men, frågar jag, betala vi icke för
närvara nde alltför dyrt för underh ållande t af dessa tjusand e
egenska per? Är detta icke ungefär som om man inom armen
skulle uppoffr a tid, arbete och penning ar för att lära och öfva
skjutni ng med båge, på grund af att detta är en vacker manlig
idrott, som, ehuru icke ökande våra trupper s stridsdu glighet,
dock vidgar deras bröst, stärker deras armar och gör dem till
vackra karh~rr? Vi finna det alltid ytterlig t svårt att slita oss
ur trollkre tsen af det förflutn as ärofulla traditio ner, dessa händelser, hvilka vi älska att hålla fast vid med hela vår nationela stolthet . Trafal.c; ar's, Nile's, S:t Vincent's ärofulla brageler
ega verldsry kte, och det har af ingen blifvit bestrid t, att dessa
och många andra bataljer vunnits tillföljd af vårt sjöfolks öfverlägs na sj ömansk ap. Häraf komme r, att vi med hängifv enhet hålla fast vid det förflutn a, och utan att inrymm a tillbörlig bety delse åt de nu så h elt och h ållet förändr ade viikoren för sjöstrid er, fortsätt a vi att belamra våra pansarf artyg
med stänger, tackling , segel och en massa af inventa rier och
förråder, som upptaga ett värdefu llt utrymm e och kosta myck et penning ar, endast för att öfva besättn ingarne i en slags
gymnas tik, som icke har något samrrHtnhang med fartyge ts
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stridsförmåga eller med de verkliga pligter, som manskapet
skall under strid uppfylla.
De som ifrigast försvara bibehållarrdet af master och segel
i våra pansarfartyg och viclmagthållanclet af föråldrade öfningar till väders, skola dock knappast våga påstå, att ett fartyg
någonsin skall uneler strid skifta ett märssegel eller en bramstång, eller att det då skall vara af någon betydelse om besättningen har blifvit väl öfvacl i dessa manöver eller icke;
och n;tåhända är kostnaden och förlusten at ett värdefullt utrymme, som annars kunde blifva användt till verkliga krigsförråder, icke det mest onda som bibehållarrdet af tackling
och segel i våra pansarfartyg medför. Det factum att uppmärksamheten, intresset och insigterna både hos befäl och manskap derigenom dragas ifrån hvacl yrket verkligen fordrar,
är antagligen af större betydelse än sjelfva fartygets belamring.
Skiftandet af stänger, rår och segel och ett raskt utförande af ~et föråldrade sjömanskapets olika exerciser äro så tilldragande; hvar och en kan se dem, de äro i ögonen fallande
uttryck af ett visst slag af yrkesskicklighet och hafva en alldeles säregen tjuskraft på män, utbildade midt under elen britiska flottans traditioner. Våra amiraler hafva . alltid högt
prisat raskhet till väders och vårt sjöfolk hafva långt högre
aktning för en ~1astig manöver till väders, som ter sig vackert
för ögat, än för artilleriets handterande och för kunskap i elen
verkliga krigskonsten, hvilken med all säkerhet icke består
uti att skifta märssegel och uti upptagande af bram- och öfvm·bramrår.
Långt vare det från mig att underskatta värdet af den
anda, som skapas genom en sund täfling fartyg emellan i den
ena eller andra öfningen; och jag unelerskattar icke heller värdet af den fysiska eller moraliska utbildning, som erhålles genom täflingsöfningar till väders, men jag tror, att vi med elen
så helt och hållet förändrade beskaffenheten af strid till sjös
måste försöka utfinna nya fält tör täflingarne, som stå i när-
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mare förband med verklig strid, än de konststycken som representera våra fäders sjömanskap.
En framstående sjöofficer, som nyligen haft befäl å ett
pansarfartyg, berättade mig för kort tid seelan några tilldragelser hvilka fullt klart belysa det otillbörliga öfverskattanclet
af förålclraclt sjömanskap, hvaröfver jag nu klagar. Det fartyg han kommenderade var af modern konstruktion, fullt af
komplicerade inrättningar och anordningar, talrika vattentäta
kompartement och slingrande krokiga passager; manskapet
brukade understundom alldeles förirra sig midt i denna jernlabyrint och visste icke på hvilket däck eller i hvilken afclelniug de v oro eller om de ginge för- eller akteröfver; då föll
det chefen i tankarne, att, om han uneler sådana förhållanden
skulle föra sitt fartyg i striden, en nästan allmän förvirring
skulle uppstå nere i detsamma, och att ringa utsigt fans för
att hans order skulle blifva fortskaffade eller uppmärksammade;
han företog sig derföre att anordna olika och klokt uttänkta
vägledningar, såsom genom målning i olika färger på skotten
och i passagerna och åtskilliga andra nya ideer, och med biträde af sina officerare lyckades han efter flera månaders personlig noggrann vaksamhet och uppmärksamhet, att ur detta
chaos utveckla ordning, och gjorde sitt fartyg till en duglig
krigsmaskin; men de särskilda, understundom ganska ansträngande öfningarne, hvilka utfördes nere i skeppet vid ljussken
och hvilka voro så absolut nödvändiga för fartygets stridsduglighet, tilldrogo sig ingen yttre uppmärksamhet; ingen
kunde utifrån se hvad som försiggick ini skeppet, och antagligt är, att de närliggande skeppens besättningar fingo intrycket att manskapet på detta stolta fartyg tillbringade sin mesta
tid sofvande, hvilket intryck utan tvifvel vann i styrka, då
officerare från andra fartyg kommo ombord och sågo folk uppdykande från de mörka hålen nere i skeppet, blinkande likt
ugglor i dagsljuset.
Då amiralen inspekterade eskadern rönte chefen och hans
officerare föga erkännande för all omsorg och möda de gjort

·-

218-

sig för att få fartyget stridsfärdigt, och då de icke kunde
taga upp bram- och öfverbramrår och skifta märssegel fullt
så raskt som eskaderns öfriga fartyg, tillföll dem ingen uppmuntran, utan tvärtom bemöttes de med det officieia missnöjets
köld. Chefen tyckte att detta var obeha,gligt och fruktade,
att det kunde hafva menligt inflytande på besättningens pligtkänsla, hvarföre han, seelan han nu hade fartyget väl stridsfärdigt, började att med samma ifver öfva besättningen till
väders , och inom kort lyckades
han att skifta märssegel några
.
sekunder hastigare än något annat fartyg i eskadern; fartyget
reste sig nu straxt från djupet af det officiela missnöjet till
ärans högsta topp; det beteelenades såsom "the smartest ship
in the squadron" och ingenting var nu godt nog för det. Härmed är historien slut, och jag lemnar åt läsaren att sjelf draga
moralen ur densamma.
Ett annat skäl som användes af dem, hvilka tala för bibehållandet af segel i våra pansarskepp, är att fartyget, om dess
maskiner skadades uneler strid, skulle vara ytterligt hjelplöst,
utan att hafva seglen att lita till. Detta låter ganska riktigt,
men huru mycket är väl detta :::käl i verkligheten värclt? Tror
någon på allvar, att, om "Minotaur" eller "Alexanclra" eller
"Hercules" eller "Temeraire" fingo maskinerna skadade under
strid , bruket af seulen
skulle
förekomma
att de rammades eller
b
.
.
tog os? J ag kan icke tänlm mig att någon, som har kännedom
om pansarfartygs sätt att förhålla sig under segel, skall ett
ögonblick dåras af ett sådant hopp. Dessa fartyg skola sällan
komma att färdas eller strida allena, utan nästan alltid tillhöra
eskadern, och om de blifva urståndsatta att begagna maskinen
och fienden vid tillfället har öfvertaget i striden: skola cle blifva bogserade till en främmande hamn, ty de skola säkerligen
icke vara i stånd att fly uneler segel, hvaremot de, om egen
siclas styrka har öfvertaget, skola blifva tagna på släp af ett
annat af dess fartyg.
Om segelkraft i pansarfartyg icke är till någon verklig
hjelp under strid eller vid lä kust med obrukbara maskiner;
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om vidare denna kraft. tager i · ansp1:åk en stor del af värdefullt utrymme, som annars kunde lenmas till verldig stricl::;materiel; om elen representerar en kostsam utgiftspost; om den
afvänder både officerares och manskaps uppmärksamhet från
lärandet och öfvandet af elen verkliga sjökrigskonsten och dess
detaljer; och om det enda som kan sägas till dess fördel, är
att den gör vårt sjöfolk smidigt och lättfotadt och utbildar
och öfvar det i bruket af en viss materiel, hvilken för ett antal år sedan var vigtig för fartygets rörelse, men som nu är lika
föråldrad för stridsändamål som sachsernas bågar och pilar
eller de gamla britemas klubbor, så må det väl öppet frågas,
om vi icke alltför dyrt betala våra känslors tillfredsställelse
öfver att med endast delvis framgång underhålla flydela dagars sjömannaegenskaper, egenskaper, hvilka ehuru i och för
sig beundransvärda och mycket tilltalande, icke längre erfordras för handterandet af \Vhiteheadstoq1eden eller för . att
ladda och rikta 100-tons-kanonen.
Låtom oss undersöka, huru mycket vi skulle kunna öka
våra fulltacklade pansarfartygs verkliga stridsförmåga genom
att taga bort från dem alla segel, stänger, rår och tackling med
allt hvad dertill hörer och endast behålla undermasterna samt
gifva dem ett par hissbockar för båtames ut- och insättande.
Låt oss såsom exempel taga "Minotaur", ett skepp som i allmänhet betraktas och omtalas såsom en alldeles föråldrad krigsmateriel, och af sådan mening var äfven jag för kort tid sedan,
men ett närmare unelersökande af förhållandena har föranledt
mig att modifiera, ja nästan frånträda denna åsigt, och jag
kan nu, i betraktande af elen utomordentliga utveckling elden
från lätt artilleri och maskinkanoner fått, icke hjelpa att jag
tror, att vi mycket snart skola återkomma till måttligt tjockt
pansar och ett större antal lätta kanoner och möjligen finna
att några af våra såsom föråldrade betraktade skepp, seelan
de fått ändrade maskiner och förändrad bestyckning, äro ibland
de kraftigaste stridsfartyg vi ega. J ag tror att manien att
sätta två eller tre mycket tunga kanoner och små lappar af
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d ut::;träcktjock pansa r på skepp om 10000 ton::; fått en absur
synne rmen
ning både i vår egen och främm ande marin er,
d gjort
ligast i vår egen. Jag är öfver tygad om, att man härvi
fa
inträf
att
er
komm
som
en alldeles felakt ig beräk ning af h vad
tigfärsig
under en sjöstr id. Man har genom detta sätt tagit
gen den att
hetsm ått endas t emot en undan tagsh ändel se, nemli
ställe, och
skepp et blir träffa dt af ett groft skott på ett visst
äfven ledes
som
det lemna r oförsv arade stora delar af fartyg et,
a kunn a
äro vigtig a med hänsy n till dess säker het, och hvilk
sönde rblifva genom skjutn a så att de blifva såsom såll och
ri, som
artille
lätt
slagn a af elden från mask inkan oner och
n. Ingen
med säker het kan träffa fartyg et på hundratal~ ställe
n af den
som har verkl ig känne dom om hastig heten och massa
slage n
olika
de
och
nya snabb skjuta nde sexpu ndiga kanon ens
gen
öfnin
af mask inkan oners eld kan betvifla, att, äfven om
hvilk et
varit mede lmått ig och propo rtione n af boma r blir stor,
sanför
e
lagarn
efter
antag ligen skall blit'va fallet, der likväl
t
sådan
men
nolik hetsb eräkn ing skall blifva en mäng d träffa r;
till följd
är förhå llande t icke med de tunga kanon erna, enär,
att en
gt
möjli
a
gansk
är
af långs amhe ten af dessas eld, det
e
kansk
då
och
rundl ig tid skall gå innan någon träff lycka s
säoch
på ett ofarli gt ställe. Det är skilln ad emell an slump
en,
slump
emot
oss
ra
försäk
att
kerhe t. Vi ansträ nga oss för
mig
synes
Detta
men icke emot det som säker t skall inträf fa.
a af våra
vara alldeles orikti gt, och derfö re tror jag, att mång
och att
gamla fartyg skola åter komm a upp i första ledet
oner,
inkan
mask
och
de, om besty ckade med ett stort antal lätta
rpansa
skola blifva mera än jemng oda motst åndar e till nya
begrä nsade
skepp med två eller tre tunga kanon er och myck et
pansa rlapp ar.
hade
H vad skulle man tänkt om en mede ltidsr iddare , som
hjelm af
conce ntrera t hela tyngd en af sin iernk lädna d i en
krossas
att
för
det
hufvn
enorm tjockl ek i ändam ål att skydd a
lemsom
af hvarj e klubb a, som ännu blifvi t handt erad, men
eller hvad
nade sin kropp utsatt för pil~r, spjut, högaf ilar
III
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vara så dårannat som kunde sticka s i den? H vem skulle väl
" åtmin aktig att han anföll hans hufvu d? Nu är "Min otaur
och
linien
vatten
i
både
stone skydd ad mot mask inkan oner
skjugenom
öfveral.~~ _i batter iet; hon skulle natur ligtvi s blifva
n träffaten, moJh gen alldeles förstörd, om hon på vissa ställe
af ett skott
des af en grof kanon s proje ktil eller till och med
r· henne s
kalibe
från en pjes, som ingal unda vore af gröfs ta
fai:tyg och
styrin rättni ng är icke skydd ad; hon är ett långt
måste hon
ehuru gansk a handt erlig i förhå llande till längd en,
rmåga .
verfö
nödvä~~igtv~s vara temli gen under lägse n i manö
kan
som
Dessa aro nagra af henne s briste r; låt oss nu se hvad
tad för
sägas till henne s fördel, om hon blef lämpl igt utrus
strid.
mig
Först af allt skulle hon, efter hvad fackm än sao-t
in~ mäg~
k_unna, ut~n att gifvas större tyngd , förses med mask
fart
denna
och
fart,
tiga att framd rifva henne med 16 knops
vermanö
i
skulle lemna henne god ersätt ning för henne s brist
6-tum s kaförmåga. Hon skulle kunn a föra omkr ing femtio
klig tjocktillräc
af
d
none~.' de flesta af dem bakom pansa rskyd
oner.
inkan
mask
lek for att utestä nga proje ktiler från lätta och
under Om så alla henne s stäng er, segel och hela tackli ng utom
s skulle
~asterna togos från henne , hvilk en tyngd till väder
få alla
l
tvifve
I~ke vara att dispo nera öfver; hon kunde utan
med 2 till
sma fem mastt oppar förstä rkta och pansa rkläd da
eller djup:, tums s_~ålpansar utan att henne s styfh et ändra des
fyra maeller
tre
oa~ndet okades, och hon skulle kunn a föra
all bärkr aft
skmk anone r på hvarj e topp och allt utrym me och
afstås
nere i skepp et, som nu afses för skepp are-ef fekter kunde
ft
inkra
mask
såda~
med
till mask inkan on-am munit ion. Förse dd
r
systra
s
och_ bestyc~ning skulle gamla "Mino tour·' och henne
föreot~Ifvela~tigt blifva gansk a frukta nsvär da fartyg . J ag
skulle
fartyg
dessa
(som
håll
stalle r mig, att vid strid på nära
och om
gen01~ deras goda fart vara i stånd att åväga bring a)
finna
motst andar en vore ett barbe ttfart yg, detta senar e skulle
Den
er.
kanon
tunga
sina
rikta
det ytterst svårt att ladda och
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förskräckliga eld, som kom att unelerhållas från "Minotaurs" fem
pansarklädda masttoppar, skulle sopa däcken och intränga i
barbettema på hvarje fartyg inom fem- eller sexhundra yards
afståncl från henne, med den verkan att hvarje man som utsatte sig för den skulle vara förlorad.
Hennes femtio 6-tums kanoner skulle också uppehålla en
lifiig granateld, hvilken, ehuru elen icke skulle genomtränga
de tjockast bepansrade . delarue af ett modernt pansarfartyg,
näppeligen skulle underlåta att demoralisera en fiende. J ag
hör till deras antal hvilka tro, att det är omöjligt att genomsålla och förstöra vissa delar af ett fartyg utan att derigenom
hela skeppskroppen allvarsamt beröres, äfven om sådan förstörelse icke hotar skeppets stabilitet, hvilket det naturligen
gÖr i alla moderna ]Jansarfartyg.
Man må icke misstänka, att jag framhåller "Minotaur"
såsom typen för framtidens stridsfartyg, långt derifrån; hon
har betydliga bristfälligheter, som lätt torde med den erfarenhet och kännedom vi nu ega kunna rättas i blifvande ritningar; men jag tror, att vi snart skola återkomma till clem1a
fartygstyp och föredraga elen framför två eller tre grofva lzanoner och elen till vissa fläckar begränsade bepansringen, kortIigen att försäkra oss emot cl~t största antalet händelser och
icke emot en, som kanhända aldrig inträffar; jag vill också
bemärka att mina åsigter härutinnan delas af många erfarna
officerare. För egen del anser jag "lnflexible" vara i förhållande till sitt tontal engelska flottans sämst bestyckade fartyg,
enelast duglig till fästningars bombarderande, men icke till att
bekämpa ett skepp af sin egen storlek, beväpnadt medlättare
men talrikare kanoner.
Det vill synas som denna begrän::lning af pansaryta eller
ökandet af pansarets tjocklek på några ställen och dess borttagande helt och hållet från andra, hade införts uneler intrycket, att inga andra än de tyngsta kanuq.er skulle komma att
användas mot fartyget. Om ett sådant anfall af groft artilleri
vore det enda vi hade skäl att förvänta, skulle denna pansarets
)

