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Försök till historisk öfverblick
af striderna om Svedges !'tiöförsvar, fleras uppkomst och utveckling under innevarande århundrade ,jemte
deraf föranledda betralitelser.
(Forts. fr. s. 224.)

Certkorniten had·e ej hunnit inlemna sitt underdåniga be- 18 80- E2
tänkande, innan K. lYI:t, i sammanhang med de Posseska par-ån,ns ~F{~
kmlllle.
k . ' b ' el
'
d
. . '
. k~a k~ omlteerna
, upp rog at en ny ~ om1te, estaen e
lamentans
af 5 sj öofficerare och 10 riksdagsmän, 5 från hvardera kammaren , att utarbeta ett fullständigt förs> ~ - till sjöförsvarets
ordnande. Då j ernväl en land.tförsvarskornite samrna dag tillsattes och K. M:t särskildt rneclgaf, att de båda försvarskorniteerna finge öfverlägga såväl med hvarandra som med den
fönit tillsatta skatteregleringskomiten, så saknade man ej skäl
att hoppas, att förslag till en allmän, för armen och flottan
gemensam försvarsplan nu äncltligen skulle kornrna till stånd,
att den alltför länge sväfvande frågan om hvartdera vapnets
uppgift vid fäderneslandets försvar omsider skulle blifva afgjord och att vissa grunder för en ändarnålsenlig fördelning
af den, på grund af skatteregleringskornitens utredning, påräkneliga försvarsbudgeten skulle förslagsvis bestämmas. Men
inga sådana frågor synas hafva varit föremål för de parlamentariska försvarskomiteernas sarnfälda öfverläggningar, ty, enligt komitebetänkandet, rörde sig dessa endast omkring "förslaget till värnpligtslag". Att komiterade i berörda frågor ej
ansägo sig behöfva inhämta landtofficerares mening eller hade
att befara någon schism eller motsägelse från det hållet, fattar
man lätt, då man läser deras tydliga förklaring, "att förnämsta
andelen af vårt lands försvar måste_ tillhöra hären och att
tyngdpunkten af försvarsväsendet i sin helhet bör falla inom
området för vår krigsmakt till lands", och den 1nt:ndre tydliga
Hl
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vapen
upply sninge n, att "utanf ör detta område, dit härens
m
essuto
D
"
da.
uppträ
att
ft
icke nå, der är det flottans uppgi
ifrån
a
komm
fanns det ju en så oändli gt beqvä m utväg att
för
frågan om försva rsansl agets fördel ning, nämli gen att "icke
allflottan " ifråga sätta "väsen tligen större bidrag från det
";
del
till
dtiteln
männ a än som hittill s komm it F emte hufvu
ederigenom hade man visat sig till fullo uppsk atta andem
åningen i Hans E xcellens statsm inister ns yttran de, att "anspr
dd
embre
j
i
ken på försva rets organ isation i frecls~ id ställas
d förmed, men icke högre än folkets förmå ga att bära derme
kolenade uppof fringa r" och hade ej anledn ing frukta någon
hvad
med
ten
lission med landtf örsvar skomi ten, der förnöj sair{he
lika
som hittill s komm it Fj erde hufvu dtiteln till del ej var
s
lyckat
n
ornite
svarsk
sjöför
allmän t rådand e. Sedan man inom
ej
ju
det
lönade
att enas om så solida grund er att bygga på,
stratemödan att gå utom elensam ma för att diskut era några
nde
utlåta
s
rniten
certko
uti
man
giska grunder, isynne rhet som
tta
ihopsä
att
för
e
hade alla de militä ra element man behöfd
en accept abel sjöför svarsp lan.
Fränel skapen mellan de båda komit eerna var så intim
ssom möjlig t, då certkomitEm hade bygt sitt förslag till fartyg
Kärcerter på det förut bevilj ade extra nybyg nadsa nslaget.
elen
nan var således gifven och det återsto d blott att förse
att
samt
je
omhöl
kt
med ett lämpl igt strate giskt och taktis
betinföreta ga de jemkn ingar i person alorga nisatio nen som
ock
gades af den utaf regeri ngen och riksda gsmaj oriteten, om
värne
hyllad
,
icke af nation en och ännu mindr e af flottan
napligtsideen. D et kan möjlig en förefalla som om det varit
mitEm
turliga re, att certko rniten hade utgått ur sjöförsvarsko
ts pa
bestäm
hade
eller, med andra ord, att fartyg scerte rna
dagar
grund af en förut uppgj ord sjöför svarsp lan, men i våra
tas,
är det ej sällsy nt att gnmcl och följd händelsevis omkas
komisände
sorri
,
och man har derför e skäl att prisa lyckan
så väl
terade ett fullstä ndigt försla g till fartyg scerte r hvilka
passad e i styck A med <lentN sjöför::;varsplan.
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H vilka ::;trate giska princi per de k omite racle lade till onmd
.·· k a
to so
nu ' med lednin g· af betänkancl. e,
skola
för denna plan
.vi
.
.
att
framle ta. VI hafva redan sett, att flottan s nppgi ft vore
men
nå"
icke
uppträ da utaufö r det område, "dit härens vapen
mi
som gränse rna för detta område äro nära nog lika odet~r
bestäm
re
närma
några
~öka
nerade som tanken s, måste man
först
också
nmga r för flottan s verkn ingsfä lt. Detta definie ras
"vara
genom följande negcdioa be::;täm ninga r: att man torde
möjpå
tanke
hvaije
I:ö.dsa kad ~tt r~dan från början frångå
en
med
ark
lighet en af att a~taclkomma en pan~a rflotta, j emnst
d i
storm akts flo tta och mäktig att, mötaucle clen::;am ma ~amla
rsöppna sjön, der bjuda hemie batalj "; vidare, att "en försva
me
utrym
l~~an .som ::;kulle lemna vårt ::;j övape n ett så in~kränkt
ård
for ::;m verksa mhet" - som att försva ra Stockholm::; ::;kärg
komkunna
en
svårlig
väl
och beherr;ka våra inr;jöa r - "lärer
ra
ma att pa allvar ifi:-åga::;ättas"; vidare, att sättet att for::;va
kan
våra kuster med blott fasta minor och befäst ninga r "icke
lemåsigt
n
hvilke
för
stöd
till
vara prakti sk.t använ dbart " rnas en detalJ erad ntredn ing, som visar att ett elylikt minfö
ra
svar för blott 20 ::;trategiskt vigtig a punkter ::;kulle medfö
al af
en utgift af omkr. 49 mill. krono r och kräfva en person
E·
.
clsmän
förhan
144 officerare, 364 underofficera re och 1910
~e.ller ..a~se ~ig . komiteracle kunna foi:ord a ett ::;jövapen so~~
till folJd af sm egen beskaf fenhet , vore bunde t vid Stockderholm, Carlsk rona och Karlsborg, såsom ett bihan g till
da på
varan de befäst ninga r eller ::;akna de förmåga att uppträ
n det
andra vatten än r;kärgå rdarne::; och insj öarnes" , emeda
arad.''
oförsv
mligt
skulle lemna "hela vår kust i öfrigt fi.1llko
Emot det här anford a hafva vi naturl igtvis ej det ringar
ste att a~märka, lika litet ::;om emot de positiva bestäm ninga
uppiska
strateg
s~m komit erade lemna beträffande vår flotta::;
första
gift. "H enne", heter det, "tillko mmer äran att uppta ga
uppestoöten af anfall~t. Hon har att bevak a och i det längst a
elst
såmed
att
och
jord
haila fienden, mnan han beträd er vår
a
samm
bereda hären kännedom om landst igning sstället , på
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gång som nödigt rå d rum a tt cl er h·1~na möta med tillräcklig
..
:· ,
för att rätt kunmt fylla denna uppg1ft
m<tste
::;·tyr1ra." Or·h
v
.
flottan "kunna ha::;tigt flytta sig till hvilken hotad punkt som
helst af vår lång::;träckta lm::;t och, "der förhållandena i~ke äro
alltför ogyn::;amma, förmå. att upptaga ::;t~·iden mot fiend~nl-l
pansar f.ar t y g "·, hon måste "kunnrt deltaga
. 1 fö rsvaret af vara
öar Gotlaud och Öland" , kunna, "utföra elen väpnade reko g..
"när tillfälle dertill erbimler
,;ig, kunna annosorenH
ro l " oroh
v
,
•
o-ripa fienden<; landstigning::;flotta, vare sig under vägen _eller
~ det för honom måhända farligaste ögonblicket v1d sJelfva
lanclstigningstillfäl let"; h on bör "från de många utfall;;punkter
våra sk äro·årdar och exempelvis sundet mellan fastlandet och
Öland erbjuder kunna oförväntaclt frambryta, störande och förs vårande flenelens nöd väneliga förbindelser med eget land" och
slutligen "kunna framgå i vår ;,;kärgårcl och derstädes uppträda."
.
D et torde ej vara alltför cljerft att, äfven om k01mteracle
uti sitt betänkande aldrig nämnt ordet "kustförsvar", af fö_regående uttalanelen draga den ;,;lutsatsen, att korniten _e~. v1lle
hafva en sjögående flotta att samlad möta fiend ens 1 oppna
sjön, ej heller en blott skärg~rc~sfl~tta utan .e~ kustförsvarsflotta; ty något fjerde k änna v1 atmmstone e.J t1ll.
Må det h är tillåtas oss ett kort afbrott för att kasta en
blick i landtförsvarsk omitens betänkande och se huru man
inom elensamma uppfattade flottans rol och betydelse. Der
framhöll man vigten af, att de båda vapnen, hvilk~ hafva
samma stora syftemål: fäderneslandets försvar, " reda~ 1 _freden
utvecklas efter en gemen sam plan", utan att dock, sav1clt bekant är, n ågot steg till samarbete i denna fråga to~s a~: nå~on
dera af de båda komiteerna. Att detta h ade vant ~ogeh~en
af behofvet påkallaclt, skola vi söka visa genom att aterg1fva
n ågra inom landtförsvarskomit en uttalade åsigter, som s_tark~
" ·
t1cl da
pftmmna om Lefren ' Hazelius och L a ven och om. en
.
1
man betraktade 8 knop såsom ett ångfartygs max1m1fart oc 1
7"' b ombkanonen såsom dess kraftigaste vapen. D et synes som

om sjöför~var;ok omit,t>u här :-;läppt ur händerna ett gyn::;amt tillfälle att utbreda. siua sundare å:-<igter. inom ~-'YSterk omiten , till
men fiir ba de flottan och försvarsfrågan i dess helhet.
B eträffande spör:-;målet, huruvida landet::; läge bör föran leda, os;; att låta "lancH- eller sjöför:-;varet ingå såsom hufvucl ..
sakligaste faktorn " kan det inom landtförsvarskomit en "icke
förnekas" , att ett sjöförsvar som gjorde oss till h erre på de
oss omgifvande hafven , "vore af elen väsentligaste betydelse",
men för att anskaffa ett sjöförsvar, "jembördigt med våra fienders" skulle de uppoffringar vi derför kunde göra säk erligen
ick e befinnas tillräckliga. Emot denna premiss torde inga invändningar med fog kunna göras. Den följande: "att uneler
sådana förhållanden utestänga en fi ende från vårt land eller
för län,qre tid hindra honom att närrna sig detsamma torde så
mycket mindre kunna lyckas, som de krafter , hvilka skulle
kunna stå till vårt förfogande för att bekämpa honom på hafvet, till följd af vår långsträckta kust skulle hafva svårt att
samlade träda honom till mötes der, hvarest han , väl förb eredd, n ärmar sig vårt land", jem te konklusionen att sålunda
måste vi "vara beredde att vid ett. krigsutbrott :-:e vår jord
trampas af fienden ", äro ej alldeles öfverensstämmande med
sjöförsvarskomitera des uppfattning. Visserligen hålla de det
för sannolikt, att fienden kommer att trampa vår jord, ehurn
ej redan m:d d t J.:riysuthrott , nta.n först seelan fl ottan uppehållit.
fienden och gifvit. hären nödigt rådrum att samla tillräcklig
::<tyrka vid lancbtigning,;~;tället, för hvilken uppgift. de 8tälla
just de fordringar på vår flotta, att hon skall "knnna hastigt.
flytta ,;ig till hvilken hotad punkt som helst af va.r långsträckta kno;t."
I förbigaende påpeka vi de, ofvm1 citerade, i hetänkandet
kur,;ivRrade orden: ''fiir !iin_grr tid" . Hvilket kraftigt, argument
kan väl ligga i dRsl'a ord? Ont vår flotta lyekatfi att hindra
en fientlig invasic,nsflotta at.t nitrma sig vå rt land , hvilket
mäste förutsätta ct.t. framgfi.ngsrikt angrepp på densamma, o;å
synes det ligga i ,;akem natnr, att fienden "för längr e tid,"
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et, då
_ åtmin stone relativ t, nödga s afstå från att uppre pa. försök
detta nästa gång lätt kan få samm a utgång.
För att än krafti gare häfva. alla tvifve lsmål om "att landtyttra::; ,
försva ret hos oss måste bilda försva rets tyngd punkt ",
"att.
att man vid denna frågas utreda nde ej får förglö mma,
fra
uppof
att
beredt
är
och
ett folk som h åller sin ära högt
landtta
allt för sitt oberoende, det folket måste äfven betrak
detta,
försva ret såsom försva rsväse ndets vigtig aste del, enär
uppatt
folk
ett
tillåta
väl ordnad t, enswn t är mäkti gt att
att
veta,
vi
. bjuda helo sin förmå ga till sit,t försva r." F ast än
förlägsjöför svarsk omiter ade med afseen de på tyngd punkt ens
blifvit
det
ifall
väl,
torde
gande var af samm a menin g, så
ering,
motiv
fråga om att gemen samt nnclers krifva ofvans tående
örike,
n ågon kunna t upply sa om, att det i Europ a finnes ett
det ej
att
säga,
t
drista
r
om hvilket ej ens dess bittras te fiende
likväl
som
håller både sin ära och sitt oberoe nde högt, men
för-.
betrak tar sin flotta såsom den vigtig aste delen af rikets
rikes
detta
tillåtit
nde
svarsa nstalt er , att denna s upprä tthålla
des::;
folk att uppbj uda, om ej hela, åtmin stone en god del af
är nog
försva rsförm åga, och att dess arme, ehuru väl ordnad ,
ga
förmå
hela
s
folket
på
ansprå kslös att ej ensam lägga beslag
till sitt försva r.
Såsom ett korollarium till bevise t (?) för tyngd punkten::;
, att
läge, skulle, enligt landtf örsvar skomi terades menin g, följa
på
offra
att
"st örsta delen af de pennin gar, som vi hafva råd
Ehuru
försvar sväsen det, äfven använ des på lan!ltf örsvar et."
"de
för
stället
i
man
om
,
t
det torde h afva varit ment logiRk
da
bestri
nda
inga1n
pennin gar" skrifv it "!let fnlk", ~å vilja vi
hafva
satsen s riktig het ntan meclgifva gerna, att armen bör
åbedet
af
grnn!l
på
icke
ock
l
c
,
brorsl ott en af fönrvarsam;Jaget
trots
är,
flotta
en
att
r opade skälet, utan h elt enk elt llerföre,
re försva rsinsti tution
;;jökrigsmat eriel en~ clyrh et, en långt billiga
flutet.
ii,n en arme, n. b. för ett hafo mflute t eller n itstan hafom
kunna
1
vi
borde
et
land. F ör omkri ng / 3 af vår försva rsbudg
ns
anskaf fa och underhålla en flotta, ~å stark att tyngdp11nkte
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sjöförläge :>kulle H~~tas bra när a miclt emella n landt- och
är till
en
tsäglig
svaren . Meclg1fvanclet at,t. c;jöförs varet "oemo
lm:
stor nytta f(ir försva ret i dess h elhet - hvarfö rntom hande
encle,
intressen äfven kräfva ett sådan t" torde, efter det foregå
se,
etygel
bö~·a betrak tas :>å~om en sedva nlig g ocltköpsarti ghetsb
teshv1lken hufvu dsakli gast gälde sj öförsv arskom itens tillmö
s och
gåend e beräkn ing, "att Sveriges sj öförsv ar kan ordna
d
kostna
årlig
en
uppeh ållas på ett tillfredsstäl lande sätt med
ense
af 7 mill. krono r. " Då båda komit eerna således voro
röra
att
a
komm
torde
alltid
oss
derom, att sjöför svaret "hos
l:;mdtaf
t
sig med begrän sade medel ", var det ej riktig t vänlig
införsva rskom iten att erinra "elen svage", att han "måste
och
skrän~m sin. uppgi ft till hvad som för tillfäll et är möjlig t"
allt
ra
försva
att e.J förbiSe den lärdom en "att 'den som vill
ange~
han försva rar intet'." Denna påmin nelse kunde ej vara
vissa
näm för :>jöförs varsko mitt'm, ~om ej kunde förord a ett vid
vår
"hela
lemna
punkt er bundet sj övape n, emeda n det skulle
kust i öfrigt fullko mligt oförsv arad."
I öfverens;;tämmel::;e med den allmä nna forsva rsplan en hade
uppgi ft
landtf örsvar sk omite n på egen hand bestäm t följan de
och
ter
för sj öförsv are t,: "att inskränka fiendens anfallspunk
ömförläg ga dem så aflägs et som möjlig t från landet s mest
tid
i
t
"at
",
dstacl
hufvu
t åliga punkter - i första rumm et dess
sedan
upptä cka fiendens annalk ande och afsigte r ", att äfven
rfi enden lyckat s landst iga "geno m operat ioner i våra :;kärgå
en
rka
motve
och
egen
dar och på lanrlets insjöa r uneler stödj a
fienfiendt lig h ärs fra,mtr ängan de" . Kan det äfven "försv åra
eget
dens landst igning sförsök samt oroa hans förbin d elser med
ma
detsam
å
vi
::;om
gar,
land h ar det i sannin g med de tillgån
hög
i
e
torde kunna offra, forela gts uppgi fter, hvilka::; lösand
s förgrad skulle bidrag a till att öka dess värde bland landet
·
"
r.
svarsa nstalte
Sjöför svarsk omiten har derem ot, :;åsom vi af det förehögre
gåend e :>ett, :>tält sina an:>pråk på flottan ej obetyd ligt
af de
nder~
hvilke
t:
aturlig
n
och olika. Fråga n blir dä helt
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båda komiteerna har rätt'? Vi hemställa till Tidskriftens läsares begrundande, om ej svaret på denna, vigtiga fråga skulle
kunna formuleras sålunda: BeträffaendA det mål flottan bör
uppställa för sina sträfvanclen och hvarförutom ett betryggande försvar för vårt land e.i står att erhålla, är sjöförsvarskomiten tvifvelsutan närmare sanningen; rörande försvarsbudgetens fördelning och flottans behof aJ penningeansla.g hafva
båda betydligt Rkjutit uneler målet, men Rknlle ej störr e bidrag än 7 mill. årligen knnna påräknas, så torde de fordringar landtförsvarskomiten uppstält vara de största flottan kan
åtaga sig att honorera; och i h varje fall bör uneler utvecklingsarbetet med vårt sjöförsvar elen grundsatsen följas, såsom
minst beroende af framtid a konjunkturer, att vi, genom att
ordna ett kraftigt kustförsvar, utanför, i och innanför hafsbandet, för ett område i sencler, allt mer begränsa en fiendes
anfallspunkter, i hvilket fall armen likväl, i öfverensstämmelse med den allmänna periferiförsvarsplanen, måste tänka
på att försvara de kustområden hvilka flottan ej kan åtaga
sig att skydda; skall armen inskränka sig till försvaret af
Mälaredalen, så kan flottan utan tvifvel finna lämpligare verksamhetsfält, före fiendens landstigning, än att bevaka Stockholms skärgård.
Vi återvända nu till sjöförsvarskomiten för att se till på
hvad sätt den med 7 mill. årligt anslag och med biträde af
certkomiten tänkte realisera sin strategisk::~. sjöförsvarsplan.
H var och en som något sysselsatt sig med stueher och
beräkningar öfver den fartygsmateriel som Arfonlras för ett
kustförsvar med eu sållan nppgift som sjöfön-:v::trsknmiten förelagt dets::tmnm, har ::;äkerligen kommit till det r esultat, att
bevakningen af vår lång::;träcldR knNt - rifver GOO eng. mil
från Raparanda t ill CarlNkrrma. - kriiJver ett betyc1ligt antal
beväracle fart.yg. Hade vi r,ck en tlotJ,a af ett dussin clP starkaste 1)ansarfregatte1~, Sft VOr e det dock V[tnskligt att stationera dessa fartyg på eller utanför vår kust, så att ej en fientlig invasirm s:flotta begagnancle sig !'l.f Att gym~amt tillf[ille,
1
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kunde lyckas passera. in till en skyddad ankarplats, innan vi
hunnit samla tillräckligt många fartyg för ett. angrepp på densamma. För r!ffrmshxr företag mot fiendem• knster och hamnar
synes det fullt ändamåh<enligt att koncentrera största möjliga
kraft. i ett fåtal fartyg, men 1lå clet gäller att för::;vara en egen
lång kuststräcka torde det vara absolut nödvändigt att fördela
krafterna på ett större antal fartyg. Komiten har emellertid
varit af en helt annan mening och har med förkärlek behandlat frågan om antalet fartygscerter men mycket motsträfvigt inlåtit sig på frågan om antalet fartyg. I den förra
fann man ett välkommet stöd hos certkomiten, i den senare
deremot ej. Derföre tvekade komiteracle icke att afgjordt instämma i nämda komites åsigt, "att antalet fartygseerter bör
nedbringas till det minsta möjliga" och godkänna des::; tvenne
pansarbåtstyper A och D samt dess tvenne minbåtstyrer B
och C men inga andra. Utan att fästa sig vid de detaljanmärkningar t>Om möjligen knnna göras mot pansarbåt en A ,