~

concentrering på VIssa ställen möjligen kunna försvaras; men
som jag förutser, att tusende små projektiler komma att under
strid afskjutas för hvarje .r;rof, kan jag icke annorlunda bedöma
detta tillvägagående än såsom ett vågstycke; och jag påstår,
att det icke kan försvaras att vi bygga flera fartyg efter
dessa falska pi'inciper då vi hafva för ögonen den utveckling
maskinkanonelden fått i alla främmande mariner. Man må
säga, att clennft utveckling har uppstått såsom en följd af den
partiela pftnsarbekläclnaden och i sjelfva verket utgör repliken
till denna. Det är mycket troligt att så är, men det tillkommer då oss att åter svara genom att till pansarbeklädnad af
fartygets stäfpartier offra något af elen tyngd det kan bära.
'
och genom att icke bygga flera :fartyg af citadelltypen.
För kort tid sedan afhörde jag med stort intresse och
uppmärksamhet två föreläsningar i "Royal N a val College" i
Greenwich af en mycket ansedd tjensteman vid amiralitetets
konstruktions-departement. Föreläsningarne hade till ändamål
att bevisa, att den i England följda konstruktionsplanen med
centrala bepansrade citadell och abepansrade fartygsändar var
öfverlägsen det franska konstruktionssättet, hvari en större
procent af deplacementet afstås till pansarbärande förmåga
och en fullständig vattenliniegördel, tjockare midskepps än
elen engelska, gifves fartyget, på detta sätt försäkrande dess
flytförmåga emot allt utom elden från de gröfsta kanoner (välförståendes, att pansar i intet fall lemnar skydel emot ram
eller torped).
Föredragen belystes med ritningar och vackra men alldeles
vilseledande modeller; och jag tror föreläsaren öfvertygade flertalet af sitt auditorium, att citadellprincipen var riktig och att
det franska systemet med helt pansarbälte var oriktigt; dock
är att märka att åhörarekretsen till större delen utgjordes af
unga män som aldrig varit till sjös, studerande i ingeniörvetenskap och skeppsbyggnadskonst, som icke hade den aldra ringaste kännedom om ett fartygs sätt att förhålla sig i
sjön och som följaktligen voro alldeles ur stånd att upptäcka
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det skefva och felaktiga i bevisen och modellerna. J ag tror,
att jag utan att misstaga mig kan säga, att nästa~ hvar~n~a
sjöman med erfarenhet som åhörde föredragen, gwk der~fran
allt annat än tillfredsstäld med den engelska konstruktwnsplanens öfverlägsenhet. För egen del var jag högeligen förvånad öfver bristen på förnuftig bevisföring och öfver svagheten och de påtagliga orimligheterna i det säregna försvar,
som errnades citadellfartygen.
D:t är omöjligt för mig att nu omnämna alla de skenbart riktirra men verkligt felaktiga bevis, eller beskrifva de
vilseledande modeller, hvilka användes till försvar för citadelltypen, men jag må dock omnämna en, ehuru_ visst icke
den värsta. Det var en modell af en ±artygssektwn, afseeld
till att visa fritt vattens förmåga att upphäfva rullning, sektionen var hvilande på en axel, på kort afstånd från centrum
gravitatis, jag antager vid metacentrum; ett _glasrör m_ed ~itet
vatten uti, var fästadt vid modellen och v1sade det 1 fnhet
varande vattnets upphäfvande förmåga, hvilket ingen betviflade;
jag behöfver väl knappast för sjömär~ påvisa, att en modell
hänO"ande på en axel och svängande hkt en pendel har samma
förh~llande till ett skepps rörelser i sjön, som en gunghäst på
fasta bågar har till en galopperande hästs rörelser. _J ag säg~r,
att jag var högeligen förvånad öfver fattigdomen 1 de bev~s,
som användes till stöd för citadellskeppen; det är för m1g
alldeles ofattligt, att någon sjöman, som gör sig besvär att
genomtänka förhållandet, skulle kunna godkänna påståendet,
att dessa skepp skola förblifva handterliga, stridbara eller b:boeliga med sina stäfpartier genomskjutna och n:ed fem~ t1l~
sexhundra tons vatten fritt spolande fram och tillbaka mut1
dem. J ag kan icke sätta tro dertill, och intill dess det ver~
lirren blifvit visadt genom försök, tror jag att mycket få SJÖm0än skola förlita sig derpå - det är så helt och hållet stridande mot all vår föregående erfarenhet.
Det är så lätt att på papperet utarbeta nya uppfinningar
och att bevisa deras användbarhet med modeller; men det är
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en väl känd sak att det stora flertalet uppfinningar i praktiken
visa sig vara någonting helt annat än hvad de afsetts blifva.
Beräkningarne må hafva varit fullt riktiga, men en liten term
eller några små naturkraftsförhålla nden hafva måhända blifvit
förbisedda och icke medtagna i beräkningen, med den påföljd
att resultatet blifvit något helt annat än det förväntade; vi
behöfva endast kasta en blick på patentbyråns protalroller för
att öfver'tygas om mängden af oförsökta uppfinningar som totalt misslyckats. Man torde invända, att citadellskeppen icke
är en opröfvad uppfinning och att de som gifvit ritningar om
planen till dessa fartyg, med noggrannhet kunna förutsäga,
huru de skola förhålla sig under olika omständigheter. J ag
kan dock icke godkänna detta påstående. lVIånga inrättningar,
grundade på supponeradt vetenskapliga principer, hafva visat
sig fullständigt felaktiga i praktiken; och då först, men icke
förr, hafva uppfinnarue kunnat utpeka felet och tillfredsställande förklara orsaken till detsamma. Jag påstår, att vi utsätta oss för en riksolycka genom att bygga elfva skepp af en
ny typ, innan ett först blifvit försökt till sjös under de vilkor,
hvilka konstruktörerna påstå icke skola innebära fara, men
hvilka flertalet sjöofficerare, som tala af erfarenhet, anse mycket farliga för dessa fartyg.
J ag har redan inom detta samfund utförligt framställt
skälen h varföre jag anser citadellprincipen vara ett misstag;
och ehuru den motsatta åsigten blef skickligt försvarad, tror
jag att anhängarne af citadellskeppen misslyckades i att öfvertyga sjöofficerare, att det franska pansargördelsystem et icke
var öfverlägset för sjögående stridsfartyg.
För de nyaste citadellfartygen, nemligen dem af "Amirals"klassen, har man fordrat, att de skola erhålla en knops större
fart än de franska pansargördelfartyg en; och hastighet är otvifvelaktigt en mycket eftersträfvansvärd egenskap; men då man
berättar att de endast skola förlora en fjerdedels knop af farten, när de blifvit sönderskjutna i de abepansrade änclpartierna och dessa blifvit fylda med vatten, må det vara oss tillTid d· r. i S.fiil'. 188r:.
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låtet att betvifta påstående t. För ett par år sedan utfördes i
Torquay af mr Froude några experimen t på en modell af
"lnftexibl e" i ändamål att se hvilken inverkan på skeppets
styfhetsfö rhållande långskepp svägen skulle åstadkomm as, ~m
det i dess förligaste opansrade ända erhöll skotthål af en v1ss
form, sådana som skott diagonalt träffande kan antagas åstadkomma; enligt den officiela rapporten , bevisade resultaten af
försöken, att, om "Inflexible" sjelf skulle i bogen erhålla skador af denna beskaffenhet, fartygets långskepp släge skulle på
ett farligt sätt . ändras, ja att fartyget skulle sänkas med förstäfven först, om det försökte att ånga med mera än 7 knop.
Och med detta konstatera de resultat för ögonen sätter man
dock i fråga, att vi skola tro, att de 16 knopen hos "Amirals" klassen endast skola blifva reducerad e till 15 1/! då deras ändpartier blifvit sönderskj utna och vattenfylda.. Det är påståenden af detta slag som ingifva oss rädsla och föranleda oss
att tvifia på några af de öfriga goda egenskape rna, som tillskrifvas citadellfa rtygen. Frågan är nu, huru kunna vi draga
största fördelen af våra krigsskep p? Huru kunna vi göra det
bästa af hvacl vi hafva fått? Maskin- och snabbskju tancle
kanoner hafva helt och hållet ändrat sakernas tillstånd sedan
planen till dessa skepp gjordes. Det är nu ~ästan en viss~et,
att deras stora vattenlini eparti skall på otahga ställen bhfva
genomskj utet af eld från maskinkan onei'j och att följclern~
häraf skola blifva mycket allvarsam ma, enär hål som göras 1
tnnn stålplåt med maskinka noner ingalunda äro små.
.
En 2 tums vattenlini egördel af stål har redan af chefen
för detta bygnadsa rbete sjelf blifvit ifrågasatt) såsom ett me~
del att utestänga ·eld från maskinka noner, skolande erforderli g
bärkraft till denria gördel erhållas genom att utesluta en del
ammimiti on för de tunga kanonerna . Jag ger mitt fulla erkännancle åt klokheten att utesluta en del tung ammuniti on,
i betraktan de af långsamh eten i de tunga kanonerna s eld; men
.ftO' tror icke att 2 tum stål skall vara tillräcklig t. • Man talar
,
l•b
~1ycket om pansardäc ks förmåga: att motstå vertikal eld och
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att förhindra grofva skott att gå ut genom skeppet under vattenlinien på andra sidan. Detta är en händelse hvilken 1'a()'
• b
anser såsom ytterligt aftägsen, isynnerhe t vid betraktan de af
elen föga böjda kulbanan hos moderna kanoner; jag tror, att vi
betala pansardäc ken alltför dyrt och att tyngden med större
fördel skulle användas för sidobepan sring, hvilken derigenom
kunde gifvas en betydlig tjocklek och enligt min åsigt lemna
skydd mot flertalet händelser, hvilket är allt hYad vi i hvarje
fall kunna åstadkom ma.
I Frankrike har man kombiner at en fullständi g pansargördel med ett skyddand e pansardäc k af betydlig tjocklek.
Vi hafva fördelat våra tyngder på annat sätt, och som jag
vågar förmena, på ett mindre klokt sätt; ty jag tror icke, att
sir E. Reecls grundsats kan för ofta upprepas, neml. att det
första man fordrar af ett fartyg är att det flyter; och det är
ingalunda säkert, att våra skola göra det efter att hafva erhållit ganska ringa skador.
J u mera j ag undersöke r förhålland ena, desto mera känner
jag mig fast öfvertyga d om att enormt grofva kanoner och
mycket små pansarkläe lda fläckar icke skola komma att läo-b
gas till grund för ritningar till våra framtida krigsskep p. J ag
tror, att vi skola återkomm a till måttlig tjocklek på pansar
och ett större antal lätta kanoner, kanske med en eller två
tunga, men icke såsom nu skyeldade inom ett mycket tjockt
pansar. Målet skall blifva att utestänga möjligast största antal
. skott både från fartygets vattenlini e och från batteriet. ' och
VI skola komma att afstå från att försöka det omöj~iga att
göra någon del af fartyget ogenomtr ängligt för de gröfsta kanonernas eld. Vi måste taga chancen att en tung projektil
träftar en vital del såsom en krigets slump; vi kunna icke
undvika. den.
J ag tror icke, att man kan sönderskj uta och förstöra en
del af ett fartyg utan att förderfva de öfriga delarne. Det är
godt och väl att tala om att en fästning i land lmn förlora
sina utanverk 'och likväl med framgång försvara sitt citadell ;
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del af det
'
ett fartyg är någonting helt anna t , oc h om nagon
uneler striden antingen fattar eld eller visar benägenh~t att
vända botten upp, så skall säkerligen hela skeppet v-ara 1 fara.
Försvararne af citadellskepp synas föreställa sig, att det icke
... sa'
ar
, , och ehuru de hafva försökt att bevisa sin sak med ma.
tematiska beräkningar och vackra, sinnrika modeller, hv1lka
påminna .om en trollkonstnär~ app~ra_ter, så vågar jag vara af
elen åsigt att de misslyckats 1 bev1snmgen.
.
Jag tror fullt och fast, att ett fartyg af "Armrals"-klass~n
mecl sina änclpartier och öfv-ervattenssiclor skadade skall t1ll
sjös i måttligt väder förete rörelser lik~ oregelbundna och ~n
tagligen farligare än "Agarnemnon" 1 hennes os~aclade till, d , hv 1'lket fartyg , efter hvad man berättat 1mg, .med . ros t an
clret midskepps drejade en hel cirkel babord hän på mo mmuter och tio sekunder.
.
Då jag nu icke kan tro (utan att de sjelfva säga m1g det),
att "A O'amemnons" konstruktörer hade afse t t, att hon skulle.
tföra denna nymodiga och egendomliga manöver på egen
~and, är jag berättigad att på det bestämdaste påstå, att.. detta
fartyg i praktiken icke visat sig vara hvad .konstruktorerna
afsåD"O henne blifva. Dessutom är det ett SJelfklart factum,
0
som icke fordrar någon bevisning, att några mycket starka
dynamiska krafter, hvilka i praktike~ ~afva inflytand: på far:
t O'et måste helt och hållet hafva bhfv1t utlemnade fran deras
Yo '
·
beräkningar,
som gjorde ritmngarne
ti'll "A.gamemnon " , eller
..
,
om de blifvit medtagna i räkningen, erhålht ett falskt varde,
hvilket kan just komma på ett ut.
En fråga, som häraf skall framställa sig för de fleste praktiska sjömän, måste blifva ungefär följande: Kan ma.n ~~d
skäl begära, att jag sätter förtroende till säkerheten t1ll SJ.~S
af ett O'enomskjutet citadellfartyg, helt enkelt på de ·oprofvade b;äkningarne af samma personer, h vilka afsågo "Agamemnon" att gå rätt fram, men i praktiken . fun~ö, att. hon
på nio minnter och tio sekunder drejade· ..en hel cuke:, 1~~1~
nerhet då hela min erfarenhet såsom SJoman ooh mm l.. an