!:lnsåg k omiten det vara "tillräckligt, att pansarbåtens allmänna
egenskaper äro sådana som för kustförsvaret afsedela båtar
böra äga samt att anskaffningskostnaderna icke äro drygare,
än tttt vi förmå att åstadkomma det antal Råelana pansarbåtar
som erfordras för ändamålet."
Så säkra k ände sig sjöförsvar8komiterade på sin sak , att
de h är funnit rätta grandstenen för organisation, att de i l: a
paragrafen af sitt, "Fiinda;; ti ll yrtrnrler för nrrlncmrlet qf Sve riges ·~fi!j'öJ ·suar" nec1Rkrefvo: "Flottan, afse11cl till våra kust ert<
värn, - - - - r äk1iar följ anrle sla.gs strirlsfartyg, nämligen
sjögående pausarb:\ta.r samt minbåtar. " Ha,cle denna nrrrnndparagraf vnnnit stadfästelse, så h ade följelen blifvit den, att
regeringen varit bunrlen virl cle,..;sa t.venn P slag;; fartyg och ej
kunnat fi:am rlele,. ; bygga eller före,.,lå andra slag" stridsfartyg:
äfven om man varit fast. iifvertygad (lerom nJ.t fl ottan hacle
beh of af andra cer ter , hvaremot. riksdagen hade fullt fria händer att, Nå ofta deu behagade, vii,gra anslag till ~;åväl pam;arbåtar som minbåta,r.
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Sedan den saken väl var klarer ad, an:::;ågo komiterade
"frågan om det för kustförsvaret behöfliga antalet fartyg af
typen A vara lätt uog besvarad." Må så vara., att svaret är
lätt men att i komitebetänkaJ1(1et få reda på det är svårt nog.
Så här lyder början af svaret : "Är man med komiten öfverens derom att detta slags fartyg bör förutom minbåtarna vara
kustförsvarets hufvudsakliga vapen, är man vidare öfverens
derom att detsamma skall kunna. användas såväl i skärgårelen
:::;om å ' öppna. kusten, och gillar man slutligen elen åsigten, att
till :::;kärgårdsförsvaret vår nuvarande sjökrigsmateriel, åtmin:::;tone på två strategiskt vigtiga punkter af vår kust, kan vara
någorlunda tillräcklig, så är det gifvet, att viför clet närvarande behöfva så många af dessa fartyg som för den öppna
kustens försvar äro erforderliga samt för fmmtiden, då den
nuvarande materielen, i den mån elensamma blir föråldrad,
måste ersättas, ytterligare c1ertill åtminstone så många t:~om
motsvara dennas försvarsförmåga." Efter dessa tre om följa
två men, innan man får veta, hvad materiel komiten anser
erforderlig för vårt kus-tförsvar. D å "mindre pansarbåtar af
certen D icke behöfvas", så länge vi äga tillräckligt antal
fartyg som kunna göra t1eras tjenst, och då antalet minbåtar
som vi kunna behöfva anskaffa "torde böra bero på en närmare utredning än k o mi ten varit i tillfälle att verkställa" ,
tro sig k omiterade "på dessa skäl" böra förorda, "att för den,
nännaste framtiden nyanskaffningen borde omfatta ett antal af
3 pansarbåtar af certen A j emt-,e minmateriel för en million
kronor." När man hunnit så. långt i betänkandet, förleeles man
lä.tt till det antagfmcle, att komitera.de ::Lnsågo, att en t illökning
af 3 pansarbåtar A till våd flytande materiel skulle sätta
denna i stånd t ill att nöjaktigt fylla de uppgifter som, efter
hvacl vi af det föregående sett, förelagts densamma. För att
ej göra sig sak er till att hafva lenmat ett så katego~iskt ~var
skymla sig komiterade att tillägga, att "tl etta antal v1sserhgen
är. väl litet och inom en icke alltför lå,ng tid torde böra efterföljas af till en börja.n en grupp af ytterligare tre elylika
pansarbåtar."
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Friheten att, :·mart, sagclt, ad libitum tolka svar et på elen
lätt besvarade frågan om erforderliga antalet fartyg , utsträckes ytterligare, då man hänvisas till en i bil. A intagen nybyggnadstablå, enligt hvilken Sverige, "mecl en kostnad af 2
millioner kronor pr år, efter 15 års förlopp" ;;kulle äga 8 pansarbåtar A, 20 större och 14 mindre minbåtar, eller efter 30
år 14 större och 10 mindre pansarbåta.r jemte 80 minbåtar.
Äfven om det vore möjligt att Rkrifva under komith.s
alla om och men, skulle vi ej känna oss öfvertygade om, att
3 pansarbåtar A j emte ett obestämclt antal minbåtar äro allt
h vad som erfordras "för den öppna kustens förRvar" , att genom anRkaffning af deRsa fartyg "elen rätta riktningen för en
vidare utveckling af sjövapnet" dermed vore beträdd, att en
fiende då knappast skulle äfventyra "ett plötsligt öfverfall med
en mindre landstigningsRtyrka ", att blotta tillvaron af ett sådant "sjögående - - - kustförsvar - - - kanske skulle
verka så tillbakahållande, att vårt land sparadeR faran af ett,
krig, som i annat fall varit oundvikligt." F ör att sätta flottans officerare i tillfälle att opartiskt döma h ärom, hade k omiterade bort lemna åtminstone någon antydning på hvad sätt de
t änkt sig dessa 3 pansarbåtars och x minbåtars uppträdande.
Skulle de operera tillsammans eller spridda långs kusten!'
Skulle de kryssa. i Rjön eller ligga Rtationerade på vissa punkter och i detta fall lwar, i K almar Rund, på Gotland, i Gefle
eller Sundsvall.
Vi slmlle visst icke sa ifrigt-. forska efter svaret pä frägltn
hun1 stort a,ntal fartyg vår fl otta kan behöfva, alldenstund vi
hålla före, a.tt s.ii'lförsvaret kan och bi)r m·clnaR efter samma
:::;jömilitära grnncler, vare sig vi hafva 7 eller 10 millioner att
nedlägga på cletsamma, men att i förra fallet. vi måste tillst~t
vår oförmåga att lemna verksamt skyeld åt hela var långsträckta kust. Men då man, i likhet med Rjöförsvarskomiten ,
ej vill höra talas om något part.ielt kmMöri:<var att börj a med,
utan pretelll1erar att med en så obetydlig summa som 7 mill.
kronor ordna ett-. h ela kusten omfattande' förRvar till sjös, dfl
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blir, enligt viirt ~ätt att ::;e ~aken , fartygsmaterielens mängd
mindre än rl et!~ art och beskaffenhet. en mätare för bedömandet af ::;yt;temets militära värde. Vi tro ej att komiterade g enom sin utredning och ::;ina förslag ha fva lyck at::; vinna många
fackmän för ~ina framstälf1a a::;igter rörande "Rättet för sj öföl't!Varets ordnande " och medlen Rom dertill erfordra:::;; om de
lyckats öfvertyga riksdagsmajoriteten "om dess nödvändighet",
derom torde man få tillfälle döma. under den närma.st e framtiden då de 3 panRarbåtarne skola anskaffas.
.
.
'
Sina åsigter om personalens och .förvaltnmgens orgam sat ion uttalade komitEm i sitt "förslag t ill grunder för ordnandet
af Sveriges sj öförsvar". Af detta förslag inhemtas, att flottan::;
personal borde utg0ras af stam , reserv och värnpligtige, att
den militära stammen sknlle bestå af 165 officerar e, 237 under··
officerare samt 2500 Rj ömän. Då h ela krigsbehofvet af befäl
och underbefäl af komiteracle beräknades till 270 officerare och
307 underofficerare och då såväl permanenta som nya reservstaterna föreslogos att Rmåningom indragas, så är det tydligt,
a tt möjlighet en att inskränka den fasta stammen till en numerär, bestämd af "nödvändigheten att - - - inskränka
den för ~å många andra behof erforderliga ordinarie budgeten::;
utgifter för personalen ", måste blifva beroende af elen b ~fäls 
resen; ~om var afsedel att i krigstid fyll a bristerna af 105 officerare och 70 nnderofficerare eller, om man afdrager de 24
officerare af unvaraml e re,.ervstater hvilka komiterade am:igo
för den närmaste framtiden påräkneligR., i alla händeiRer 81
af de förra och 70 af de senare.
För vinnande af t illräcklig befäl:;:- och underbefäh;reserv
ansago komiteracle . "annan ntväg ieke finnas" än att, i enliahet med heväring:-;lagen och med 1874 års k omiteförsla.g,
.l fl
b
befälhafvare oeh t>tyrmiin af ha.nrl elsfl ottan . v1c . ocuppfostra
tn,ns underbefälsskolor ouh p,f'tor underg;\ ngen sta.dgarl lmh tärknrs på l år anställa d em sa::;om reservofficerare eller reservnml erofficer n.re. D enn a amd;ällning skullA fortfara intill 40:df'
lefnaclsåret.
1
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Oaktadt de lockelser som framhållas, nämligen : "förmån
i socialt hänseende - - - af en dylik militärisk anställning", "fördelen att i händelse af k rig få såsom befäl eller
underbefäl aftjena ::;in värnpligt", under lärokursen "fritt underhåll m. m ." samt "premier vid kun:en:: ; slut" åt de ~;kick
ligaste, så är det långt ifrån säk ert, att af de circa 530 0lever
som årligen inskrifvas vicl riket::; navigationi:>skolor 50 ::;kulle
befinnas villiga att för de erbjudna förman erna underkasta sig
l • års militärknrs, ty en ung ::;j öman ::;om aflagt ::;in examen
är, om h an har intre:::;se för sitt yrke, naturligtvis ifrig att, jn
fili'·r dess heldre, åt ertaga :oin praktiska verksamhet. D e som
möjligen funne det med sin fördel förenligt att genomgå den
ett-åriga militärkursen blefve ::;annolikt sådana, som ej lyckats
få annan anställning, och dessa blefve antagligen ej eliten w .
Om således någon ovissh et kan råda beträffande utsigterna att
på det föreslagna sättet erhålla en tillräckliy befälsreserv, sa
synes det deremot så mycket vissare att en duglig sådan ej
kan danas genom ett års militärtjenst. Denna tid är anslagen
t ill att af rekryten bilda en 3:e kl. sjöman, men elen ::;om på
samma tid skall kunna lära sig örlogstj ensten~; alla delar och
de olika vapnens bruk, så att han blir k ompetent att sköta
en subalternofficers eller underofficers tjenst på ett nutidens
stridsfartyg, han måste i sanning vara en ovanligt utrustad
person och för örlogsyrket hy:::;a en brinnande håg, hvilket
. man näppeligen har rätt att vänta af den som vet att han
blott under 12 månader skall tillhöra yrket och att han efter
denna tid ej har någon väsentlig personlig fördel af på hvad
sätt han användt denna tid.
Lika visst är det också att flottan, genom att åtaga sig
den t eoretiska uppfostran och praktiska örlogsbildningen af
50 extra elever årligen, skulle nödgas till så väsentlig grad
taga i anspråk sina undervisningskrafter, skolutrymme, anslag
till underhåll, undervisningar och öfningar, att stammen helt
säkert blefve derpå lidande. Bland komitebetänkandets många
bilagor hafva Yi förgätves Rökt efter ett program för den värn-

-

286-

pligtige befälreservem; militärkur~ samt ett kostnadsföndag för
dess utbildning, hvilka kanske ej hade varit de minst intressanta i elen rika samlingen. Eftersom vi, af ofvan anförda
sk äl ej kunna finna komitemdes förslag att i krigstid fyll ::~,
bristerna af officerare och underofficerare, uppgående till omkring 30 % af hvardera, särdeles tilltalande och eftersom vi
i det föregående uttalat oss om huru effektivt reservbefäl naturligast torde kunna erhållas, så kunna vi ej instämma i komiterades yttrande, att "någon annan, rikligare eller bättre
källa" icke är att tillgå än elen de för eslagit.
Ett af de anförda motiven för det framstälda förslaget
om maskinist- och handtverksstaternas öfverföring till den rent
militära underofficerskåren, nämligen: att "det onekligen lärer
i disciplinärt hänseende få anses vara oegentligt att, såsom
under nuvarande förhållanden är fallet, en sådan underofficer
i tjenstgöring vid stationen icke är förman för det manskap
med hvilket h an i och för t:J in tjenst står i t:Jtundlig och omedelbar beröring", är egnadt att väcka ej ringa förvåning. Enligt § l af "disciplinstadga för krigsmagten " är det ingalunda
behöfligt att vara militär, ej ens kriysman, för att vara förman,
blott att tillhöra krigsmakten och på grund af tj enstgöringsrecrlemente
eller särskildt förordnande innehafva ständig eller
b
.
tillfällig befälsrätt. Ma::;kinistunderofficerare äro dessutom 1
egenskap både af underofficerare och af vid flottan anstälde
maskinister, enligt § 2 .af "t:Jtraffiag för krigsmakten", krigsmän. Är "sådan underofficer i tj enstgöring vid sta tio n en"
icke förman för det mansk ap med hvilket han står i stlmdlig
och omedelbar beröring, sa ligger felet ej i bristfällig organisation utan i bristande reglementariska föreskrifter. För tjensten ombm·d är såväl subordinationsförhållandet som befälsrätten för maskinist- och handtverksunderofficerare noga bestämdt och det torde ej möta något hinder att lika noga r eglera tjensteförhållandena vid stationerna. För öfrigt härleder
sig måhända hvad som komiterade anse "oegentligt" deraf,
att eldare- och hanc1tverkskompanierna gjorde;; till militärkår,
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ty detta kunde verkligen leda derhän, att på ett mindre fartyg en maskinistnnderofficer;;k orporal tog befäl öfver fartyget
framför ;;in förman maskinisten. För att gå i grund och botten med oegentligh eternas afhjelpande borde komiten h afva
föreslagit att också mariningeniörer gjordes till militära tjenstemän och sedan läkare o. s. v, Oss synes det emellertid
temligen klart, då man ej förlorar ur sigte den väsentliga
skilnaden mellan förmanskap och militärbefäl, att detta senare
- rättigheten och skyldigheten att taga befäl öfver fartyg
eller öfver trupp - bör bestämma hvilka som skola räklias
till militära, d. ä. stridande, kårer, hvaremot nlla andra borde
utgora civila, eller bättre, tekniska eller civila stater, men att
förmanskap, ständigt eller tillfälligt, måste förekomma mellan
alla till krigsmagten h örande kårer och stater.
Militärstammen skulle ock, enligt komiteförslaget, omfatta
2500 sjömän, r ekryterade till större delen - minst % -delar från frivillige värnpligtige, de öfrige från skeppsgossekåren
eller "på annat lämpligt sätt" . Värnpligtig rekryt antages i
3:e sjömansklassen på högst 2 år och tillåtes r ekapitulera på
2 år i sender, såvidt han i regel hunnit förvärfva kompetens
till 2:a kl. sjöman vid 24 års ålder och till l:a kl. sjöman vid
28 års ålder. En slags reserv skulle således bildas utaf värnpligtige hvilka, utöfver den för alla gemensamma öfningstiden
·90 dagar, längre eller kortare tid tjenstgjort vid flottan.
Onekligen äger detta för slag med sin starka fasta stam
väsentligt företräde framför tvenne andra som, i ändamål att
ännu mer "nedbringa kostnaden ", ifrågasattes, af h vilka det
ena upptog en mindre, fast stam af 1500 man jemte en till
2200 man uppgående, rörlig reservstam med circa l år och 5
månaders utbildningstid, det andra äter upptog en fast, 1300
man stark, stam j emte en lika stark reservstam med 6-årig
anställning, men som, utom sin ettåriga rekrytkurs, blott "när
behofvet sådant kräfde", skulle inkallas till tj enstgöring. Svagheten i komitemdes organisation ligger dock hufvadsakligast
i r eserven, såväl den l:a med något längre \lt.bildning, som
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den 2:a eller ma,;::;an af värnplig tige. Vi föreställa oss n ämligen att , ifall man i vicbträc ktare mån anlitat skepp,;gossekåren såsom rekryter ingskälla och således för o;tammen fått
elen 6-åriga tj ensteticlen allmänn are faststäld, icke blott stammen blefve homogen are, ntan att derjem,te af de ur stammen
afgående en .fullt Uen:;tuur l:a reserv kunde erhållas, om man
nämligen genorn en lämplig årlig lön buncle sådana som staduade inom landet vid ::;kyldigh et att i krig inträda i tjenst,
hvilket aftal borde vara gällande för så lång tid som flottan,
pa grund af de afgående:; förvär-fvade yrkes:;kicklighet, kunde
af dem draga mot:>varancle nytta.
Det är gifvet att en elylik organi,;a tion ej vore så· lockande för dem som i första rummet tänka på prisbillig het och
i andra på en vidsträck t tillämpn ing af värnplig ten, men de
som fått ögonen öppna för h vilka dryga k ostnader in natura
äfven en modifier ad värnplig tsförsvar sorganis ation innebär,
torde ej vara obenägn a att utbyta de::;sa mot en rimlig tillökning i kontanta penninge bidrag. Med en :;ådan organisa tion
aJ ,;tam och re:;erv kunde sjöbevär ingens öfningstid utan vä::;entlig olägenhe t bibehålla s vid 30 dagar, då man ej behöfde
afse dem till annat än en 2:a reserv eller såsom ersättnin gsmanskap .
Det skäl som bestämd e komitera de att utsträck a värnpligtstid en till 40:de lefnadsår et och utbildnin gstiden till 90
dagar var tydligen obenäge nhet att ifrågao;ätta någon ändring
i hvad lancltför svarskom iten föreslagi t angåend e öfningst iden
vid hären, ett tillmötes gäende som sistnämn da k omite torde
hafva senterat, då man måste erkänna, att ä ena sidan denna
öfningstid var "nog kort för de flottan tillkomm ande värnepligtige att derunder hinna förvärfv a ett önskvärd t mått af
de militära färdighe ter som för tjen:;tgö ringen vid detta specialvapen erfordras " samt att "å andra sidan det afbrott i de
fredliga sysselsät tningarn e:; förvärf, ::;om af inkallelsen till öfningstje nst föranled es, må betrakta s såsom väl långt för att
icke kännas betungan de." Ett. par r eservant er, som nog för-