nedom om ett fartyg::; förhållande till sjös peka i mot::;att
riktning.
Titeln på mitt anförande är: "Huru skola vi göra det
bästa af våra krigsfartyg? Denna frågas besvarande i afseende å citadellfartygen är ganska svår, ty för att kunna beräkna huru det bästa skall erhållas af någonting, är det nödvändigt att veta hvacl värde det redan har; och detta är just
hvad vi icke veta med afseende å dessa fartyg, och enär experimenter sägas vara alltför kostsamma och till och med
onödiga., så är der ingen utsigt, att vi skola få veta det förr
än det är för sent.
Jag har hört berättas, att chefen på ett af dessa fartyg,
som nu är utrustadt, har ifrigt sport om priset på chlorcalcium,
i afsigt att tillämpa det förslag som göres på siclan 259 i
"Gunnery Manual", nemligen att i sina cofferclammar packa
2 fot tjockt med dref dränkt i chlorcalcium, för att derigenom
förminska vattnets inflöde i fartyget. Man har också sagt, att
han ernar runelikring insidan a± cofferdammarne fästa kettingar,
för att dermed försöka utestänga några af de lättare projektilerna; han synes sålunda tydligtvis försöka att göra det bästa
af sitt fartyg; men det skall förefalla de flesta menniskor något
besynnerligt, att ett af våra första klassens moderna krigsskepp
skall behöfva taga sin tillflykt till ett gamnialmocligt knep,
för mera än tjugu år sedan använclt af en hjulångare af trä
med exponerade maskiner. Denna skeppschef hvarom jag talar är dock ingen oklok man, utan vet fullt väl hvad han gör.
J ag har nyligen gjort några experiment med att skjuta
genom kautschuk, i ändamål att utröna till hvad nytta detta
ämne skulle vara såsom ett fast anbringaclt skydd emot läcka;
jag vill bemärka att, ehuru ideen i hvacl mig personligen beträffar var ny, alldenstund jag var obekant med att någon tilllämpat den förut, jag dock vid senare förfrågan erfarit, att
elen för några år seelan försökts på torpedbåtar och att patent
på den blifvit uttaget af öfverste Fosbery. Men patentet tyckes hafva blifvit öfvergifvet och ideen likaså, antagligen iföljcl
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af ::;värigheten att fästa kautschuken till torpedbåtarne, och
äfven i följd af den ökade vigten och den förminskade hastighet den skulle medföra. Men liksom så många andra uppfinningar, tyckes det som denna framträclt före sin tid innan dess nödvändighet hade blifvi t fullt ådagalagd. N u sedan maskin- och snabbskjutande kanoner blifvit uppfunna,
hvilka kunna genomskjuta vattenlinierna på våra första Idassens striclsskepp, vågar jag tro att nödvändigheten af detta
skyeldsmedel fullt framträdt, men enär det fortfarande är nä::;tan allcleles opröfvaclt, skall jag clerom yttra mig med elen
största misstro och ingalunda för detsamma göra anspråk på
praktiskt värde för att hålla fartyg flytande; dock är det ju
ganska möjligt, att jag kunde vara i stånd att mathemati::;kt
bevisa dess förmåga dertilL J ag föredrager emellertid att
vänta till dess mera uttömmande experiment dermed hafva
blifvit gjorda, innan jag gör anspråk på en plats för detsamma
ibland skeppsbygnadsmaterielen.
J ag tillåter mig dock nämna, att det sätt på h vilket jag
titnkt mig kautschuk användt, är att sätta en tums tjocka skifvor de1·af inuti cofferdammarne vid alla fartygs opansrade vattenlinier, en.ä r jag anser det högst tvifvelaktigt att det skall
lwnna uthärda väderleksföritndringar och all den slitning och
::;kada, för hvilka det ::;kulle blifva utsatt såsom en yttre vattenliniegördel. Dess kostnad skulle blifva omkring 22 sh. qva- .
dratfoten och i rund t tal skulle det . kosta omkring tre eller
fyratusen' pund st. att på detta sittt beklitda cofferdammarne
å "Edinburgh" - efter min åsigt en ringa tillökning i ko::;tnad, om vattnet derigenom verkligen kunde utestängas, och
efter mina försök tror jag, att detta verkligen skulle kunna
::;ke under all vanlig eldgifning.
Innan jag slutar har jag ännu några ord att tillägga om
"Amirals"-klassens citadellfartyg, jemförda med de franska med
helt pansarbälte försedda fartygen af "Duperre"-klassen. I
"Amirals"-klassen är den partiela vattenliniegördeln låg. Denna
kombination af ett lågt och endast partielt bälte synes mig
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helt enkelt vara en gaJenskap, enär ett af hufvudvilkoren för
säkerheten i ett med lågt pansarbälte konstrueradt fartyg med
öfvervattenssidorna genomskjutna är, att det bibehålles nästan
utan slagsida; och jag ser inget skäl hvarföre detta icke kan
ernås genom försi.gtigt tillvägagående under måttligt väder å
fartyg, som hafva lågt men helt pansarbälte såsom det franska "Amiral Duperre". Men då den låga gördeln icke fortsättes till skeppets ändpartier och 500 tons vatten kunna fä tillträde till pansardäcket genom eld från till och med maskinkanoner, ett förhållande som det icke kan förnekas antagligen
skall hända vår "Amirals"-klass under strid, bortfaller dermed
straxt all möjlighet att bibehålla den väsendtliga grunden till
säkerhet hos den låga gördeln (nemligen skeppets hållande på
rät köl) uneler alla förhållanden utom i blek stiltje och allcleles
lugnt vatten, emedan 500 tons fritt vatten ini skeppet måste
flytta sig till den lägsta siclan och enormt öka hvarje krängning som till och med tillbordsättningen af en kanon kan
gifva skeppet. Dessutom har i "Amirals"-klassen ("Collingwood" t. ex.) gördeln, som ursprungligen var enelast 3 fot
öfver vattnet (el. v. s. lika hög som på det franska fartyget) nu
blifvit genom vattnets inflöde reducerad till omkring hälften
cleraf eller l fot 6 tum. Sålunda, ehuru nödvändigheten i att
hålla skeppet utan krängning är dubbelt så stor. eller med
andra ord, ehuru "Collingwood" endast kan tåla hälften så stor
slagsida som det franska fartyget, äro dock utsigterna att hålla
henne på rät köl enormt förminskade genom de inlåtna 500
tons vatten; jag anser sannerligen att der icke finnes ringaste
utsigt, att under dessa förhållanden hålla henne på rät köl
eller att förekomma hennes kantrande.
Man har sagt att elen större metacentriska höjden, som
eges af de engelska fartygen, skall uppväga att de hafva pansaret enelast l fot 6 tum öfver vattnet och 500 tons fritt vatten i skeppet. J ag kan icke fatta detta påstående. Det kan
väl gifva en modell i en vattenbassin en liten ökning i styfhet, men detta har endast ringa och i sjelfva verket en vilse-
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ledande likhet med fartygets förhållande till sjös; och min
tro är, att "Collingwoocl", om endast måttligt skadad i sina
änupartier och sidor ofvan pansarn, skall i vanligt väder anndvildigen kantra.
Det är i verkligheten endast fråga om videlen af dei1 skada,
som erfordras för att kantra dessa skepp; äfven deras kon~truktörer r)1edgifva att fullständig förstörelse, såsom de kalla
det, af de opansrade delarue skall förorsaka skeppets kantring,
men jag tror, att en ganska ofullständig och partiel skada skall
härtill vara nog.
Låt oss nu jemföra de två skeppen, det engelska och det
franska, och försöka att uppskatta deras respektive utsigter
att flyta på rät köl under vissa förhållanden af delvis förstöring af de abepansrade delarne.
Det är icke förnekaclt af någon, att ett skott från en af
nutidens tyngre kanoner, om det träffar med vinkelrätt anslag
och på kärnskotts distans, skall genomtränga nästan hvarje
pansar och kanske göra ohjelplig skada å skeppet. Detta är,
~åsom jag förut sagt, en olyckshändelse under strid som måste
kunna inträffa å båda sidor, liksom elen att blifva träffad af
en torpecl eller rammen ; men jag vågar tro, att det är en_temligen aflägsen chance, som har ingenting att göra med elen
fullkomliga säkerheten (med nutidens beväpning) för skepp,
som träffas öfverallt af skott från maskin- och snabbskjutande
kanoner; hvad vi verkligen måste taga i betraktande är, huru
stor skada som denna slags eld skall vålla de olika fartygstyperna, och icke elen tillfälliga chancen af ett direkt skott
från en tung kanon, hvilket, såsom vi antagit, skall förstöra
hvarje skepp. Om denna framställning godkännes - och jag
förmenar att detta är det enda kloka sätt att se frågan - låt
oss då jemföra pansarets fördelning på "Collingwoocl" och "Dupen·e", äfvensom storleken af det sårbara mål som h vardera
erbjuder för lätta kanoner, och följderna för hvarclera skeppet
af ett partielt förstörande af abepansrade delar; dervid må vi
bemärka, att ehuru "Duperres" pansar har större utsträckning
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än "Collingwoods", det icke är tunnare, men tvärtom tjockare
öfver vitala delar, och derför har mera cl1anco att motstå svåra
skott, träffande uneler sneda vinklar. Detta är delvis beroende
af det faotum att fransmännen haf'va af.stått en större procent
af deplacementet åt pansarbeklädnaden än vi gjort, genom att
något minska på ammunition, kol och andra saker - en anordning som må vara klok eller oklok, men delvis beror af att
första klassens franska fartyg, representerade af "Duperre", äro
1000 tons större än våra senast konstruerade eller "Amirals"klassens fartyg. Nu finnes ingen anledning som jag känner,
hvarföre "Collingwood" eller hennes systrar hafva med afsigt
blifvit bygda 1000 tons mindre än "Duperre" och hennes systrar, undantagande med tillämpning af den princip att det
skulle vara strategiskt fördelaktigt att hafva en sjöstyrka litet
underlägsen en fiendes på en gifven plats och tid. Den store
N a poleon brukade säga, att motsatsen var god strategi; men
det är någon tid gången sedan dess, och strategien har måhända ändrats; men äfven om så skett, så behöfs det, att någonting mera orubbligt än strategien ändras för att jemförelsen
skall blifva till vår fördel. Vi skola behöfva, att några af hydrostatikens grundlagar ändras för oss, innan våra första klass
krigsskepp kunna blifva likstäida vid jemförelse med de franska.
Att fortsätta att bygga fartyg af denna typ synes mig
vara oklokt i betraktande af de skepp våra grannar bygga.
England är allaredan i främmande tidningar kallad '~för
detta herskarinna på hafven". Om krig skulle bevisa att så
är, skall hennes dagar vara rälmade; britiska väldet skall upplösas och England sjelf sannolikt upphöra att existera såsom
en sjelfständig magt.
L emnande åsido de tekniska frågorna om konstruktionssättet för stridsfartyg, bör otillräckligheten af vår närvarande
flotta för beskyddande af rikets vigtigasto intressen vara föremål för alla engelsmäns lifligaste omtanke. Skola engelsmän
hafva klokheten att göra de nödväneliga uppoffringarne och i
tid anslå de nödiga penningmedlen, medan nådens dag ännu