stodo att uppskatt a hvacl tunga cle 90 öfningsd agarne inneburo och derföre yrkade pft deras nedsätta nde till 60 dagar,
blott~de ~nn:l o~örbehå llsammare majorite tens brist på sj elfständlg hallmng 1 denna fråga, då de förklarad e sitt yrkande
j emväl hafva sin grund deruti, "att det för flottan skall vara
likgiltig t, hvilken af dessa siffro r som väljes, enär h errar fackmän inom komitE'm uttalat elen åsigt, att flottan hvarken under
krig eller fred kan få någon väsentlig nytta af sj öbevärin gen,
derest densamm a ej erhåller en öfning vida öfverstig ande de
90 dagarne. "
Om herrar fackmän ej så noga öfverväg de hvilka uppoffringar landets sj öfartsidk ande ungelom måste underka sta sig
för att "främja ett naturlig t samband med handelsf lottan" å
ena sidan och med hären å den andra, så borde de ej alltför
l~tt hafva halkat öfver de olägenhe ter flottan skulle nödgas
~ldk,ännas , till följe~ af detta samband . Att med den knappa
tlllgang pa befäl, mlogerin gs- och öfningsu trymme, o;om står
fl~ttan till buds, årligen under 3 månader hysa och öfva ej
mmclre än 1500 värnplig tige, skulle utan tvifvel blifva ganska
betunga~1cle, äfven om det funnes någon utsigt för att vapnet
erh ölle 1 någon mån motsvara nde valuta för elen tid, möda och
kostnad som en elylik organisa tion måste medföra; men att så
skulle blifva förhållan det hafva ej ens komiter·acle dristat förespegla.
Bland öfriga förslag till förbättri ngar i den militära stammens organisa tion äro tvenne af så egendom lig art, att de ej
torde böra förbigås . Det första rörer officerskårens aflöning.
Komitt'm anser billighet en fordra, att flottans officerare i likhet med garnisonsofficera re, erhålla full clagaflöning, då de äro
pa sm garmson sort, stat1onen, tillstädes", så mycket hellre
som hvarje garnison sofficer åtnjuter inqvarte ringsers ättning,
s~ m vid flottan blott medföljer vissa befattnin gar. H varj e
SJöofficer måste erkänna sin forbinde lse till komitera de, ej så
mycket för lönetillö kningen, då denna under rådande officersbrist är af mindre praktiRk betydels e, som icke mer för den
"
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riktiga principen:,; :skull och derföre att de velat förekomma,
"att för tjenstemän inom :samma lönekla:s::; af samma kår aflöningsförmånerna kunna efter godtfinnande tillmätas den ene
med ringare mått än den andre, utan att den förre mindre
lifligt än den senare ön:skar att egna :sig at :sin tjen:st." Man
kunde nu lätt inledas i den förhoppuing, att för kom;eqvellsens och billigheten::; skull komiteracle skulle föreslå, att inqvarteringsersättning skulle tilldelas äfven de officerare, hvilkas tjen::;t i land påkallades men ej voro nog lycklige att
blifva använda i någon af de "under krig behöfliga, stämliga
befattningar", som blifvit å inqvarteringsstat upptagna. Otillräcldigheten af det å denna stat upptagna antalet var ej bestridd och skilnaden i den ena eller andra tjensten ej så påfallande att, ur billighetens och rättvisans synpunkt, någon
skilnad i aflöningsförmåner deraf borde följa. Derföre hadP
man ock 1877 lyckats skaffa inqvarteringsersättning, om än
något mindre, åt en del kaptener och subalternofficerare som
voro nödvändiga för upprätthållande af tjensten i land, och
n ågra år senare utsträcktes ersättningen äfven till de öfrige.
Man må dock icke föreställa sig att denna assimilering i aflöningsförmånerna kommit till stånd på sj öförsvarskomitens
tillskyndelse. Tvärtom ansåg denne det vara billigt, att de
som 1877 blifvit likstäida med en del af deras grad- och löneklasskamrater nu skulle förlora dessa rättmätiga förmåner och
sålunda betala fiolerna för att möjliggöra den principiella clftgafl.öningsutjemningens realisering. KomitEm gjorde blott undantag för 2 officerare i marinförvaltningen och 3 instruktionsofficerare. H vart tog nu den rättvisa principen om "likställighet m ellan officerare af samma va pen" vägen? Månne på
detta sätt aflöningsförmånerna (inqvarteringsbidragen) åt officerare som lika lifligt önska egna sig åt sin tjenst gjordes
oberoende af godtyckligheten? En not, inom parenthes, i
BiL A .M. 17 upplyser, att komiterade på den föreslagna inqvarteringsstaten lyckats göra en besparing af 1CXXX) kronor.
Måhända ligger deruti någon förklaringsgrund till komitemdes
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ge- och ta-löneänclring::;för::;lag och till kaptens- och subalternsgradernas något afkylda tacksamhetskänsla för komitemdes
nitälskan om rättvisa och billiga afl.öningsprinciper?
Det andra förslaget afser att afska:ffa de tekniska yrkeskompanierna och fördela eldarue och hancltverkarne på sjömanskompanierna, h vilken åtgärd förmenas vara "vida bättre",
dels "med hänseende till den militäriska gemensamhetskänslan",
dels för underlättande af öfverflyttning från en yrkesafdelning
till en annan, "exempelvis från handtverkare till sjömän, eller
tvärtom". Oafsedt att vi, såsom nyss har blifvit antydt, ej
tro, att man vinner något på att sammanblanda tekniska och
militära kårer, hvilkas utbildning bör fortgå i ganska skiljda
riktningar, om man eftersträfvar fullgoda yrkesmän, hvarföre
sådana öfverflyttningar som af komiten omnämnas väl må
medgifvas för undantagsfall men ej underlättas, så betvifla vi
högeligen, att den militära gemensamhetskänslan genom en
sådan åtgärd som den föreslagna kan uppväckas, så länge de
tekniska yrkesmännen ej äro qvalificeracle att i tur med stamkamraterna taga militärbefäl och så länge likställighet emellan
de olika afdelningarne i öfi:-igt ej råder, såsom t. ex. i fråga
om aflöning. Genom att föreslå högre dagaflöning för underofficerskorporaler af ej blott maskinist- utan ock minörafdelningen synes den gränslinie mellan tekniska och militära kårer som man velat utplåna vara ganska skarpt markerad.
Hvarföre minörer skola betraktas såsom mera tekniska eller
specialister än artillerister, och hvarföre de skola åtnjuta högre
clagaflöning än de senare, torde ej vara lätt att utfundera.
D et förefaller nästan som om den utväg vi stå i begrepp
att välja för att skapa personal till handhafvande af det fasta
minvapnet l ätt kan komma att förrycka organisation af den
öfriga aktiva personalen, hvilken för visso är lika mycket i
behof af både öfning och annan uppmuntran, om den skall
kunna höjas till samma nivå som andra mariners örlogsmän
numera intaga. Åtgärden att från den aktiva stammen utbryta en för minvapnet uteslutande afseeld kår och att, på
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gång man ~tadgar att för den~an11mL knappa~t n ågon
sjötjenst är erforderlig, tillägga denna p er~onal högre .~jöajiö
niu,c; än dem för hvilka tj ensten till sjös är hufvudsak, torde
eJ _vara egnad att främja en god militärisk gemensamhetskänsla.
Utan tvifvel har minvapnet, liksom öf'i·ige grenar af sjöva.pnet, behof af teknisk yrkesskicklighet; men )wacl vore väl
då naturligare än att, pi1 samma sätt som hittils t ekniska detaljer lagts i händerna på maskinister, vapen smeder och an~lra
h ancltverkare, anförtro det som erfordrar t eknisk handläggmng
inom minväsendet åt personer i besittning af t eknisk unclerbygnad, hvilka, efter hvacl det vill synas, lättare borde kunna
förvärfva nödiga specialkunskaper och färdigheter än personer
med blott början till sjömilitärisk daning ? För den öfriga för
minvapnet behöfliga personalen borde ej större mått af spe<;;ialskicklighet vara af nöden, än som myck et väl k an bibringas dem, utan att de för elen skull måste göras oanvändbara
till all annan örlogstjenst.
H vad särskilclt befälet beträffar, så må det vara sannt, att
det . fm·dras mera omfattande teoretiska stltdier och specialutbildning af den officer som skall kunna skötrt en minposition, än af elen som skall leda artillerielden ombord i ett fartya men skilnaclen låter dock reducera sig till en fråga om
nå;ot längre tid, använd på studier och öfning , hvilken ticlskilnad säkert skaJl aftaga i den mån vi hunnit försk affa oss
lättfattlio-a handböcker och r eglementen för minornas sh;ötanele.
b
f .
Att minvapnet för sin utveckling kräfver en stab a eJ blott
ino·eniörer
utan äfven af ett färre antal ~jöofficerare torde ej
b
kunna bestridas, men förhållandet är i detta af.geencle alldeles
detsamma som i fråga om artilleriet, och derföre synes det
oss som det vore klokast att för målet~ vinnande, liksom hittills skett, begagna sig af de personliga anlagen och gifva
dem tillfälle att utveckla sig. Inom en sjöofficersk år skall
man alltid finna individer, hvilkas mindre h åg för sjötjensten
och större fallenhet för t eor etiska studior och för en mera fast,
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speciel verksamhet ~ maningo m allt tydligare framträder; att
uppmärksamma och i rätt tid efter hand afskilja individer
med sådana anlag fran elen allmänna tjenstgöringen, är en bjudande nödvändigh et, ::;ö, vidt man erkänner vigt en af att använda h varje off].Cer på den plats der han bäst förmår . gagna
vapnet.
Emot den skenbadigen rationella ideen, att det fasta min;vapnet måste äga en speciel, för ingen annan tjenst danad,
minkår , skulle man slutligen kunna anmärka, att en elylik organisation innobä.r ett slöseri med stampersonal, ty, seelan en
position blifvit minerad, torde ett ej ringa antal minörer blifva
öfverflödiga, da cl e ej äro användbara till annan tjenst, t. ex.
till att komplettera besättningarna på den till positionens för·svar afdelta flytande materielen. Åtminstone förefaller det,
som om 62 underofficerskorporaler och 50 minörer af l:a kl.
ej vore behöHign, för att vakta och passa minhnierna vid de
7 p ositioner, hvilka af sjöfijrsvarslwiniten blifvit upptagna.
( Fort~ ättn.)
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Enkel metod att utan pejling bestämma kompassens deviation.
(ijfv e rsiittuing r. f en af K. K . sj öoffi co raru e W. Szigyitr16 och H. Florian till
koo gl. sjöfiirsvarsdepartementet iu\ em nad beskrifnin g)

Medelst denna metod kunna ångare under stiltje till sjös,
såväl vid dager som ock nattetid samt äfven uneler tjocka,
inom en tid af v. p. 20 minuter och således utan någon särdeles tidsförlust bestämma sina kompassers deviationer på alla
kurser samt blifva sålunda i tillfälle att så ofta det kan anses
nödvändigt, på enklaste och beqväxp.aste sätt, utan särskilda
instrument och utan räkning kontrollera desamma.
Metoden erbjuder dessutom möjligheten att noga bestämma
den magnetiska deklinationen till sj ös, af hvilken den äfven
är alldeles oberoende.
Metoden är fri från observationsfel och då, till följd af
den sk akning som uppst år genom maskinens arbetande um1er
gång, fartygets magnetiska tillstånd är normalt, så lemnar den
äfven i detta afseende rigtigare r esultat än de, som äro att
förvänta vid fartygets omsvajning i hamn.
Grunderna för mMuden.
För ett i fullko~nligt jemn fart varande ån gfartyg, pi'L
hvilket roret blifvit lagclt bordvarts, k an man efter förloppet
af 2-3 minuter , räknadt från omdrejningens början, antagc:L
att det under lika stora tidsförlopp besln·ifver lika stora ch·ejningsvinldar. D en mot hvarj e tidsförlopp svarande absolu ta
drejningsvinkeln kan saJunda bestämmas genom hela tichlförloppet för en fullständig drejning af 3GO".
Om man sålede::3, utgående från en be::3tämd kurs, jemför
den på detta sätt erhållna, under ett visst tidsförlopp genom-
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löpta drejningsvinkeln med den enligt afiäsningarna af kompasskurserne samtidigt afgifna vinkeln, så visar sig härvid en
skilnacl, som uppenbarligen angifver deviationsförändringarna
från · den ena kursen till elen andra.
Utföres denna jemförelse för flera lika stora tidsförlopp
ända till dess att fartyget drejat 360°, så erhålles den ända
från utgångskursen och sedermera till hvarje afläst kompasskurs uppkomna deviationsförändringen och således äf ven h ela
deviationskurvans gång.
Uppsökas nu, börjande med utgångskursen, de afl ästa kompasskurserne på ett N a pi er' s diagram och afsättas sedermera
från dessa de observerade deviationsförändringarna i positiv
eller negativ rigtning, allt efter som kompasskifvan afvikit till
höger eller till venster i förhållande till utgångskursen, så erhålles en deviationsknrva, som i allmänhet ligger osymmetriskt
i förhållande till sin noll-linie.
Har man nu äfven för fartygets runddrejning ifrån samma
utgång~:>kurs åt motsatt led uppdragit deremot svarande kurva
och derefter af de båda kurvorna k onstruerat en medelkurva,
-sa måste, på det att denna senare må, enligt lagarue för den
semicirkulära och qnadrantela deviationen , ligga symmetriskt
i förhållande t ill n oll-linien, en med denna linie paraHel linie
dragas genom de punkter, som erh:Ulas genom att taga hälften
af de begge höjdpunkternas sammanlagda vertikala afstånd
från noll-linien och angifves deviationens verkliga storlek genom de mot elen sålunda uppdragna linien fälda ordinaterna.
D en vanligen mycket ringa k onstanta delen af deviationen, hvilken endast gör den verkliga deviationen osymmetrisk,
kan utelemna::;, men då den~amma ej förändrar sig med tiden
eller vid ortombyte, kan deu dock; om man så vill, tagas med
i räkningen, tlerigeuom att den nyssnämnda paraHela linien
eller -, som den konförflytta" mot~varand e det värde
stanta delen af deviationen eger. På väl placerade normalkompa::3~er är denna del <'t f rleviationen vanligast att hänföra
till observationsfeL