-

räcker? P enningar nog att med nya maskine r och ändrad bestycknin g förs'e våra gamla men ännu dugliga skepp; och penningar nog att bygga ett tillräckl igt antal nya af kraftfull aste
typ, för att motsvar a rikets behof och återvinna vår förlorade
plats bland Europas nationer ? Eller skola de vänta tills det
är för sent; och då depenser a tio gånger så mycket sedan det
icke längre kan vara till nytta? Vi hafva haft många exempel, . som visat oss, att personli g tapperhe t och hängifvenhet,
äfven då elen gått ända till fanatism , icke mycket förmå emot
den vetenska pliga utveckli ngen af det moderna krigets särskilda apparate r; derför är det ingentin g mindre än blind galenskap att endast lita på modet och hängifve nheten h os våra
soldater och matroser och på våra outveckl ade materiel a resurser. Det skall icke gifvas oss tid till utveckli ng af något annat än plötslig förskräck else, och då skola vi åter få . höra det
bittra · ropet "för sent". Vi skola få höra hårda förebråe lser
från det ena politiska partiet mot clet andra. De hungriga
millione rna af de fattigare klassern a skola resa sig, fordrand e
bröd för sig och sina barn och utslunga nde de häftigas te arrIdagelse r öfver att hafva blifvit bedragna , alldeles såsom deras
grannar på andra sidan kanalen gjorde för fjorton år sedan.
Men Pariserk ommune ns fasor skola blekna vid sidan af de
uppträde n vi hafva att vänta i England , om någonsin tillför::;eln på lifsmede l afskäres eller endast allvarsam t hotas. Och
detta är den olycka vi nu bereda.
Vi skola i all historia förgäfve s söka efter berättels en om
någon rik nation, som af sina grannar tillåtits länge behålla
sin rikedom utan att vara stark nog och tillräckl igt rustad
för att försvara den med vapenma gt. Vi hafva Gudoml igt
vittnesb örd om att den starke väpnade mannen skall vara
i stånd att i fred bevara sin egendom åtminsto ne till en tid,
men vi hafva intet vittnesb örd, vare sig heligt eller profant,
om att den rike mannen oväpnad sk all förmå detta.
Låt oss då bannlysa den tanken att alla nationel a tvister
i framtide n skola kunna afgöras på öfverens kommels ens väg.
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Små skiljakti gheter, som hafva ringa betydels e, kunna måhända så ordnas ; men det finnes för oss ingentin g som kan
rättfärdi ga antagand et, att, så länge mensklig a passione r och
mensklig ärelystn ad förblifva sådana de äro, nationer s allvarsamma och vigtiga intressen skola annorlun da afgöras än genom krigets stränga domslut.
Följande korta utdrag från J ominis "Krigsko nst" synes
mig innehåll a en rikedoin af kraftiga bevis och sunda förnuftsskäl, och genom att insätta ordet "Flotta" i stället för "Arme",
vara synnerli gen tillämpli gt på England i närvaran de dagar:
"När bestämm andet öfver de allmänn a penningemecUen
ligger i händern a på dem, som äro under inflytand et af l okala
intressen eller partiand a, kunna desse blifva så öfverdri fvet
försigtig a och sparsam ma, att all förmåga att utföra kriget derigenom fråntage s den exekutiv a magten, hvilken ganska mån"'k or synas betrakta snarare såsom en allmänheten::;
ga memus
fiende än såsom en statsche f som med hängifve nhet egnar sig
åt alla de nationel a intressen a. Missbru ket af illa förståeld
allmän frihet torde ochå bidraga till detta beklagan svärda resultat. Under sådana förhållan den skall det vara omöjligt för
den mest förutseen de styrelse att i förväg göra beredels er till
ett krig, vare sig detta påkallas af landets aldra vigtigast o intressen för framtide n eller om det är omedelb art nöd vändig t
för att motstå ett plötsligt angrepp .
I det lumpna hoppet att göra sig sjelfva populära , kunna
medlemm arue af en lagstifta nde församlin g, i hvilken majoriteten icke kan utgöras af män sådana som Richelieu, Pitt eller
Louvois, genom missrikt ad sparsam het vålla, att de nödvändiga inrättnin garne för en stor, väl ordnad och disciplin erad
fl otta råkar i fullständ igt förfall. Bedragn a genom en öfverclrifven filantrop is förföriRka sofismer, skola de måhända till
sist öfvertyg a sig sj elfva och sina valmän, att fredens behag
alltid äro att föredrag a framför beredels erna för kriget.
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"Det är otvifvelaktigt sannt, att ingenting som ökar landet:>
blomstring och lycka någonsin bör försummas eller föraktas.
Det är också nödvändigt att skänka uppmärksamhet åt de
grenar af industrien, hvilka bäst bidraga till denna lycka; men
de skola alltid komma efter de stora institutioner, hvilka utgöra statens styrka genom att befordra utvecklingen af manliga och hjeltemodiga dygder. Politik och rättvisa äro båda
härutinnan öfverens; ty, hvad än Boileau må säga, är det för
visso ärofullare att möta döden i Ca~sarernas fotspår, än att
lefva på det allmänna eländet och spela på nationalkreditens
vexlingar.
Olycka skall säkert komma öfver det land, hvarest skattsamlarens eller den girige börsspelarens rikedom i allmän aktning står högre än den tappre mans uniform, som uppoffrar
sitt lif, sin helsa eller förmögenhet för sitt fädernt'slands försvar."

-

237

-

Om minbåtars användande i strid och om försvar
mot minbåtsanfall.
(Två föredrag i K. Sjökrigsskol~nJ·:

I.

...
-~ ':'"

"Kunna några taktiska regler ··uppst,ällas för minbåtars användamle och l1vilken rille bör tlet rörliga minförsvaret intaga, Yid
ett. försvar at våra kuster?"
(Föredrag af löjtnant G. Dyrssen.)

Utgående från att ett vapens taktik är konsten att rätt
använda detta för stridens ändamål, torde det vara på sin
plats att låta undersökningen om de taktiska realer som kunb
'
na uppställas för det vapen, minbåten, hvarmed vi nu särskildt
vilja sysselsätta oss, föregås af några betraktelser öfver de detsamma kännetecknande egenskaper samt öfver de olika arter
af krigstjenst, hvari det må kunna komma till användande.
Den första fråga, som då framställer sig är: H vad är en
minbåt? Många från h varandra skiljaktiga svar torde å densamma kunna afgifvas. En rätt medelväg tror jag är att säga,
att den är: ett nu:ndre, ytterst snabb,qåencle ån,c;fm·tyg, tdeslutande
konstnte1·aclt för anfall med minor - detta dock ej uteslutande
hedern för andra med minor beväpnade båtar att såsom minhåtames kusiner betraktas. Är ofvan gifna definition riktig,
torde minbåtames anfallsvapen enelast vara af t-venne slao·
bl den
sjelf.qående minan och stångminan, (några beundrare af den
förstnämnda vilja äfven betrakta den såsom en st~ngmina men
med en 400 m. lång stån/?: - ett sätt att se saken, som,_dock
äimu så länge, i likhet med den 400 m. långa stången, ofta
pekar frå,n målet). Användningen af bogserminor på dessa
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svaga fartyg torde ej böra ifrågakomm a. I praktiken försöktes det under rysk-turkisk a kriget, mest till skada för dem,
som deraf betjenade sig.
För sitt skyeld och för:;oar hafva minbåtarne, utom sina
små dimensioner, sin hastighet och hastigt skjutande lätt cwtilteri. Till en minbåts utstyrsel räknar man äfven elektrisl~ lysoppamt isynnerhet till hjelp vid utförande af den sekundära
role, bevaknings tjensten, hvarför han- äfven lämpar sig. Lyst min uppfattning ett redskap, som
appamteJ_~ är dock enlig_
bör användas; såvida det ej vid lösurskiljning
stö~sta
med
skall sätta dess eget lif
af minbåtar::; hufvuduppg ifter,
nino-en
.
b
i fara .
. Vid betraktelse af de tjenster hvilka minbåtar i krig kunna få att utföra, to.rcle vara lämpligt att göra skillnad emellan
deras användning ssätt i olika terrängförh ållanden, d. ä. då de
uppträda i Öppna sjön eller då utgängspun kten för deras verk.
samhet är skärgårelen och hafsbanclet. .
komma att
städse
I öppna sjön anser jag, att minbåtarue
operera i samband med, stöda sig på och betjena en flotta
eller eskader och således der deltaga i dennas uppgifter: rekognoscering, -anfall af eller försvar mot fiencltlig flotta eller eskader och förstörancle af transporter.
Minbåtars uppträdand e på öppna hafoet utan stöd af andra
stridsfartyg må hänföras till Gabriel Charme's och andra skriftställares ännu ofullgångna fantasifoste r.
I skärgård eller hafsbandet blifver minbåtars uppgift vielsträcktare och de kunna der mera emancipera sig så att säga.
Verksamt kunna de användas att: unelerstödja en flottans
försvar af leeler och inlopp mot en påträngand e fiende; att
med stöd af positioner försvara fasta minspärrnin gar, att oroa
blockader; samt slutligen att med enelast stöd af terräng eller
egna clepotfartyg, gynnade af väderleken, cljerft angripa en
fiende.
Låtm-n oss först bctra1da taktiken för -minbåtar på öppna
man för . denna t.J·enst af dem måste for· .. n . De eQ:enska}Jer
~
SJO
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dra äro: til~_räcldig sjödugli:S·het för att öfver allt kunna följa
eskaderns rorelser och en tillräcklig homogenite t för att tillåta
ett samladt uppträdande .
Beoc:lmin.r;en af en flotta eller eskader vare sig till sjös
under gan~ eller hållande på en rendez-vous plats med stopp
f~r~ eller till ankars torde numera vara kanske den mest magtpahggande af en högste befälhafvare s omsorger, och vid hvars
utförande minbåtar sannolikt komma att spela en betydelsefu ll
role. Dess ändamål är att dels bringa egen flotta hastio-a och
säkra underrättels er om fiendtliga stridskrafte rs tillvar~ eller
rörelser, dels att sätta den i skydd för; öfverrumpla nde anfall
- båda uppgifterna nästan lika vigtiga. Jag föreställer mig,
~tt en flotta under gång kommer att omgifva sig med speJande, kunskapand e och försvarande kedjor af smärre och lättare fartyg, hvars sammanslut ning och afstånd från flottan
bero på omständigh eterna.
Med bibehålland e vid eskadern af så stor del af den dei.1 samma tillhörande minbåtsstyr kan, att om möjligt 1 minbåt
kan afses för hvart och ett af eskaderns större fartyg, fördelas öfriga minbåtar för bevakningst jensten. Den i eskadern
q~arblif~ande, f~r den egentliga striden afsedela afdelningen
bor besta af de 1 och för minstrid bäst utrustade båtarue under det att de öfriga företrädesvis böra ega de bästa defe~siva
medlen.
. Bevakninge n synes böra ordnas så, att de hastigaste · och
SJödugligaste - helst l:a klassens båtar, som ej så ofta behöfv~ förny~ sitt kolförråd - utsändas till elen yttiersta bevaknmgsked Jan för att göra utlcil~stjenst. D eras uppo-ift blir
fiendtatt gifva så hastiga och noggranna meddelande n om
afbåtars
Dessa
möjligt.
liga stridskrafte rnas rörelser som
stånd sins emellan och från eskadern böra ::;åledes vara· de
st"
' ors t a, pa· h Vl'lk~a sådan kommunika tion säkert kan underhållas. · De må icke släppa ur sigte, att deras i·ole är kunska~Jarens . Fördenskul l biira de ej, så framt ej dertill tvino·ade
llllåta sig i strid, ntan i tid söka skydd af hnfvndstyrka~. '

a:

-

241 -

240 -

plan de anfa ll (iHynFör att skyd da flott an mot öfve rrum
en, i mör ker af två kednerh et af min båta r) omgifves den af
två finnas, den inre s
jor af slcydclsbc'ltar. KedjanH, eller om
lika stor t som en sjelfafstå nd från eska dern bör vara min st
cirk a 500 mete r. Såso m
gåen de min as säkr a port e, d. v. s.
min båta r, stån gmi nbåt ar
skyd dsbå tar anvä ndas 2:a klas sens
farty gens bevä rade ångoch, om vädr et så tillå ter, de stör re
ej vara stör re än att
slup ar. Afst ånde n båta rue eme llan böra
elde n från dera s kuldets amm a må väl kun na best ryka s med
n de böra bega gna sig.
spru tor, af hvil ka vape n jem te hand vape
desH båta r mot svar a
Den yttr e kedj an bör så ordn as, att
kun na de elek trisk a lysmell anru mme n i elen inre . I mör ker
, vara af nytt a. För att
appa rate rna, bega gnad e med omdöme
dern s lcänselsp1·öt, om
vidg a utkik~fältet, för att förlä nga eska
unde rstu ndom befinnas
jag så må uttry cka mig, kan måh ända
dsbåtarne och utldlcsatt mell an slwd
.1
och nöd vänd iat
b
nytt icrt
b
ktu.1na 1dlcilcsbc'ltante fram Mta me insk juta 1·epetitönr. I så fall
indelse med repe titör erna
skju tas så lång t som dera s säkr a förb
tillå ter.
min båta r lämp lige n
Såsom repe titör er kun na 2:a klas sens
anvä ndas .
ffrin g söka hind ra
Sky dcls båta rne mås te med full sjelf uppo
dem och flott an, i nödfien dtlig a båta r att trän ga sig eme llan
cle dock väl ihåg kom fall förs ökan de att ram ma elen angripan 7
min båta r i egen flottas
man de, att en melee med fiencltliga
båda sido rnas båta r. De
eld kan blifv a lika ödeseliger för
sin post för att bisp rinskol a ej ann at än unda ntag svis lemn a
kans ke låtsa dt - anfa ll,
ga en anfa llen kam rat mot ett de kedj an öppn a luck or
måh ända just afse dt att i den skyeldan
utki k bör unde rlätt as
för hufv udan grep pet. Sky ddsb åtar nes
från eska dern s farty g.
med elst anvä ndan de af elek trisk t ljus
gar, och böra en
Skyc ldsb åtarn e skol a hafv a två besä ttnin
till fiatt ån för att skif ta
i seneler på olik a ticler gå ur linie n
dsbå tam es besä ttnin gar
besä ttnin g. På så sätt tröt tna ej skyd
a uthvilacle och klar a.
alla på en gång , utan de hafv a sti;tdse någr

sätt omg jord ad med
Är elen fien dtlig a flott an på likn ande
mt min båta r
s~yddande kordonger, tord e ej ett anfall med ensa tta si för
le derv id utsä
pa dens amm a böra riske ras. Man skul
eful la :jel p
a~t u.tan motsvaran.de fördel mist a min båta mes värder antacrande
~ld sam man drab bmn gen eska drar ne emellan. Und
aler ar en fien dtlig flotta,
saledes, att l~an från utlciksbdtarne sign
förs igtig hets mått nalk as
som under: Iakt taga nde af näm nda
a att med nödi g sk d~
tord e derf ör deras förs ta plig t blifv
vedetter, d~~a
s~mhet, för att ej blifv a afsk urna af fiendtliga och ersä tta i
a indr agas
srg mot hufv udst yrka n. Rep etitörern
rne, hvil ka nu begi fva
lupa
ångs
s7dc~sko~dongen de. bevärade
hiss as II t agas 1·
trll sma resp ekti ve farty g, för att der
e er
Sl o
f
o
I
si ··
·a aot erandi
hvar
mot
ande
närm
nes
drar
eska
'
man a
ap.
·
.
.r
[.··
och
vrl·a n
10rmera srg
oren a srg :t: utlcilcsbåtarne med hnfv udstJ 'o
hufv udst yrka n mell
P.a nago t a stån d bako m dens amm a med
glig en att ~:
sr.~ o~h fiende~. E~ eska derk amp kom mer anta Kom na inom
tidry md.
for. trd.en afgo ras pa en gans ka kort
anta glig en med lång den
es
artrllen~ts ~erksamma port e inled
strid ande besl uta sig fö.r
sam ar~rllenel~, e~ter hvil ken, om de
fart bryt a geno m hva rett afgor~r~de mgn pand e, de med full
oh .. d
andr as hme r - en mano··ver· s' Om ma an a uppr epas 2 a 3
envi gesk amp er, sin
~anger.; der·efter. inträ der. meleen med sina
förete bild en
kon~uswn och sma surp nser , för att vid dess slutns börj an upp?·ide
~~ nagr a ram pone rade segrare. Vid artille1•ist
ar begi fva sig till
länk
dda
loses s~yddskordongen och dess spri
egen tliga striclsbåtame,
h:'a r srtt s~epy, .~örena sig der med de
kt vid hvar je farty g af
br:d ande pa sa .sat~ med desse en lifva
mod ersk eppe ts .lät~a eller tre mmb~tar - med sin plat s på min
båta rue sa k
gonb liuk et nalk as;
srda. Gen omb rytm ngsöf.
c a
·
nu nåo· t a kt erom Hma arty g och rikt a min orna mot de fiendtbo
.
och inhö ljda i krut rök
hgao farty gen, hvil ka måh ända skad ade
t värf skyn da de öfverttga ur det heta möte t. Efte r fullg jord
inta ga si:~; a plat efv~nde af dessa anfa llan de små kryp att återng
upp repa sina
mbr ytni
ser 1 eska dern , för att vid näst a geno
t vara mne , då äfve n
anfall. Sed an anse vi mele ens tidp unk
o