+
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Fartygets andra orodrejning tjenar såväl till elimination
af kompasskifvans friktion och tröghet, hvilken dock är ringa,
som ock till kontroll af den första omdrejningen. N ågot för~enande af den magnetiska induktionen synes, af hvad som
hitintills blifvit iakttaget, ej ega rum. Är formen af den andra orodrejningens kurva till sin allmänna karaktär 'lik den
förstas, så är detta ett bevis på rigtigheten och tillförlitligheten af den erhållna deviationen.
Metodens utjöntnde.
Vid metoden s praktiska tillämpning synes det vara fördelaktigast att å träfartyg välja till utgångskurs N ord, på
hvilken deviationerna äro små eller ock en annan kardinalkurs, på hvilken detta är fallet. P å jernfartyg egnar sig af
~amma orsak till utgångskurs bäst en kurs, som ligger nära
fartygets byggnadsrigtning, emedan derigenom undvikes en
osymmetrisk form på kurvan.
Omdrejningstiden, hvilken i allmänhet beror på r orets ställning, bör vara v. p. 10 a 12 minuter och afläsningarna böra
ske hvarje half minut, emedan derigenom för en orodrejning
erhållas 20 a 24 punkter för kurvans noggranna konstruktion
1
1
och kurserne kunna då äfven lätt afläsas på ' 1 n eller t . o. m. / 10 °.
Såväl för att söka förekomma spiralform på styrningskurvan som ock för att ernå en likformig och jemn drejningshastighet uneler hela observationen bör man på mindre fartyg
låta detsamma, med roret stadigt liggande ett halft slag (v. p.
5 a 6") borclvarts, dreja genom första qvaclranten och på större
fartyg genom två qvadranter innan man börjar observationen
från elen till utgångspunkt bestämda kursen, och gäller detta
för bi\,da omclrejningarna.
Redan före omclrejningens början måste maskinen vara
i elen fullkomlig t jemna gång , hvarmed båda omdrejningarna
skola utföras. I och för observat ion på kompasser , som icke
äro fylcla med sprit, är det för kompasskifvan s lugn bäst att
uneler omclrejningarna endast använda h alf maskinkraft; dessutom bör under h ela tiden und vika:;: knackningar på kompassen.
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E xemp el.
Om man bestämt sig för t. ex. N ord till utgångskurs, så
·börjar man omclrejningen styrbord hän med ungefär \V est och
antecknar nogg rant enligt et t sekunclur tiden , då k ompasseils
sty rstreck passerar utgångskursen, för hvilket ändama.l sekunderna böra intill dess rälmas högt. Frän detta ögonblick ropas, seelan man i lämplig tid förut varskott "färdig", af den
räknande efter förloppet af hvarje half minut "nu", hvarvicl
fartygets då anliggande kurs antecknas. Före omclrejningem;
slut, då styrstreck et återkommer i närheten af utgångskursen
N ord, rälmas sekun derna åny o högt och an tecknas nu tiden
för omdrejningens slut.
Då man vid fortsatt omdrejning är i närheten af Ost-kurt-:
lägges roret för drejning babord hän lika my cket som förut
styrbord och observationen börjar åter vid N ord samt förfares
på samma sätt som ofvan är sagdt för drejningen styrbord
hän. Härmed är o observation~rna af.glutacle.
I och för kurvornas konst ruktion betj enar man sig antingen af dertill lämpligt rutpapper eller ock helst af ett N apier's
diagram.
Om hela det för omclrejningen styrbord hän observerade
tidsförloppet är t . ex. 12m Os , så blir den verkliga drejningsvinkeln under en minut = 360°/12 = 30° och utgående från
N ord afsättas på diagrammets gradindelning åt höger h varj e
30:de grad, som betecknas med siffrorna 2, 4, 6, o. s. v., !warefter de särskilrla delarna halfveras och betecknas med l, 3, 5,
o. s. v.
Derefter utmärkas i ordningsföljd pa gradindelningen de
aflästa kompasskursernes gradtal och afsättas tiedermera pä
deras ordinater de stycken, 'lOm innehållas mellan l:rt k ompas:skursen och märket l , mellan 2:a kompasskursen och märket 2
o. s. v., hvarvid såsom regel gäller , att så län ge som märkena
för den verkliga drejningsvinkeln falla framom eller till höger
om de afsatta kompassaflä~min garna på elen h orisontala grac1indelningslinien, så afsättas styckena i p ositiv rigtning, men
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i motsatt fall i negativ rigtning. D e på detta sätt erhållna
punkterna sammanbindas genom en kurva. Beräknas sedermera den under omdrejningen babord hän mot hela drejningstiden för hvarj e minut svarande verkliga drejningsvinkeln,
hvilken derefter af.sättes från gradindelningens högra slut- eller
N ordpunkt åt venster och vidare förfares såsom ofvan är sagdt,
så kan af båda dessa kurvor erhållas en medelkurva.
Uppdrages derefter en med gradindelningslinien paraHel
linie, på så sätt att denna ligger lika långt från medelkurvans
höjdpunkter, så kunna från denna linie de mot hvarj e kompasskurs svarawie verkliga deviationerna uppmätas och sedermera enligt den antagna gradindelningens skala uppdragas på
ett annat diagram, som kan nyttjas i och för kursförvandlingar
eller ock införas i en deviationstabelL
I brist ~tf diagram kan rutpapper i millimeter mod fördel
användas, hvarvicl man låter 2 mm. motsvara v . p . 1".
Om denna metod för bestämmande af kompassens deviation
har föreståndaren for Kongl. N antisk-meteorologiska byrån,
kommendörkapten F. Malmberg i ett till Kongl. sjöförsvarl:ldepartementet afg;ifvet officielt yttrande anfört:
"att metoden, nuder fljrutdittm:n,r; c~f jitllkomli.r; ::;tiltje och
::;trömfi·itt vatten samt att lcomprtssen e.f är behäftad med större deviation, kan, då elen utföres cif kompetent p erson, O((,nt väl oiird
att e.r;a känueLlom om, men att densamma dock ej bÖJ' un(lantriin.r;a
mera tiltj'örlitli.r;a ::;ätt att bestämma lwmpassens deviation ."

Slu.tkurs

z z
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(Insändt.)

Om senaste årens reglamentsarbeten för
Amiralitetskrigsmanskassan.
B estyrelsen för sjöofficerssällskapet i Stockholm har, såsom
bekant är, genom en till samtlige clelegare i nämnda kassa utsänd tryckt skrift, efter npp<lrag af :flere clelegare, meddelat
att de senare beslntat afiåta en underdånig ansök an till k onungen af innehåll, bland annat, att kassans elirektion mer än en
gång blifvit itlagcl utarbeta nytt reglemente för kassan; att
Kongl. Maj:t senast den 22 Juni 1877 gifvit Direktionen ett
dylikt uppdrag; och att detsamma ännu likväl icke blifvit
verkstälc1t på skäl, som derför lära vara anförda; äfvensom
att Kongl. Maj:t alltså täcktes låt a utarbeta förslag till nytt
reglemente för kassan hufvudsakli gen grundadt derpå att kassans delegare må tillerkännas beslutander ätt i hvacl som rörer
den del af pensionsfon den, som ostridigt am;es vara k assans
egna medel, och i allt som angår gratialsfonclen och dess förvaltning. Vidare har B estyrelsen tillkännagif vit att denna
am;ökan ofördröjlige n :,;kulle komma, att cirkulera i och för
underskrifte r;; erhållande af öf'rige delegare.
För bedömande af denna sak meddelas följande korta redogörelse om senaste årens reglementsa rbeten för Amiralitets krigsmansk assan.
Sedan kassans reglemente af år 1838 trädt i kraft, anbefald e K ongl. Maj: t elen 21 1\'Ia.i 1851 att förslag till nytt reglemente skulle af Direktionen utarbetas.
Redan samma år den 24 N ovember afgaf Direktionen det
infordrade underd:'m iga förslaget ; hvarefter Direktionen elen 23
Augusti 1861 erhöll befallning att ånyo omarbeta reglementet ,
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med iakttagande af vissa närmare bestämda ändringar; Och
delga.fs Direktionen genom nådig remiss den 21 Mars l S'G2
flore föreslagna ändringar i det äldre reglementet.
Med anledning häraf hemstäide Direktionen den 30 Juli
sistnämnde år till nådig fastställelse ett öfversedt underdånigt
förslag till nytt reglemente.
Sedan Kongl. 1\faj:t den 13 September 1872 uppdragit åt
Direktionen att verkställa förnyad utredning i ärendet och
Direktionen sådant fullgjort, förordnade Kongl. 1\faj:t den 1 3
December 1874 en särskild ko mi te för afgifvande af underdånigt utlåtande och förslag till ordnande af flottans pensionsväsende.
I utlåtande den 31 D ecember 1875 föreslog komiten uppå
anförda skäl att Kongl. Maj:t måtte i sammanhang med den
författning till ordnande af flottans pensionsväsende, som komme att blifva vidtagen, anbefalla kassans direktion, att utarbeta och till Kongl. :Maj:t inkomma med förslag till nytt
r eglemente för kassans styrelse och förvaltning.
Med år 1877 öfvertog statsverket, såsom bekant är, pensioneringen af flottans och lotsverkets gemenskap och fat-itstäldes åren 1876 och 1877 nya pensioneringsgrunder för flottans befäl och underbefäl m. fl.; och ålades Direktionen den
22 Juni 1877 att inkomma med förslag dels till förnyad förordning och reglemente för kassans styrelse och förvaltning
och dels angående pent-iioneringen af flottans och lotsverkets
gemenskap; dervid Direktionen, såsom orden lyda, egde hvad
auginge clelegarne i kassan, hvilken numera vore uteslutande
afseeld för des::;a delegare, att föreslå bestämmelser, genom
hvilka delegarne erhölle hufvnchmkligen enahanda r ätt, ::;om i
såda1.1t afseende vore för clelegarne i armEms pensionskal-itJa
gällande.
Direktionen öfverlemnade den 30 Juli 18'79 förslag till
reglemente för pensionering af flottans och lotsverk ets gemen~:>kap och tillkännagaf i sammanhang h ärmed att förslag till
nytt reglemente för Amiralitetskrigsmauskassan s styrelse och
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förvaltning ick e kunnat uppgöras af det skäl, att pensionsrätten för lotsstaten, hvilken eger obestridlig delaktighet i
kassan, då icke var ordnad i öfverensstämmelse med de för
öfriga stater gällande grunder.
Genom nådigt bref den 18 April 1884 har Kongl. Maj:t
förordnat om pensions- och gratialsrätt för vissa tjenstcbefattningar vid lotsstat en.
Slutligcn har Direktionen i underdånigt memorial den 21
Mars innevarande år föreslagit att Kongl. :Maj:t måtte an t ingen till Direktionens förfogande anvisa förslagsvis 5000 kronor
för att Direktionen måtte blifva satt i tillfälle att för reo-leo
mentets omarbetande anställa erforderligt biträde eller ock befuia Direktionen från dess uppdrag i detta hänseende och i
sådant fall öfverlemna detsamma åt särskilda sakkunniga personer.
Härmed slutas denna r edogör else, hvilken är grundad på
handlingar hörande till sjöförsvarsdepartementet. Stockholm
i Augusti 1885.
A. f\. G.
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sjökrigshis torien vet att från alla ticler omtala de viatiga
b
framgangar , som uppnåtts genom kryssare och kapare, men
tydligast framstår väl det stora och omfattande värdet af goda
och dj erft ledda kryssare vid början af vårt århundrade. Det
var ick e de stora sj ödrabbning arna, som tillförsäkrad e eno·elsmännen deras ofantliga och intill de~1a dag orubbade öfvervigt i sj öhandeln, utan hufvudsakli gen det då för tiden vid
alla afiägsna kuster förda kryssarekri get, genom hvilket den
fiendtliga samfärdseln för årtionden låg nere, men den engelska skeppsfarte n och det engelska kolonialväs endet kunde utveckla sig till högsta blomstring.
Ångkraften s införande ändrade visserligen mycket i sjökrigsväsend
et , men nödvändigh
eten af :flottans delnino·
uti
.
~
b
stridsskepp och kryssare qvarstod likväl. I alla händelser
måste det dock medgifvas, att örlogsfartyg sbyggnaden under
ingen tidsperiod låg så i lägervall, hvad kryssar e beträffar,
som just omedelbart efter skrufmaskin ernas införande ombord.
Man ville icke skilja sig från det h äfdvunna bruket af seglen
såsom hufvuddrifk raft, och man kunde det ick e heller, ty
skeppsmask inerna voro tunga, hade ofantlig kolförbrukn ing
och blott ringa kraft. Så uppstodo dessa h ermafroditfartyg
med städse otillräckliga förråd ombord, och man ansåg det
snart falla af sig sjelft, att de under segel skulle upphinnas af
hvar.i e seglare, under ånga af hvarje ångfartyg. Dessa träIinieskepp och fregatter med auxilärmask iner hafva aldrio· haft
b
tillfälle att uppträda i något större krig, men om de verkligen
måst göra det, skulle deras kryssareope rationer nog utfallit
ganska sorgligt. Dessa omständigh eter förorsakade äfven, att
det klara begreppet om kryssames nödvändigh et vid denna tid
började grumlas, och då sederm era pansarfarty gens första skede
kom, var det en vidt utbredd åsigt, att . en örlogsflotta egentligen behöfde bestå af endast pansarfa!'ty g; man ansåg i sin
tillit till internatione lla fördrag om privategend omens till sjös
helgd deras användning i krig såsom helt och h ållet försvunnen
eller åtminstone såsom mycket inskränkt.
o