o

1
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stångminbåtar na må kunna komma till användande. De blifva
stridens gamar, som utan barmhertighet kasta sig öfver de
tröttct och sj1tka. Tillfälle yppas nu antagligen för rese1"vafdelningen af utkiksbåtarue för ett samladt anfall mot fiendens
flanker enligt de regler, som vi härnedan skola söka uppställa
för samlade minbåtsanfalL
I en eskader, försedd med hastiga avisoångare, kunna måhända minbåtar såsom utkiksbåtar undvaras, och de må då i
ställe.t förstärka skyddskordong en eller formeras i en för samlade angrepp städse färdig 1·eservajdelning.
Att med minanfall söka skada en flyende fiende torde
vara en vansklig affär, helst om han flyr med hastighet. För
att med någon utsigt till framgång kunna göra detta, måste
minbåtarue först på afstånd passera fienden för att sedan rusa
tvärs in på honom. Vid anfall rätt akterifrån på en undanlöpande fiende kommer nemligen minbåten att alltför länge
vara utsatt för en mördande eld, som i de flesta fall torde
komma anfallet att misslyckas och möjligen vålla minbåtames
undergång samt göra fienden så öfverlägsen att han föranledes
inställa sin flygt.
Att sjelf flyende söka göra en förföljande och således antagligen starkare fiende afbräck genom mimdf~ll akteröfv~r
torde endast vara att rekommendera såsom en s1sta utväg v1d
ett förtvifladt sjelfförsvar.
I ett krig må äfven krigslyckan förunna en att komma
öfver en fiendtlig eskader konvojerande en transportflotta . En
transportflotta s raison d' etre är att i och för landsättande af
en större eller mindre härafdelning föra den öfver hafvet.
För att en sådan härafdelning, landsatt på fiendekust, må
kunna uppträda sjelfständigt, måste den bestå af en armes
olika vapenslag och räkna en numerär, som, med ~e krafter
som nu för tiden bringas i fält, ej må mycket understiga 15000
man. Man finner, att, äfven med användande af särskilda
transportfarty g och de största ångfartyg, som handelsmarine n
kan ställa till örlo()'sflottans förfogande, ett stort antal fartyg
b
•

blifva till transporten nödvändigt, och att transportflotta n, äfven rangerad på flera linier med korta afstånd mellan · hvarje
fartyg, ~01~mer att utbreda sig öfver en högst betydlig yta _
en omstanchghet, som gör dess skyddande till en särdeles svårlöst uppgift.
En angripande eskaders hufvudsyfte blir således att söka
genombryta den skyddande konvojen och väl inkommen bland
transportflotta n sprida död och förödelse inom elensarom
Minbåtarne
skola härtill
verksamt bidra()'a
v1· an t aga dema.
..
..
,
b
•
harfor formerade sasom förut blifvit sagdt. Den anfallande
fl?ttan sänd~r dock genast reservcifdelningen att, kosta hvad det
v1ll, tränga m genom konvojens mellanrum i transportflotta n
under det att striclsajdelningen af minbåtar (äfven stånO'm · ~
'
) l'k
.
b
ln
batar ' l -som l eskaderkampen , invänta meleen.
.
Efter att nu hafva sökt i allmänna drag framställa de
omständighete r, under hvilka minbåtar enligt vår uppfattning
kom~na att uppträda på öppna hafvet, och det sätt hvarpå de
derv1d böra användas, vilja vi nu öfvergå till hvad som för
o~s onekligen eger sin största tillämpning - nemligen dessa
hatars användande i skärgården och i hafsbandet.
Minbåtars uppgift i skärgård blir af dels rent defensiv nat~r, såsom vid bevakning och rekognoscering , dels af den defen~Iva art, s?m består i angrepp . Ofvan sagda utesluter dock
wke, att mmbåtar, på grund af deras hastighet, understundom
måste utför~ brefbärarens och löparens mera modesta uppdrag.
Bevakmngen af och rekognoscering en från en flotta eller
eskader till ankars eller und{lr gång i skärgård eller i hafsbandet __anser jag böra göras efter samma grunder, som jag
ofvan sokt framställa härför, d. v. s. med utkiks- repet·itör- och
skydclsbåtar.
D~t dej'fn;siva ang-reppet

vare s1g
förenin()'
b
eller vid
af flera.

'

·

blir ctllticl, enligt mitt förmenande,
det gäller minbåtars uppträdande ensamma eller i
med en flotta , v'd
1
·
pos1't'wner e11er m1nsparrn1nga
·· ·
r
brytande af blockader, samladt och samtidigt utfördt
Minbåtars användande, såsom förut är afhandladt
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vid och efter flottors genombrytning, kommer ej ifråga i skär.· . d der detta stridssätt troligen aldrig skall försökas.
g~r '
.
Minbåtsanfall i vår skärgård böra - ehuru det ypperhga
stöd terrängen erbjuder torde fresta mången att i smala lopp
från o-ömställen bakom klippor och holmar rusa mot en af
· • t :mtöcknad fiende - i regel göras under skydd af mörlnce
.
.
,
ker, tjocka eller krutrök Vid nattliga anfa~l. ~ör t1~en v~1:Jas s~,
att fiendens vaksamhet är så tröttad som moJhgt. Kort for e dagningen torde vara en l ämplig tidpunkt härför. Ett ,minanfalls
. o-a
må anses i hög grad beroende pa den nogl ~kl ~ utaåna
b
b
..
.
..
edom
stallmng
granna k ann
, man på förhand eger om fiendens
. ..
samt på de förberedande åtgärder man tag1t for detsam~1a.
H varje minangrel)P bör således före~ås af en rekognosce~mg.
Sedan denna lemnat nödiga upplysmngar om fiendens dispositioner, riktas angreppet mot ~1a_n~ svagaste .pun~ter. ~e ~n
gripande minbåtarue delas i dlVlSlOner af mznst 3 helst o mmbåtar i hvarje, och det hela ställes under en geme~sam chef.
Hvarje division afses för förstärandet af ett ~endthgt fartyg.
Af den angripande styrkan afses dessutom nagra att ~edelst
låtsade angrepp på den fiendtliga styrkan draga uppr_narksamheten från det håll, mot hvilket hufvudangreppet nktas och
.. ·1·.1gen gen om att elitlocka cle omgifvande skyddsbåtarue
moJ
.
.
. ..
..
öppna lnckor i bevakningskeclJan. Eger man t1ll. s1tt for:oaancle snabbgående ångbarkasser, beväpnade med latt, hastigt
:kjutande artilleri, gör man väl att. insätta dessa i de oan~·a~
lande mindivisionerna. Deras uppg1ft skulle vara att atfolp
· 1·lVlSlonerna
· ·
t'll
mine
1 de mo"J.ll·gen existerande bevakningskedjorna och upptaga striden med skyddsbåtarue under det minbåtarne gingo vidare. Sedan den som utsetts att ~eda anfallet
gifvit minbåtscheferna del af sin anfallsplan oc~ t1llde:at hvar
och en det fartyg han bör angripa samt bestamt ~ra~ h,vad
håll detta bör göras, sätter den anfallande styrkan s1~ 1 gang,
ohindrad af alla som helst i evolutionsbrefvet besknfna. formeringar, endast väl uppmärksammande att begagn~ s1g a~
alla de fördelar som terrängen erbjuder, för att oupptackta na
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Hin bestämmelseort. A t t tro ~ig kunna medelst ~ignaler dirigera de olika. fa~erna af ett minbå.t~angrepp i skärgård är alldeles illusoriskt. Den ledande må åtnöja sig med att kunna
tillkännagifva: "utför låtsad t angrepp", ö_qonbliclcet för inrusningen, samt att kunna befalla "fortsätt angreppet", om en
vaksam fiendes eld skulle komma en och annan båtchef att
hesitera, huru vida man bör fortsätta, samt "repliera", om elen
ledande finner fienden alltför väl förberedd och sannolikheterna för ett lyckligt resultat för små. Dessa fyra signalel'
böra vara enkla, tydliga och så beskaffade, att de kunna syna~
af äfven bakom temligen höga öar och holmar liggande båtar;
l, 2, 3 och 4 uppkastade raketer torde vara tillfyllest. All
kombinerad signalering är ä prio1·i förkastlig. Till den plats
hvarifrån inrusningen skall ske böra minbåtarue gå med sådan
fart, att ej gnistor, rök, ånga eller ett forsande bogvatten röjer
deras annalkande. Då signal för inrusning göres, böra båtarue
med full fart verkställa angreppet. De med sjelfgående minor
utrustade båtarue iakttaga att ej afskj nta sina minor på för
långt håll och att, om ej närvaron af egna fartyg göra ett
sådant förfarande förenaclt med risk, ställa sina torpeclos för
hela säkra skottvidden .
Minan riktas mot fiendens bredsida., och om man eger
tvenne mintuber, afskjutes elen första minan då man kommit
inom håll och elen andra så nära som erforderligt är, för att
säkerhetsregeln ej må hindra perentörens tillbakagående vid
anslaget mot ~keppssidan .
Det afstånd från fienden, på hvilket minan afskjutes bör
dessutom så afpassas, att man kan gira klar för fienden och
ej behöfver backa sig från honom, på så sätt utsättande sig
för en långvarig eld. H eldre må man efter affyrningen gå
tätt inpå honom för att gira klar, än företaga nämnda riskabla
manöver.
Dessa konsiderationer påvisa, enligt min uppfattning, de
oundvikliga olägenheterna hos de fasta mintuberna och utgöra
kraftigt talande skäl för de i den engelsl\;a, "marinen anvvncla
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på däcket rörliga , som tillåta en minbå t att afskjut a sin mina
styran de kontra kursen till en i gång varand e eller passera nde
en till ankars liggan de fiende, på så sätt alldele s undvik ande
t
elen prekär a svängn ings- eller backni ngsma növern och hastig
pet.
angrep
för
förand e den angrip ande från föremå let
Stångm inbåta r böra anfalla fienden för eller akter, och om
torped näten äro på sin plats, ej fälla minstå ngen från dess horizontala läge, förr än den passer at öfver dessa, om sådant är möji
ligt. Har fienden under mörke r sina elektri ska lysmas kiner
gång, torde en från minbåt arue under inrusn ingen underh ållen
eld mot projek törerna öka förvirr ingen h os den angrip ne.
Detta sätt för minbå tames använd ande synes ega en temligen allmän giltig natur. Stödet af terräng en blir städse en
ingåen de hufvud saklig faktor - endast replipu nktern a vexla men äro lika oundgängliga, de må nu bestå af pansar skydda de
stridsf artyg, genom sitt läge skydda de depotf artyg, positio ner
rn ed minspä rrning ar eller en bloc).rerad plats inre hamna r.
Pansar fartyge t, den rörliga , sitt läge oaktad t, ständig t skyddade replipu nkten, sätter jag främst bland desse.
Det rörliga minför svaret komm er vid ett försvar af våra
kuster hufvud saklige n att uppträ da i skärgå rden och i hafsbandet och detta på grund af vår totala brist på en materi el
egnad att kunna upptag a striden mot en fiende på öppna
hafvet. De största fordrin gar vi på våra s. k. sjögåe nde tartyg
kunna sätta äro att söka ingripa i en transpo rtflotta i våra
kusters omede lbara gransk ap. Således, liksom resten af vår
flotta, blir äfven minbå tames verkni ngsfält inskrä nkt till skärgården .
Vår brist på avisafa rtyg gör att l:a klsssens minbå tar
komma att använd as som rekogn oscerin gsfarty g. Dessa komm a
dessuto m att använd as i de yttre lederna , der de mindre tillfölje af sin bristan de sjödug lighet ej torde lämpa sig. Vid
det inre försvar et, vid fästnin gs- och positio nsförsv aret, samt
vid n1inspärrning~rne torde 2:a klassens minbå tar och stångminbå tarue finna sin rätta

använ~ning .
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Stångm inbåtar ne, dessa af många förkätt rade farkost er '
hafva för oss med vår terräng en stor betyde lse, ej blott genom sin billigh et, och lätthet en att improv isera dess förstörelsebringa nde appara t, utan äfven genom sitt reella stridsv ärde.
I en besluts am mans hand är stångm inan ett fruktan svärdt vapen och torde ej snart komma att af den sjelfgå ende
elimine ras. Ingen tänker på att afskaffa infante ristens bajot
nett, den lånskju tande elden till trots - och en med djerfhe
förd dolk uträtta r månge n gång mera än piken.

II.
Hvilka metlel ega större fartyg att värna sig emot minbåtars
anfall?
(Föredrag af !njmant H. Wrangel.)

I samma mån anfalls medlen till sjös, hvilka för några
årtiond en tillbak a nästan uteslut ande bestod o af slätbor rade
t
artiller ipjeser , nått en då aldrig anad utveck ling och erhålli
en fruktan svärd tillökn ing i alldeles nya vapens lag, hafva de
skydds medel, som tillförn e varit till finnand es och isynne rhet
de, som på senare tider sett dagen, vunnit en fulländ ning, som
föga ger de förres efter. Af alla dessa medel äro anfalle ts
samt och synner ligen vapen, under det endast en del af försvarsm edlen är att räkna till de egentli ga skyddsvapnen.
Liksom man i forna tider indelad e den enskild e krigare ns
vapen i armbo1·st, spjut och svärd, bestäm da uteslut ande för
anfalle t, samt hamesk , sköld och hjelm, afsedela lika uteslut ande
för försvar et, kan man vederb örligen indela ett moder nt örlogsfartygs vapen i artilleri, ram och minor å ena sidan, pansar betäclcnin,r; och skydds nät å den andra; men dessa sistnäm nda
utgöra långt ifrån det enda medel, ett fartyg bör ega till sitt
värn. Snabbheten och manöverförmågan - dessa för ett truppt
förban d så nödvän diga beting elser ~- hafva vä-l på försvar e.
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ett ofantligt inflytande; men på samma gång de ega sin fulla
motsvarighet i den enskilde kämpens rörlighet och vighet,
kunna de i lika hög grad brukas till förmån för anfallet. Helt
annorlunda är deremot förhållandet med de egenskaper, som
ett fartyg bör ega tillföljd af sin konstruktion, och hvilka genom den mer eller mindre betryggade flytbarhet, de förläna
skrofvet, just. under försvaret, skyddet, hafva sin egentliga
uppgift att fylla.
Särskildt blir detta förhårllandet, då det är fråga om de
medel ) som ett fartya
eller en flotta hafva att förfoga öfver,
• b
då det gäller att segerrikt bekämpa ett anfall af minbåtar.
Härvidlag får striden dock - såsom i de flesta andra fall
en sådan karaktär, att icke blott de direkta skyddsmedlen
utan ock anfallsvapnen måste räknas till de utvägar, hvaraf
örlogsfartygen måste betjena sig under försvaret .
Då emellertid minbåtarue esomoftast lära företaga sitt anfall i förening med andra fartyg, blir användandet af försvarsmedlen beroende af en mängd omständigheter, som icke ensamt härflyta från minbåtames uppträdande. Utan att vilja
förringa dessa, så att säga sekundära omständigheter, anser jag
det likväl vara för frågans lösning nödvändigt att först komma
på det klara med de åtgärder, som större fartyg böra vidtaga
emot ett anfall, verkstäldt uteslutande af min båtar. Till dessa
åtgärder - jemte de förhållanden ombord, som äro oberoende
af anfallssättet - anser jag mig böra inskränka mina betraktelser för dagen, icke blott derför, att frågan i annat fall torde
få en alltför stor utsträckning, utan ock derför, att dylika anfall, verkstälda uteslutande af minbåtar, mången gång lämpligen kunna utföras såväl från hafsbandet ut i öppna sjön som
i skärgårdar eller å ankarplatser.
De medel, hvaraf en flotta kan betjena sig gent emot
minbåtars anfall, torde kunna indelas uti inre och yttre. Till
de förra skulle jag vilja räkna dem, som bero af fartygens
maskiner och skrofvens konstruktion. Till de senare åter hän-
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för jag dem, som antingen helt och hallet uppträda utanför
fartygens relingar eller ock sträcka sin verkan utom dem.
De inte medlen skulle således blifva:
l) f'ctrtygsbottnens konstruktion, krinolin och cellsystem
samt vattentäta skott;
2) pumpar och medel att täta läckor;
3) fartygens snabbhet och manöverförmåga.
De yttre:
l) Bevakningen - utkik, båtar och elektriska lys::;apparater;
2) Anfallsvapnen - ram, minor och artilleri;
3) Hinder - skyddsnät och stängsel.
Åtskilliga bland de inre medlen kunna betraktas såsom
konstanta, d. v. s. sådana, som blott och bart genom sin tillvaro motverka faran af minexplosioner eller sådana, hvaraf
fttrtygsbefälhafvaren icke kan eller bör betjena sig mer än på
ett sätt. Desm medel vill jag här enelast i korthet vidröra,
under det att deremot de öfriga, såsom mer eller mindre beroende af befälhafvarens vilja och uppfattning, skola något
utförligare behandlas.
Fm·tygsbottnens !constntktion torde hafva ett större inflytande på verkan af en minexplosion, än man i allmänhet föreställer sig. De vanligast förekommande fartygsbottnarna, bestående at enkla plåtar, erbjuda dock på intet vis något verksamt skydd emot minor. Förhållandet med dubbla bottnar vare sig de utgöras af plåtväggar med ganska stort mellanrum
eller ock, i enlighet med Reecls förslag, bestå af en yttre bGrdläggning af vanlig tjocklek samt af en inre pansarbotten -lärer deremot vara ett helt annat. Sålunda har man vid
sprängningsförsök med 25 kg bomullskrut emot ett föremål,
som var konstrueradt i enlighet med "Italias" skeppsbotten,
erhållit ett för detta fartyg mycket gynsamt resultat. Den
yttre bordläggningen vardt väl söndersliten men den inre skadades blott obetydligt, och det kolförråd, som var stufvadt i
mellanrummet förvandlades till .stoft, som hindrade vattnets
inträngande. En 'ganska märklig omständighet framgår vidare
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af i N ordarnerika företagna sprängningsförsök med dynamit
invid pansarplåtar. En vertikal plåt af 25 mm. tjocklek skadades icke af sanuna qvantitet dynamit, som betydligt ramponerat en harizontal plåt af liknande dimensioner. Om än
det således torde vara möjligt att genom fartygsbottnens konstruktion i hög grad förminska verkningarna af minexplosioner, hafva likväl · dylika bottnar flere stora nackdelar, af h vilka
jag enelast vill påpeka den stora kostnaden och ininslmingen
i fartygets manöveregenskaper.
Elliots krinolin, som kanske hellre borde rälmas till de yttre
försvarsmecllen, har, så vidt jag vet, i likhet med Reecls pansarbotten, ännu icke blifvit annat än ett förslag att skydela fartyget emot minexplosioner. Den skulle utgöras af en några
fot bred, fast utbyggnad under vattnet rundt omkring fartyget och af den beskaffenhet, som namnet angifver. Att en
dylik tillställning skulle mycket menligt inverka på det omgjordade föremålets fria rörelser, faller af sig sjelft, och jag
misstänker att projektet kommer att göra sammaledes.
Anordningarna med cellsystem äro af mångfaldig art. De
små vattentäta afdelningarna, cellerna, upptaga antingen vissa
delar af fartygen, såsom akterskarpet och piken eller rummet
i vattenlinien öfver l)ansardäcket; eller ock löpa de rund t omkring fartyget, i alla händelser merendels anbragta vid och
omkring vattenlinien och sålunda mindre afseelda att skydda
emot minexplosioner än för att betrygga fartygets flytbarhet.
I allmänhet torde det vara förmånligt, att cellerna fyllas med
något lätt ämne, såsom kork, kol, eller också - såsom Gougeaucl föreslår - med något oförbränneligt ämne.
De flesta nyare fartyg äro genom vattentäta slcott indelade
i ett större antal rum. Denna anordning är tvifvelsHtan af
betydligt värde gent emot minexplosioner, förutsatt att afdelningarna äro så många, att minst tvenne kunna fylla.s med
vatten, utan att flytbarheten för mycket äfventyras, och att
icke något af de s. k. vitala rummen sättas i alltför liflig förbindelse med det omgifvande elementet. Att alla genom-
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gångar i skotten under striden böra vara väl tillslutna torde
vara öfverflödigt att påpeka, men ingalunda att iakttaga.
Angående pumparna må det vara nog att här antyda, det
sådana af kraftigt slag mången gång kunna vara af ofantligt
gagn.
Såsom medel att täta läckor har man ofta omtalat sPgel,
stora pressennin,qar If· m. Deras användande blir en nödfallsutväg, som möjligen för någon kortare tid kan hålla fartyget
flott; men att det är af ofantlig vigt för en örlogsman att vara
försedd med clylcm·e och särskilda inrättningar att stoppa till
läckor med, torde ej bestridas. De kunna vara af ovärderlig
nytta, åtminstone om det lyckas att föra fartyget på grundt
vatten.
Snabbheten och mcmöve1jönnågan äro af största inflytande
då fartygen uppträda hvart för sig. För att städse kunna
draga nytta af dessa egenskaper böra ensamme kryssare i regeln aldrig ankra i närheten af en fi.endtlig kust. Det torde
t. o. m. sällan ifrågakomma, att de nödsakas intränga långt i
skärgårdar eller smala farleder, der faran för minbåtsanfall är
större än annorstädes; och dylika kryssare handla säkerligen
rigtigast, om de vid inbrottet af mörker eller tjocka aflägsna
sig från det farliga grannskapet af en fiendtlig skärgård, för
så vidt de ej äro beordrade att i och för blockad eller bevakning dröja qvar på sin station under hvilka omständigheter
som helst. I sådant fall är det a.f nöden att noga dölja hvarje
ljussken och undvika allt buller.
Blir en detacherad kryssare utsatt för anfall af en enda
minbåt, bör han kunna afslå detta genom att manövrera så, att
akterstäfven alltid vändes emot angriparen. Anfalles deremot
kryssaren af två eller flere minbåtar, ställa sig förhållandena
helt annorlunda. Fartyget kan då icke blott och bart genom
sin manöver i betydande grad förminska faran af minanfallet
för så vidt det ej är i besittning af ovanlig snabbhet, i hvilket
fall utsigtena att genom reträtt undgå minbåtarue måste vara
både stora och lockande. De olika förhållanden, som under en
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elylik strid för öfrigt äro tänkbara, kunna utan tvifvel gifva
anledning till vidlyftiga betrakteh;er, meu jag tror mig böm
afstå ifrån att inleda några sådana, då jag ändå torde alltför
länge taga det ärade auditoriets uppmärksamh et i anspråk.
Endast så mycket må derför här antydas, att kryssaren genom
att hålla god fart, företaga lämpliga girar, väl använda sitt
artilleri och möjligen försöka ramning af minbåtarue kan hafva
utsigt till att gå segrande ur striden.
I och för en verksam bevaknin,q måste man till en början
ställa stora anspråk på utlcilcen från fartygen. Uneler god sigt
kan man till sjös alltid tillräckligt tidigt upptäcka minbåtar
för att kunna bereda sig på deras anfall. Härvid måste man
dock alltid anse hvarje farkost farlig. Äfven från till utseendet oskyldiga fiskarbåtar kunna ödesdigra sprängprojekti ler
utslungas, ett förhållande, hvilket såsom bekant är, nyligen
öfverraskat såväl en rysk eskaderchef, som en italiensk befälhafvare. Bevalmingstje nsten måste vidare och hufvuclsaklige n
bestridas af mindre fartyg. Anordningen af en dylik bevakning - båtames uppträdande såsom kunskapare, repetitörer
och skyddsbåtar - har under föredraget härstädes elen l cl:s
blifvit så utförligt behancllaclt, att jag hänvisande till detta
föredrag, anser mig böra med ganska få ord vidröra denna
fråga. Några inlägg i detta så vigtiga ämne vill jag dock ej
unelerlåta att göra. Sålunda önskar jag påpeka att bevakningen af en eskader måste ställa sig väsendtEgen olika; dels till
följd af fartygens antal och snabbhet, dels till följd af arten,
el. v. s. olika till sjös, i skärgård och till ankars, och dels till
följd af väderleksförhå llandena - god sigt eller mörker, stiltje
eller storm. I sammanhang härmed torde det vara lämpligt
att öfversigtligt betrakta örlogsfartygs uppträdande vid kuster
sådana som våra, hvarifrån minanfall ofta kunna befaras.
Sålänge fartygen uppehålla sig utanför hafsbandet och
sigten är god, kan den del af bevakningen, som består uti
kunskapande, lätt och säkert utföras. Beträffande skyddet mot
fiendtliga minbåtar kommer detta för enskilda fartyg att huf-
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vuclsakligen bestå uti deras snabbhet, som för dem är mera
nödvändig än för eskaclerfartyge n. · Vidare vill ja()' särskilclt
framhålla det högst väsendtliga värn emot minbåt:r som en
eoskader kan finna uti minbåtsJa[;etre, en fartygstyp, som visserhgen redan för tio år sedan förordats, men som så viclt ·a()'
.l b
vet först i ~jor blifvit verklighet.
Af sådana fartyg, hvilka hufvuclsaldige n kännetecknas af
deras snabbhet och öfverlägsna manöverförmåga, har ett vid
proftur uppnå.tt .en medelfart af 22,4 knop, samt för full fart på
1':' 12~· besknfv1t en omkrets, hvars 1 /~ diameter enelast uppgatt t1ll 70 m. Denna minbåtsjagare har ett deplacement af
125 ~ons, under det att en annan, the Grasshopper benämnd,
som ar uneler byggnad, mäter 440 tons.
Angående den striclsordniny i hvilken en flotta, såviclt farvattnet det tillåter, bör emottaga ett minbåtsanfall förordar
jag afgjordt liniefonneriuy . Härigenom blir nemlige~ anfallsytan den minsta möjliga, ty egentligen är det enelast flankerna, som fordra .ett verksamt skydel af smärre fartyg. Detta
emedan det allt1d är mycket vanskligt att med minor akterifrån anfalla ett fartyg uneler gång samt öfver hufvud taget
en emot fartygsstäfven afskjuten mina - jag anför här och
skrifver under Chabaud- Anwults yttrande - dels svårlio·en
träffade sitt mål, cleltJ om den träffar, blir anslagsvinkeln ° så
liten, att explosion antagligen icke -eger rum.
N atteticl bör en eskader, om förhållandena det tillåta aflägsna sig från en fiencltlig kust. Håller hon si()' då sa 1~lac1
kunna likväl icke lanternor undvaras, och dessa l~tsätta henn~
för fara att följas och anfallas af minbåtar. Det synes mio·
derfö~· välbetänkt, om eskadern vid mörkrets inträff~ncle spr~
der s1g, låtande fartygen gå sina bestämda kurser och clistans~r, sor~fälligt undvikande hvarj e ljussken, för att i clagbräcknmgen ater samlas på utsatt rendez-vouspla ts.
~ skärgård eller farleeler till hanmar blir elen naturliga
ordnmgen kolonn. Såväl till följd af denna utsträckta forrnering, som af de fördelar, terrängen erbjuder elen försvarande,
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anser jag en flottas inträngande i dylika farvatten kunna blifva
dess svåraste och vanskligaste företag. En noggrann rekognoscering af snabbgående fartyg och en sträng bevakning af
båtar blir här ytterst nödvändig. Före mörker eller tjocka
böra fartygen ovilkorligen ankra och för sin säkerhet vidtaga
många försigtighetsmått bland hvilka de vigtigaste här nedan
skola omtalas.
J ag vill derför nu endast framhålla, att till ankars, !can
och bö1· bevakningen af alla till ankarplatsen ledande vattenvägar ordnas så, att det blir fienden omöjligt att öfverraska
flottan.
Det elelct-rislca ljusets användande, som enligt min åsigt i
allmänhet icke är till förmån för fartygen i öppna sjön, blir
till ankars af ovärderligt gagn för bevakningen så väl som för
artillerielden. För ämnets utredning torde detta emellertid
lämpligast böra afhandlas i sammanhang med nyss nämnda
försigtighetsmått.
I sina cmfctllsvapen ega större örlogsfartyg alltid synnerligen kraftiga medel gent emot de bräckliga minbåtarne. Men
då minbåtarue till följd af sin stora snabbhet ofta kunna helt
och hållet undvika dessa vapen, och i alla händelser endast
under en mycket kort tid utsätta sig för deras verkan, blir
vapnens kraft mer!'Jndels till föga gagn för deras innehafvare.
Ra·m ning af minbåtar torde mycket sällan vara värdt försöket af andra än minbåtsjagare.
Minor af det ena eller andra slaget mot minbåtar lära ei
heller från de stora fartygen sjelfva kunna med fördel användas.
I cwtilleriet ega dessa sålunda egentligen sitt enda medel
att direkte kunna tillfoga minbåtarue någon skada. Det ligger derför stor vigt uppå att detta först och främst är af
lämplig beskaffenhet och vidare att det erhåller en riktig lednmg.
På grund af nyssberörda förhällanelen kunna större fartyg
emot minbåtar icke heller draga mycken nytta af sitt svära

m·tllleri, men de äro så mycket mera i behof af snabbslijutanclP
pjeser. De vanliga kulsprutorna af mindre kaliber - N ordenfelts, Gardners, Gattlings, Maximkanonen och allt hvad de heta
- äro emellertid till följd af sina kastkroppars ringa genomträngningsförmåga , i synnerhet på längre afstånd, icke särdeles
farliga för minbåtar. Det vapenslag som egnar sig bäst emot
minbåtar är - såsom sjelfva namnet innebär - de s. k. antitorpecllcanonema, hvars nödvändighet icke nog starkt kan framhållas. Om dessa säger marinart.-ing. Schwarz: "Först mycket nyligen har man egnat tillräcklig uppmärksamhet åt det
lätta snabbskjutande fartygsartilleriet; emedan dess införande
blifvit oafvisligen nödvändigt till följd af starkare minbåtar,
sköldpansar för kanoner och styrinrättningar, nödvändigheten
af att betäcka minlinier o. s. v."
De fordringar man bör ställa på ett sådant vapen, äro
hufvudsakligen följande:
hastig elcl,
tung projektil,
bestrykande bana.