(Insänd L.)

De moderna kryssarne.
Af Th eorlo1· Al/!lwM, K. K. ma 1·iningcn iiir .

Redan från äldsta ticler såg man sig föranlåten att, till
följd af de maritima vapnens natur och sjökrigets ändamål,
indela örlogsfartyg en i två skilda hufvudklass er, stridsskepp* )
och kryssare. De förra tillkommer striden emot fiendtliga
liniefiottor och förstärande t af fiendtliga kustbefästn ingar, h varför man vid deras byggande måste fästa största vigten vid armeringen och motståndsfö rmågan. Kryssarne deremot hafva
under krigstid till uppgift att tillfoga fiend ens mera afiägsna
och mindre skyddade stationer äfvensom hans hanclelsfiotta
den största möjliga skada, vidare att försvara den egna h andeln och egna kolonier mot angrepp af fiendtliga kryssare och
slutligen att upprätthålla de;n för liniefioLtan så n ödvändiga
men ofta så svåra be valminbo·st].ensten. En kryssares vigtigaste
eo·enskar)er
äro derför å ena sidan att utan förnyade förråcl
t:> '
kunna h ålla sjön så länge ~om möjligt, och å andra sidan en
h ögt uppdrifven snabbhet. Särskildt den sistnämnda egenskapen ansågs alltid i det närmaste förbunden med begreppet
kryssare, ty ett sådant fartyg bör med af.seende å tjenstens
ändamål såväl som till följd af sin svagare beväpning vara i
stånd att under alla förhållande n undvika en starkare motståndiwe. Vid rekognoseri ngstjensten får snabbheten naturligtvis en ännu större betydelse, ty på hastiga och säkra underrättelser om fiendens ställning och uppträdand e beror ofta
till sj ös som till lands - utgången af en krigsO])eration.
o

*) Vi hafva i\tergifvit. dr~t t.yska ordet «Schlacht~chiff« med stridsskepp, <lit
benlimningen liniesk rJJj), ehuru mem vU\ljurlande, oneklige n har. en mindre om ·
fattand e betydelse .
Ofvers. anrn .