Bland de antitorpedkanoner som inom olika mariner brukas, lära N ordenfelts och Hotchkiss bäst uppfylla dessa fordringar. Dessa pjeser hafva en så högt uppdrifven skjuthastighet, att laddningen kräfver en försvinnande tid mot den
som åtgår för en noggrann rigtning. Prolektilens storlek och
tyngd är äfven fullt tillräcklig, i det att en minbåts bordläggning och dessutom ett eller annat tvärskott genomtränges af
den minst 1,5 kg. vägande granaten på 2000 m. afstånd. Den
ovanligt stora utgångshastigheten - något mera än 600 m. låter ana en mycket flack kulbana. Sålunda har Hotchkisskanonens kulbana på 500 m. afstånd ett bestruket fält för minbåtar af 224 m:s bredd, på 1000 m. afstånd ett dylikt af 82 m:s
bredd. Härvid må dock anmärkas, att storleken af det bestrukna
fältet i icke ringa grad är beroende på den höjd öfver vattnet
kanonen innehar, samt att det just för minbåtars skull är angeläget, att antitorpedkanonern a placeras så lågt som möjligt.
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Ett antal af 5 till 10 dylika pjeser bör under många förhållande n kunna förhindr a äfven flere minhHa rs anfall. Under god sigt torde nemligen elden från ett batteri N ordenfel ts
eller Hotchki sskauon er vara af öfverväl digande verkan, isynnerhet om f~rvattnet är öppet, så att elden kan börja på långt
afstånd. Utöfver 1000 m. anser man likväl allmänt att antitorpedka nonerna s verksam hetsfält icke sträcker sig. Långt
kortare c~fstånd - låt vara 500 m. och derunde r - äro säkerligen de som, vare sig under mörker, tjocka eller i trängre
farvatten öfver hufvud komma i fråga. Här inverkar visserligen ett fel i afstånds bedömni ngen icke mycket på trä~säke:·
heten, lika litet som nagra rättelser i uppsättn ingen, till föl.]d
af målets rörelse, här äro nödiga eller lämpliga , utan torde den
allmänn a regeln, att aLdrig afskfuta ett skott utan att rigtningen
iir gael, vara tillfylles tgörande . Li~{visst är denna regel ofta
nog orimligt svår att efterlefv a. Afven under den yppersta
sigt och under djupaste fred kräfves det ganska mycken öfning för att emot ett stillaligg ande mål afskjuta en kano~ i
rätta ögonblic ket från ett fartyg under gång. Huru oändhgt
mycket svårare måste det då icke vara för eu kanonko mmendör att nattetid följa den goda regeln, då det dunkla målet
rusar emot honom med 20 knops fart. J ag vill nu icke tala
om de känslor mannen måste erfara, innan han lyckats upptäcka den varskodd a minbåten , som han får stränga order att
ögonblic kligen beskjuta ; jag vill blott fråga om det är troligt,
att ett skott af hundra skall affyras i noggran n öfverens stämmelse med den ifrågava rande regeln, ifall nattens mörker och
stridens hetta får ett hällregn till sällskap, som kanske hindrar kommen itören att klart urskilja visirpun kterna? Under
sådana förhållan den blifva äfven de bästa antitorpe dkanone r
till föga fromma för fartyget.
Å andra sidan tror jag, som ;;agdt, att -elden under särdeles gynsamm a omständ igheter kan utsträck as äfven till ganska stora afstånd. Härvid blir förutom den "allmänn a regeln"
en noggran n afstånds bedömni ng och en särski1dt för rörliga

mål lämpad eldgifnin g ett oeftergif ligt vilkor för att elden
skall blifva af något väsendtl igt gagn.
Lätta kanoner ·af vanligt slag, t. ex. 12 cm., kunna då
j emte antitorpe dkanone rna lämplige n använda s. Väl medger
jag, att en sådan eld emot minbåta r sällan torde komma i
fråga, men då den använde s, blir elen oskattba r, om elen · kan
gifva goda resultat. Dessutom vill j ag såsom skäl för att jag
nog länge stannar vid detta ämne framhåll a, att ledningen af
en dylik eld synes mig vara förtjent af en större uppmärk samhet än den som, åtminsto ne hos oss, blifvit henne beskärd.
En lwar som tänkt sig in i saken, skall säkerlige n dela
min åsigt, att det sätt, hvarpå artillerie lden ledes vid stridsöfningar ombord å våra fartyg, alldeles icke är lämpligt , då ·
afstånde n äro stora och målen utgöras af minbåtar . D en tid,
som åtgår från det ögonblic k "underof ficern till väders" mätt
sin vinkel mellan horizont en och målet, och innan han afläst
densamm a, ropat till däck antalet minuter och sekunde r vi'
dare innan a:fståndet, som svarar emot denna vinkel blifvit
uttaget och rapporte radt till batteriet , den rätta uppsättningei.1
derefter blifvit funnen och iakttage n, samt kanonen slutligen
blifvit h öjd- och siclorigta d, · - · denna tid kan i bästa fall icke
bli mindre än en half, kanske en hel minut. Och uneler denna :
tid har en minbåt, som för full fart rusar emot ett fartyg,
kommit detta 3, kanske 6 hundra meter närmare ! Hurudan
träffsäke rheten då måste blifva, lärer icke vara svårt att inse.
Ett helt annat tillvägag ående är följaktli gen här af nöden.
Jag har tänkt mig, att detta lämiJligEm skulle kunna ordnas
efter följande grunder:
Inställ uppsättn ingen för ett gifvet afstånd! Höjdrig ta kanonen på förhand emot horizont en! Underhå ll sidorigtn ingen
noggran t emot minbåten ! Iakttag afstånde t till målet genom
distansk ort, distansk ikare · eller helst från 'väders o·enom ett
b
vanligt refl.exionsinsti·um ent, som blifvit instäldt för den vinkel, som svarat emot det gifna af.ståndet! När målet är inne
på detta afstånd, - fyra af kanonen !
T idskr. ·i Sj;;,._ 188G.

19

-

Mot cletta försiag väntar jag mig visserEgen åtsk~lliga invändningar ; men jag vill icke gå diskussione n i förväg genom
att redan nu upptaga dem till bemötande. J ag afslutar derför här min framställnin g om artilleriets användande emot.
minbåtar, endast tilläggande några ord angående rättelser i
uppsättning en för målets sidorörelse. J ag medgifver, fttt dessa
svårligen ktmnft noggrant utföras under de få ögonblick, som
uneler slika omständigh eter stå batteribefäl et till buds. Om
mftn alltid iakttager, att hellre göra sådana rättelser för små
än för stora och vidftre rigtar på minbåtens förstäf, så torde
träffsäkerhe ten ej lida mycket genom sidorörelsen hos målet,
helst detta senftre under en dylik rörelse får en ganska ::;tor
bredel.
De medel, som äro egnacle att direkte förhindra minornas
explosion invid fartygssidan , kumia inclelfts i skyddsnät och
stängsel. Enligt samstämmi ga uttalanelen af flere förfftttare i
ämnet lämpa sig dessa medel icke till användning i öppna
sjön, men så mycket mera i trånga farleeler och enkannerlig en

o

till ankars.
Några upplysning ar om skyeldsnäten anser jag mig böra
meddela, då sådana mycket sparsamt förekomma i tidningar
och tidskrifter.
Fregatten "Raleigh" är ett ibland de örlogsfartyg , som
först användt skydelsnät emot minor. Dessa nät, som hade 2
tums maskor, voro af ganska svag beskaffenhe t och enelast 5
fot djupa. N ed till voro de förseelda med blyvigter. Såsom
utriggare användes ledsegelsspiror, bramrår o. d. Klargörino·en af näten kräfde en tid af nära 8 timmar. Emellertid vi"'sade det sig, att vVhiteheadsminor lätt genomträng de dessft
skyddsredsk ap.
"Iron Dukes" nät, som äfven utriggades med spiror, rår
1
och bommar, voro mera solida. De utgjordes af rin,qar af /~
fots diameter, tillverkade af lftgc1 jerntråd, oc.h medelst små
smidda ringar sins emellan förenade till stycken af 15 fots
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längel och 20 fots djup. Genom lik af jerntross förstärktes
dessa särskilda stycken, hvilka medelst klammar förenades
såväl sins emellan som med de svårare jerntrossar, som ledeles
mellan bommarne::; yttre nockar. Inalles erfordrades 50 sådana
s~yc~en eller smärre nät. Deras sammanlag da vigt belöpte
·
s1g till v. p. 6 tons.
Å "Snltan" bestå näten af stålringar, sammanfog ade med
hvaranclra mecl~lst tågsurrning ar till stycken af 10 fots längel
och 12 fots dJup. De uppbäras på 30 fots af.stånd från fartygssicl~n af särski~dt för ändamålet konstruerad e bommar,
med hv1lkas toppgaJar näten kunna höjas eller sänkas. Dessa
bommar, som äro anbragta 30 fot från hvaranclra, hvila i
klykor utomborcls, då näten icke användas. Ticlen för dylika
näts klargöring eller intagande uppgår till omkring 2 timmar.
Uneler eskaderöfni ngarne förlidet år i Bantry Bay var "Shannon" det fartyg, som på kortaste tiden - lt 4Qm. _ intog
sina nät.*)
Enli.gt hvacl, till min kunskap kommit, är 6 knop elen störst~ hastighet, nagot fartyg med utsatta nät uppnått. Nätens
pns lär vara betydligt, men det har ej lyckats mig att härom
finna några uppgifter.
Mot användande af skyeldsnät i allmänhet anför man det
höga priset, deras stora tyngd, deras svårhanclte rlighet och
elen lång~ tid,. som åtgår för deras klargöring, samt slutligen
den menliga mverkan de hafva på fartygens snabbhet och
m~nö~erf~~måga. Dessutom fra~nhåller man, att en stångmmbat, forsedel med tvenne mmor, lätt kan med elen ena
sönclers1:ränga nätet och elymedelst bana sig fri väg intill
fartygssidan , der den andra minan affyras. Just för att om.. *) Jag har visserligen sett en uppgift på att de nyaste niiten _ Bnllivans
n at - skulle kunna klargöras eller intagas på 2!Jm men d e nna tlp pgt'ft 1Il"l anr
\~'l 't
tag tge no ett bengttgande. Emellertid lHra de:;sa niit ofelbart ntöst"n
,, ga o' Il e~
11C;<tcl~~mnor neh blott högst obetydligt skadas af deras <'xplosiono För öfri"t
fl "'
ma hur antydas, ntt skyd dsniit ni' annan konst rukti o n 'in ofv 1 n bos!· ·r
o

stHch'!s flirckotnma.

'

o

·
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- 260intetgöra det skydd som näten lemna fartygen, skola äfve1i
Berdans dubbelminor vara ämnade. Till följd af dessa omständigheter har deras införande äfven i större mariner skett
ganska långsamt. Som de emellertid visat sig mycket verksamma emot rörliga minor, .hafva de flesta engelska pansarfartyg blifvit försedda med dylika nät. Tyska flottan skall
äfven erhålla sådana skyddsredskap, och jag har sett antydningar om att äfven franska och ryska flottorna skola komma.
i besittning af ett dylikt skydd emot minbåtar.
I betraktande af nyssnämnde fart - 6 knop - synes det
mig som om användandet af skydelsnät vore rent af nödvändigt för dyrbarare fartyg under deras gång i trånga farleeler
eller stillaliggande å fiencltlig ankarplats. Att de alltid komma
att binda en flottas handlingsfrihet, lärer dock ej förnekas.
Men om en flotta intränger i fi.endtliga farleeler och - såsom
det synes mig rigtigast - ankrar der före mörkrets inbrott
(såvida hon ej föredrager att gå till sjös), så måste hon nödvändigt omgjorda sig med sådana skyddsmedel emot minbåtar,
att hennes verksamhet ofta blir fastläst åtminstone för ett par
timmar. Derför bör nätens användande här icke inverka synnerligen förlamande på flottans rörelser.
De mått och steg, som för öfrigt af en flotta till ankars
böra vidtagas i och för h ennes säkerhet, äro af mångfaldig art.
Särskildt emot minbåtar böra fartygen, förutom genom skylldsnäten, skyddas af stängsel tvärs öfver de till ankarplatsen ledande vattendragen. Sådana stängsel bildas bäst af två eller
tre starka ståltrådslinor (vid Bearhaven begagnades sådana af
6 eng. tums omkrets), uppburna och förstärkta medelst förankrade rundhult, timmer o. d. Dessa förses vidare med
1mbla.r, tågnät m. m. för att oklara minbåtam es propellrar.
Utanför stängsellinierna kunna minor lämpligen utläggas;
innanför stängsellinierna hafva flottans vaktbåtar sin plats.
Någonstädes på dessa barrikader bör man för egna fartyg anordna en öppning, som lätt kan tillspärras. Till upplysning
af stängsellinierna få elektriska lysapparater sin bästa använd-
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ning. Man am;er allmänt att dessa både för detta ändama,l
och till fönnån för elden från fartygen böra hafva sin plat::;
i land eller å båtar. Stängsellinierna böra slutligen kraftigt
flankeras medelst snabbskjutande artilleri, från båtar af h varj ehanda slag och om möjligt äfven från landbatterier.
Har man flere elektriska lysapparater att tillgå, bör en
beständigt upplysa området tätt utanför stängsellinien, under
det att de öfriga kasta sina strålar utåt farlederna. Så snart
en minbåt upptäckes, bör han följas och belysas af en och
samrna apparat, för att oafbrutet lemna ett tydligt mål för
fartygets artilleri. Såväl till följd af denna manövers möjlighet som af fartygens stillaliggande och af den kännedom man
å dem bör ega både om åtskilliga distanser till uddar, holmar
m. m. och om den rigtning hvarifrån minanfallen kunna utföras, bör artilleriets verkan från en flotta till ankars blifva
ganska stor, äfven emot de rörliga minbåtarna.
Dröj er flottan länge qvar på samma pla.ts, torde det vara
förmånligt att anordna automatiskt artilleri i land, i enlighet
med Buckiults förslag, d. v. s. att kanoner, som äro rigtade
utefter barrikaden, förses med en elektrisk aftyrning, så inrättad, att denna eger rum i samma ögonblick ett fartyg stöter emot en tvärs öfver farvattnet sträckt kabel.
Pietruskis minor, likasom vanliga s. k. handminor eller
handgranater, torde vid en sådan barrikad ofta finna användning mot minbåtar.
Hinder af dylik beskaffenhet skola ::;äkerligen visa sig
mycket verksamma gent emot minbåtar, om det än för större
fartyg är lätt att genombryta dem. Mot stångminbåtar utgöra de i och för sig sj elfva ett tillräckligt skydc1. Whiteheadsminorna kunna möjligen passera under dem och sålunda
träffa de innanför liggande fartygen, men om barrikaderna äro
utlagda på större afstånd från flottan än dessa minors porte,
böra de äfveu em.ot de senare bilda en förträfflig förskansning.
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utarbetandet af planer och taktik för såväl det fatita som rörliga kustförsvaret med torpeder.
Allt för torpedtjenst redan utbildadt befäl och manskap
ställes nnder denna afdelnings order och förfogande.
Torpedafdelningens verksamhet skall inledas med en följd
af vigtiga försök för att utröna torpeders effekt mot moderna
fartygskonstruktioner, och har marinministern anbefallt, att
några af de gamla obrukbara pansarskeppen härtill skola apteras.

\

·Hvarjehanda.
Nå;m ft·iimmande mariner!'! hudgetet· tör l\1· 1886.
Tyska marinen.

Fort.r;åencle 1ttgi{te1· (ordinarie anslag):
Mark.
Amirali te te t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 574300.
Hydrografiska afdelningen. . .... ... . ............ . 155520.
Deutsche Seewarte . . . ... . ... . ..... ...... .. .... . 225485.
stationsintendenturen . . . . . . . . .................. . 189595.
Lagskipningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
27750.
.
.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Själavården
43607.
Militärpersonalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . 7.364822.
sjöexpeditionskostnader ........ . ................ . 6.089800.
Förplägning ................................... . 3.179360.
Beklädnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ...... .
96680.
Servis- och garnisonskostnader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802747.
Bostadsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624000.
Sjukvård... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555034.
Rese-, marsch- och fraktkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . 347000.
Undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125306.
Varfsdriften . . . . ..... . ... . . . ..... . ............. 14.161337.
Artilleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.950380.
Torpedoväsendet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544640.
Lots-, utpricknings- och fyrväsendet ............. . 187505.
Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 154060.
Summa ordinarie utgifter 37.398928.
Utgifter /'ör en ,r;ång (extra anslag):
Till nybyggnad af två kryssare (1:a anslaget). . . . . . 1.200000.
af en aviso (l:a anslaget) . . . . . . . . . 800000.
n
,

Öfverföres 2.()()()X)0.
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Öfverförde 2.000000.
Till nybyggnad af tva torpedodivit>iont>batar. . . . . . . 1.160000.
af en bogserångare med pumpinrätt,
,
ningar (l anslaget) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275000.
65000.
Till byggnad af en flytande docka i K-i el. . . . . . . . . .
Till anslmffning af erforderliga maskiner och verktyg för fai·tygens beväpning med torpeder . . . . . 100000.
Till anläggningar å Dm;:rzigs varf. . . . . . . . . . . . . . . . . 215500.
Till fortsättning af marinetablissementet vid Elles. . . . . . . . . 288000.
beck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Till fördjupning af hamnen vid Laboe ... ......... .
27500.
Till anläggningar och byggnader vid \Vilhelmshaven 672000.
Till ini-ättande af ett andra hamninlopp vid Wilhelmshaven ................................. . 780000.
Till fortsatt byggande af Ems--J acle-kanalen ... . . . 585000.
Till anskaffning af utbojningsmateriel . . . . . . . . . . .
20000.
Till komplettering af vapenförråelen ........ .... .. . 463000.
Till fortsatt ökande af ammunitionsförrådet ....... . 250000.
Till uppförande af ammunitionsmagasin .. ....... . . 100000.
Till förlängning af en lastbrygga m. m. vid Diede. richsclorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . .
13000.
Till reparation af artilleriskjul i Wilhelmshaven ... .
7000.
Till iorclningsställande af en flytande docka i \Vilhelnisha ven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 286000.
Till . fortsatt byggnad af ett arbetaresjukhus i Wilhelmshaven . . . . . . . . . . ....... . ... . ... .. .
150000.
Till byggande af en svängbro öfver hamnkanalen i
Wilhelmshaven . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .
80000.
..
.
.
.
.
.
.
27500.
Till ombyggnad af marinhospitalet i Kiel
Till en verkstadsbyggnad för beklädnadsväsendet i
Kiel ................................. - .. - . 250000.
72000.
Till iordningsställande -af kaserner i Kiel . . . . . . . . . .
Till utvidgning af verkstadsbyggnaderna för beklädnadsYäsendet i Wilhelmshaven . . . . . . . . . . . . . . 179000.
Öfverföres 8.065500.

-

rnu
Till
Till

Till
Till
Till
Till

2()5

-

Öfverförde 8.065500.
fortt>ättning af en kasernbyggnad för 1000 man
i Wilhelmshaven. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700000.
anordnande af utprickning för krigsbruk af far20000.
vattnen vid tyska kusterna . . . . . . . . . . . . . . .
anskaffning af 100 torpeder och komplettering
af utrustningen af fartyg och båtar med sprängmateriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600000.
anläggningar och byggnader för torpedoväsenclet.!{ 250000.
förändring af fartyget "Bli.tcher" till torpedförsöks- och skolskepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136COO.
byggande af två minpråmar . . . . . . . . . . . . . . . . 290000.
12400.
anskaffning af vaktkappor. . . . . . .

Summa utgifter för en gång 11.073900.
Marinens hela budget för år 1886 . . . . . . . . . . . . . . . 48.4 72828.

NetlerlälHlska marinen.
Holliind. floriner.

Ministeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
153000.
Hellevoetslius
Amsterdam,
i
Förvaltningskostnader
och vVillemsoorcl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146245.
5250.
N antiska instrumenters tillsyn och vård . . . . . . . . . . .
48000.
Resekostnader m. m. . . . . . . . ........ . . .. : . . . . . . .
Flytande materielen, artilleri och torpeder . . . ..... 3.674500.
Verkstadspersonalen, lastbåtar och hamntjenst ..... 1.354250.
. . . . . . . . . . . . . 432060.
Hus och byggnader . . . . . . . . .
. .......... . ......... 2.694948.
Personalens aflöning . .
60000.
...... .... ..... ......
Rekrytering . . .
276350.
Utbildningsanstalterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manskapets förplägning m. m. . .............. .... 1.040000.
Kasernering, sjukvård och diverse. . . . . . . . . . . . . . . . 330200.
Lotsväsen, utprickning, fyrväsen och sjökarteverk . l. 778187.
Pensioner, medaljtillägg, gratifikationer m. m. . .... 1.197308.
60000.
Ofön1tsedcla utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summa 13.261248.

-
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Ryska marinen.
Bu hel.

Öfverstyreh;en och stationsstyrelsen . . . . . . . . . . . . . 1.708775.
Pensioner och unelerstöd . . . . . . . . . . ... . .......... . 489232.
Skolor .. . ..... . ........ . ............... . ... .
515098.
821259.
Sjukvård .............................. .. . .
3. 775764.
Aflöning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förplägning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867619.
Beklädnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898733.
Sjötjenst i hemlandsfarvatten. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.835787.
,
i främmande farvatten . . . . . . . . . . . . . . . . 2.079790.
Sjömätningsväsende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419159.
Artilleri- och torpedväsende . . . . . . . . . ....... . . . . 3.105168.
Fartygsbyggnad ........... . .......... . ..... ... . 15.685940.
Varf (verb;täder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396077.
Underhåll, reparation och nyuppföring af byggnader 3.035641.
Beskickningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40CXXl0.
Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.371705.
Summa 39.405757.

'l'ot'Jiedafdelningen i fl'anslm marinministeriet

En af Frankrikes nuvarande sjöministers första skapelser
är ett torpedo-departement inom ministeriet, hvilket uneler ledning af en kontreamiral består af sex officerare (capitaines de
fregate och lieutenants de vaisseau) samt en ingeniör.
Denna afdelning skall dock icke vara bunden vid sin plats
i ministeriet, utan har snarare karakter af en flyttbar verkstad, som till sitt verksamhetsfält skall hafva kuster och haf,
flottor af krigsskepp och torpedbåtflottiljer. Afdeluingens arbeten komma naturligtvis att delas i militäriskt-tekniska och
administrativa. Afdelningens administrativa verksamhet består uti handhafvandet af torpedmaterielen och anskaffande
af sådan materiel. Den militäriskt-tekniska delen skall sys:;if3lsätta sig med fl,tt förbereda och utföra försök och öfningar 1
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Af det anförda vill jag nu göra en kort sammanfattning.
Förutom det skydd emot minbåtars anfall som större fartyg kunna finna uti sin konstruktion, sin fart och sin manöverförmåga, böra de i och för sin säkerhet vara försedda med
talrika antitorpedolmnoner, elektriska lysapparater och skyddsnät samt ståltrådslinor och lämpliga delar af en barrikad.
Vidare måste de under alla förhållanden vidmagthålla den
strängaste utkik, samt omifvas af en verksam bevakning, bestående af ett stort antal minbåtar och ångslupar, hvarvid
isynnerhet minbåtsjagare böra vara af allra största nytta.
Artilleriets rätta användning emot. minbåtar möter stora
svårigheter. Under god sigt kunna antitorpedkanonerna vara
af stor verkan, likasom elden från båtar eller landbatterier vid
en stängsellinie som upplyses af elektriska lysapparater. Sådana apparater böra väl till sjös vara klara, att när som
helst begagnas, men man bör ej onödigtvis nyttja dem derstädes.
Det direkta och mest ofelbara skyddet för en flotta består
slutligen uti dess torpedanät och stängsellinier, men dessa medel äro dels dyrbara och hinderliga för flottans rörelser samt
kunna endast under vissa förhållanden använ.das.
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Lit.teratnr.
N:o II och III; Torpedbi\tstaktiken, efter ett i Ryssland i MarE 1885 hållet
föredrag; Å lerblick på !'jii]agstiftningen och sjörätt (slut); Om magnetiska iakttagelser; Lysning å fyrtom; Proftur med bepansrade barbettskeppet dlowe»;
FörhUttrade i\ngpanntuber; Medel mot pannsten: Om knlsprutearnrnunitionens
siikerhet; Kanoners handterande med elektrisk kraft; Span~k 12 '' (30,5 cm ) lm.
no ner om 4:1 tons vigt, konstruerade af major Ordonez; Nya GatlingskanonPr;
Österrikisk-ungerska handelsflottan [,r 1885; Sims-torped; Spanska torped b å en
«Orionv; Torpedbåt:ll' under byggnad hos Yarrow; Elektrisk båt; Japanska torpeclbi\tar; Torpedramkryssaren • Amiral Cecilie•; Nybyggnader fiir fransyska flottan; Fr :l t~ engelska marinen (« Alacrity » och « Smprise»; Nya torpedbåtar; Aflöpning af torpedkanonbåten « Landrail» ); J emförelse emellan avis oångarne
« DolphirP' och « Surprise»; Heconlons elektromagnet; Ryska marinens bnclgct
för 188G; Yachterua «Puritan• och «Genesta»; Norclsjöe8kadern och sj<•slaget
vid Helgoland den !J Maj 18134; Litteratur.

österrikiska h(lnde!sn,ariuen; Om flytande

Vol Xlii.
briinnlllateriel för

Revne Ma1·itime et Coloniltle. 1886, Januarihiiftet : Magnetismens
inflytande på kronometrar; Öarnc Saint Piene och Miqnclon: Logg, system
Buis~on; Statistik öfver hnt:sfisket 1884: J< o m passros frn- pejling; lakttage!sP.r
Ufv er vindens och fartyget s relativa hastighet ombord å .Jean Bart»; Erimnn
vid lw stiimmnnrlct. af htiltHlf'n Pirer runiml !\brccj -Saint -IIilairP \ rn<•tod; Den

iildsta befolkningen ii ön Bom·bon; Italienska flottans stora nianö\·er iSSG; Nekroh,gi öfver commandanl A Tn3ve; H varjehanda (Fransyska kryssaren •Cecilie•
Pansarskeppet • BP.llerophon»; Kryssaren «'l'hames•; Organisation af franska
tunrinartilleriets 'olontiiror; rysk kanonbfltsflottilj föt· Amurfloden; Skeppsbyggnader; Artilleriförsök vid Portlaud; Prof af bepansrade kupoler; Nya engelska
torpedblitar (system White); Sebastopols nya krigshamu).
Februarihäftet: Historiska uppgifter om franska krigsflottan; Öame Saint
Pierre och .Miquelon (forts.): Brasilianska eskaderns stridsöfningar 1885; Den
iildsta befolkningen il un Bombon; Marinartillerireglementet i\r 1885; H varje·
handa (Engelska torpedavison •Archer»; Österrikiska torpedbåten •Falke•; Ty~lm marinnuiformerna; Spanska Mningsfartyget för kadetter; Ryska Hottans bud get för 1886. Nytt rysl;t fartyg; Förenta staternas kryssare •· Dolphin•; Förenta
statema~ maritima angeliigenheter infö1· sena>! e kongress; Undervattenskanon;
Nya Yart·ows torpedbåtar; Undervallenstorpedbåt (system Gonbet); Elektricitets
anviitulande såsom kraft vid artillct·i ; Windans krigshamn; S:t Pctersburgs hamn
och den nya sjökanalen; Kollagren pil Mt Formosa; SandwichsöarneR hamlPl
och sjöfart; OfMbrilnneliga kliider; Franska kryssaren •CP-cilie».