-

-

304 -

Syd::;taterna::; kry::;::;are "Alhabama", ::;om under det amerikanska inbördeskriget tillfogade nordstaternas handelsflotta så
oerhörd skada och blokadbrytarn es uppträdande i samma krig,
hvilka tyd.ligt ådagalade det höga värdet af stor snabbhet, ändrade på en gång åsigterna om kry::;~arnes betydelse. N ordstaternas krigsskepp, sefm då för ticlen räknades till de bästa,
voro länge ur stånd att blifva herrar öfver denne ende :fiendtlige kryssare, och de måste till följd af sin egen ringa rörlighet tillstädja att den af dem upprätthållna blokaclen af sydstaternas hamnar upprepade gånger blef genombruten under
dems ögon. Mot slutet af inbördeskriget var det äfven de
förenade staterna, som, med stöd af sina just då gjorda, känbara erfarenhetsrön , skreclo till byggande af nya kryssare och
uppstäide det program för dessa fartygs nödväneliga egenskaper, som ännu i dag i hufvuclsak eger sin fulla giltighet.
Kryssarne skulle hädanefter vara medelstora fartyg med jemförelsevis lätt bestyckning och under ånga uppnå en större
·
hastighet än de snabbaste stridsfartyg eller handelsåno·are
'
b
skyddade
vara
borde
ammunition
och
pannor
dera~ maskiner,
enelast clerigenom, att de förlades under vattenlinie~; deras
förråd borde vara så stora som möjligt och slutligen borde
fartygen äfven under segel kunna användas.
Med den raskhet och beslutsamhet, som utmärker amerikaname i alla deras företag, men hvilken äfven helt naturligt
leeler till missgrepp och villfarelser, blefvo enligt detta program fartygen af "Wampanoag" -klassen satta på stapeln; de
hade 4000 tons deplacement, borde göra 16 knop, hafva stora
kolförråd, ega goda sjö- och seglingsegensk aper och dertill
äfven föra ett ganska kraftigt artilleri. De första fartygen
af denna typ visade sig dock genast såsom förhoppningslö st
förfelade och så instälcles det re.dan påbörjade byggandet af
de öfriga. Uppgiften var för svår och sannolikt olöslig för
elen amerikanska industriens dåvarande hj elpmeclel. Förbindningarna hos träfartygen voro för svaga och kunde icke motstå de stora anspråken, utrymmet var öfverfylclt af maskiner
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oclf pannor och lemnade icke tillräcklig plats för manskap
och lifsmedel, fartygen voro slutligen äfven hårdt öfverlastade
och kunde derför aldrig uppnå elen önskade hastigheten.
·· , Ehuru dessa amerikanska kryssare måste anses såsom fullkomligt misslyckade, så föranledde deras byggande likväl, att
man i Europa började egna det uppstäida problemet en större
uppmärksamh et och ändtligen att i alla land bygga kryssare,
som - allt efter de lokala förhållandena - mer eller mindre
motsvarade dessa "Wampanoag" -klassens konstruktionsb etingelser. I England sträckte man 1866 kölen till "Inconstant"
om 6()(X) tons deplacement, 7300 ind. hkr, tio st. 23 cm. och
sex 18 cm. kanoner, ett fartyg, som vid sin proftur verkligen
bevisade, att det med unelantag af storleken motsvarade alla
de vilkor, som voro uppkastade vid planen till "vVampanoag" .
På "Inconstan:t" följde i England och Frankrike en hel rad
af lika stora och mindre fartyg om 15- 17 knops fart, och
äfven de öfriga europeiska sjöstaterna följde snart detta föredöme.
Med rätta inseende betydelsen af stor hastighet och "handterliga" d. v. s. måttligt stora fartygsdimensi oner, bemödade
man sig nu vid konstruktionen af nya kryssare att alltjemt
begagna sig af starkare maskiner men att så mycket som
möjligt förminska fartygets deplacement. Denna sträfvan
ledde slutligen (1877) till byggandet af de engelska fartygen
"Iris" och "Mercury" om 3730 tons deplacement, 7300 ind. hkr
och 18 knops fart. J emför man dessa sistnämnda kryssare
med dem som byggdes 10 år tidigare, med den engelska typen
"Inconstant" och med elen franska typen "Duquesne", så kan
man i hvarje hänseende konstatera ett betydande framsteg.
Deplacemente t är reduceradt till nära hälften, maskinkraften
förblir dock densamma, maskiner, pannor och amn;m nition
ligga såsom förut under vattenlinien, men hastigheten stiger
med fulla två knop, från 16 till 18. Denna betydande effektivitet hos de nyare kryssame kunde hufvudsaklige n uppnås
enelast genom de stora framstegen inom maskinbygger iet och
Tids!.:r. i sjuc. 188 :J .
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stålets användande såsom konstruktionsmateriel för skeppskroppen, men delvis orsakades elensamma äfven genom anbringandet af ett mera lämpligt artilleri å de nya fartygen.
Uneler det att den ofvan anförda bestyckningen å "Inconstant"
på sin tid motsvarade den som fans å större örlogsskepp, förde
de nya fartygen af "Iris'" typ fyra 15 cm. bakladdnings-, sex
64-puncliga, två lätta kanoner och åtta kulsprutor, ett artilleri,
som visserligen synes ganska svagt, men hvilket dock kan
anses fullkomligt tillfredsställande för en så snabbgående kryssare och rekognosör.
stridsskeppen skulle emellertid likalecles undergå stora
förändringar. De äldre pansarfartygens lämplighet bevisades
praktiskt dels under amerikanska inbördeskriget och slutligen
i slaget vid Lizza. Men kort efter denna glänsande sjödrabbning började för sj öartilleriet en period af snabb och storartad
utveckling, hvilken helt naturligt -hade en afgörande inverkan
på de nya fartygstyperna; dessa typer ändrade sig allt efter
de rådande åsigterna, men ett förblef konstant, nemligen artilleriets alltjemt ökade vigt och dess allt större träffsäkerhet
och genombrytningskraft. Då hvarje praktisk krigserfarenhet
saknades, och man derför icke med säkerhet kunde antaga,
huru stort det verkliga skyddet var, som den dåvarande pausarbetäckningen erbjöde under allvarsam strid, så fortsatte
man att alltjemt öka pansarets styrka. stridsskeppen blefvo
härigenom allt större och dyrbarare, men det af sidapansaret
skyddade rummet allt mindre. På de helt och hållet bepansrade batterifartygen följde kasemattfartygen med gördel- och
kasemattpansar och med ändarna utan skydd ofvan vattnet;
på dessa följde vidare citadellfartygen utan något som helst
sidopansar å ändarna och slutligen fartyg af "Italias" typ,
hos hvilka endast skärstockarna och redutterna äro försedda
med ett maximalpansar.
Under det att det af pansaret skyddade rummet å de stora
stridsskeppen alltjemt förminskades, började man å andra siclan
skyelda kryssarnes vitala delar, medelst ett lätt pansar, emot
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den förhärjande verkan af den moderna snabbeldens granater
och projektiler. stridsskeppen beröfvacles sålunda allt mera
sitt pansar, kryssame deremot blefvo allt mera bepansrade.
Naturligtvis måste detta slutligen leda till tanken att framställa fartyg, hvilka egde alla ett stridsskepps och en kryssares egenskaper. Denna tanke finner delvis sitt praktiska
' " oc h "L epant o " ,
. 1·1enslm sk eppen "Ita l1a
uttryck 1. el e stora 1ta
och vore icke ett fartygs h andterlighet äfven beroende af dess
storlek, vore vattendjupet öfverallt der man strider till sjös
10 m., och - last but not least - existerade ingen gräns för
en flottas penningetillgångar, då borde väl äfven dessa kolossala skepp om 14000 tons vara den bästa typen för hvarje
marin. Men till elen grad äro ett fartygs storlek och pris
öfverallt och alltid bestämmande faktorer och detta synnerligen hvad kryssame beträffar, hvilkas antal och handterlighet
böra vara så stora som möjligt. Kryssarne måste vidare användas å alla farvatten icke blott i krigstid utan äfven under
freden, och derför spela hos dem äfven begränsade driftkostnader en stor rol, en omständighet, som väl likalecles står i
närmaste sammanhang med fartygsstorleken.
Icleen att starkare skyelda de vitala delarna å en kryssare än hvad som är händelsen genom att enelast placera maskiner, pannor och ammunitionsförråd under vattenlinien, försvarades först på det varmaste af de engelska amiralerna Eliot
och Ryder i Admirality Committee on' Designs for Ships of War,
1871; elen första marin som praktiskt utförde denna ide var
likväl elen ryska. Den ryska bepansrade kryssaren "GeneralAclmiral" löpte 1873 af stapeln ; han har ett deplacement af
4600 tons och en temligen svår bestyckning, hvilken dock
icke eger något nämnvärdt sidoskyclcl. Till skydd för maskinerna, pannorna, ammunitionen och styrinrättningim är
fartyget förseclt med ett fullständigt gördelpansar om 152 mm.
t]'ocklek hvilket vid sin öfverkant når ett starkt plåtcläck.
'
.
F artygets kolförråd är l'ikligt, sj öegenskaperna goda, men hastigheten - 13 knop - i alla händelser mycket för liten för
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en kryssare. , Kritiken, som delvis utgick från den åtJigten, att
det här var' fråga om ett fartyg för stricltJlinien, hade mycket
att ;beställa med . detta fartyg; men icke alltigenom med rätta;
man får just icke .betrakta det såsom ett stridsskepp utan snarare som en kryssare, hvilken till följd af sin större defensiva
kraft · är i stånd att med större uttJigt till framgång upptaga
striden mot fiendtliga opansrade kryssare. I Ryssland synes
mail tillskrifva denna af "General-Admiral" representerade
fartygstyp en stor betydelse, och man har fortsatt att bygga
liknande fartyg, hvarvid man äfvenledes sträfvat att upphäfva
"General-Admiral's'' . väsendtligaste fel - · d8sS ringa snabbhet.
En af de nyaste bland dessa ryska bepansrade kryssare, "Wladimir-Monomach", (1884) lär hafva gjort 15,4 knop; i sjelfva
verket ett vackert resultat, likväl alltjemt för litet för en modern kryssare, när man betänker, att det redan .nu gifves
stridsskepp, som på distansmilen nått 16 1/ 2 knops fart, och
handelsångare, som äro i stånd att dagar igenom hålla en fart
af 18- 19 knop. Såsom nästan öfverallt der man bygger fartyg i förbättra~ form efter en en gång antagen typ, har man
äfven vid dessa ryska fartyg slagit in på den felaktiga vägen
att alltid göra de nya fartygen större än de förut befintliga,
utan att taga hänsyn till att manövreringen alltid blir svårare
och driftkostnaderna högre med den ökade storleken. Medan
den 1873 byggda "General-Admiral" har det för en stor kryssare ännu raisonnabla ' deplacementet af 4600 tons, räkna de
nya · fartygen af denna typ redan 1000 tons mer. Denna deplacementstillökning vore likväl förlåtlig, om hastigheten härigenom kunde uppgå till 17-18 knop, h vilket genom användande af konstgjordt drag nu för tiden måhända icke vore
omöjligt.
Alla ryska, bepansrade kryssare skola vara förträffliga
sjöfartyg. De ega mycket stor rigg och hatva öfver den helt
och ; hållet af jern bestående fartygsbottilen en träbeklädnad
med •metallförhydning, båda delarna inrättningar, som göra
dem lämpliga för tjensten å aflägsna farvatten. Värdet af en
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tillräckligt stor segelarea hos kryssare underskattas allt för
0 fta, men det är i sjelfva verket i krig i:lom i fred ganska
stort; i krigstid kan en kryssare trots de största förråd ofta
komma i den belägenhet, att man måste spara på kolen, då
det synetl vara omöjligt för honom att på lång tid kunna anlöpa någon kolstation, och under fredstid utgöra ekonomien
och besättningens öfning tillräckliga skäl för ändamålsenligheten af tacklingen. H vad träbeklädnaden å bottnen af dessa
jernfartyg beträffar, så är elen tvifvelsutan här såsom öfverallt
icke fördelaktig för skeppskroppens soliditet, ty de yttre plåtarna, som utgöra hufvuclförbindningar, försvagas härigenom
och utsättas uneler den aldrig fullkomligt täta träldäclseln för
rost på ett sätt, som alls icke kan kontrolleras. Men fäster
man sig å ena sidan vid elen hastiga afnötning, som alla hittilb använda bottenfärger äro utsatta för, och vid det stora
inflytande på hastigheten, som en oren botten medför, och å
andra sidan vid elen stora betydelsen af en oförminskad snabbhet, så måste man afgjordt förorda användandet af träklädsel
med metallförhydning för sådana kryssare, som äro bestämda
för tjensten å aflägsna farvatten och för hvilka elen eljest nöd- '
väneliga regelbundna dockningen i och för bottenfärgens förnyande icke alltid kan ega rum.
Den nyss besh-ifna typen af med svagt gördelpansar försedda kryssare har icke blifvit närmare fullföljd någonstädes
utom Ryssland, men de stora sjömagterna ega ett antal för
afläg;:;na stationer bestämda pansarfartyg, vid hvilkas konstruktion man offrat väsencltliga stridsfartygsegenskaper för
att göra dem särskildt lämpliga för deras speciella tjenst.
Dessa senare far.t yg, till hvilka bland andra den engelska
typen "Nelson" och den franska typen "Turenne" räknas,
kallas ofta - mer eller mindre rätt - för bepansrade . kryssare. Hos de egentliga kryssame trodde man sig dock i alla
hänseenden h~llre böra skydda de vitala delarna medelst ett
jemförelseYis tunnt, men dock starkt skyddsdäck, alltså medelst horisontalpansar i stället för tjockt sidopansar, och nn
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för tiden finnes det redan inom nästan alla mariner sådana
pansardäckkry ssare af de mest olika slag. Det första fartyg
med partielt pansardäck var den engelska 13 knops korvetten
"Comus", som löpte af stapeln 1878, och h vilken eger ett öfver maskiner, pannor och ammunitionsfö rråd samt n ågot under
vattenlinien liggande däck om 37 mm. tjocklek; fartygens ändar sakna dock pansardäck Kolförråden å "Comus" äro vidare så anordnade att de - när de äro fulla - likaledes gifva.
skydd åt de vigtiga undervattensd elarna.
Yttermera sökte man nu förena den förut omnämnda "Iris"typens företräden, den höga farten, med de företräden, som
pansardäcket å kryssarue af "Comus"-klass en erbjuder, och så
uppstodo i England fartygen af "Leander"-typ en, af hvilka
hittills fyra äro i vattnet, hvilka väl kunna kallas för den
närvarande engelska flottans mest lyckade kryssare. Dessa af
stål byggda fartyg hafva ett deplacement af 3750 tons, 91,5 m.
längd, 14m. bredd, 6 m. djupgående, tvillingsmaski ner om 6000
ind. hkr och uppnå med full utrustning och med användande
af konstgjort drag i eldrummet en hastighet af 17 knop. De
äro bestyckade på öfra diicket med 10 stycken långa 15 cm.
bakladdningsk anoner, två lätta kanoner och med 6 kulsprutor.
Deras normala kolförråd, som till skydd för maskiiier och pannor stufvas öfver dessa, uppgår till 750 tons, men kolboxarue
äro likväl stora nog att upptaga 1000 tons. Med sistnämnda
kolförråd kunna fartygen tillryggalägga 2000 mil (minuter)
under full fart, medan de vid 10 knops hastighet hafva att
förfoga öfver brännmaterial ier för 10000 mil. Dessutom äro
de i besittning af temligen svår rigg och skola äfven under
segel vara h andterliga fartyg, trots de båda skrufvarne. Maskiner och pannor äro placerade uneler vattnet och skyddade
genom ett 37 mm. tjockt ståldäck samt, såsom förut är antydt,
genom en motsvarande fördelning af kolförrådet öfver och
under detta däck. Öfver ammunitionsfö rråden finnes en något
tunnare ~kydclsbetädming, men fartyget~ ändar sakna pan:;rtrdäck
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Då för kort tid sedan den trängande nödvändighete n af
en tillökning af Förenta staternas flytande fl ottmateriel klart
framstod, beslöt man sig för att antaga elen engelska "Leander"-typen i något modifierad form för de fartyg, som skulle
nybyggas. De ännu på stapeln liggande kryssam e af typen
"Chicago" äro, hvad skeppskroppen och pansarskyddet angår,
faktiskt endast förstorade, de af typen "Atalanta" förminskade
"Leander". De hafva liknande dimensionsför hållanden och
likadant partielt pansardäck af samma tjocklek och utsträckning, likväl ett svårare artilleri än de engelska fartygen.
"Chicago", om 4500 tons deplacement, förer fyra st. 20 cm. och
tio st. 15 cm. kanoner, under det att "Atalanta", om 3000 tons
deplacement, är utrustad med två st. 20 cm. och sex st. 15
cm. kanoner. Angående dessa amerikanska kryssares snabbhet vet man väl ännu ingenting bestämdt; deras maskiner n emligen balansmaskine rna för den stora kryssarens tvillingskrufvar - hafva så mycket originelt amerikanskt, att man
ännu blott kan hängifva sig åt den förhoppningen , att möjligen någon gång en sanningsenlig berättelse öfver dessa fartygs profresor offentliggöras.*)
Kryssames pansardäckssy stem antogs för citadellfartyge n,
hos hvilka det först användes såsom skydd för de opansrade
delarna för och akter om citadellet. Det består af ett i regeln hvälfdt, under vattenlinien liggande, vattentätt däck af
10-50 mm. tjocka stål- eller compoundplåt ar och af en öfver
däcket anordnad, så trång som möjligt och vattentät cellkonstruktion, som räcker upp öfver vattenlinien ocli der ofvan
i allmänhet uppbär mellandäcket. Pansardäcket erbjuder i
sitt horisontella läge naturligtvis ett ganska betydligt motstånd för de under spetsig vinkel nedslående projektilerna,
under det att de talrika, med kork, kol, segel och andra skeppsförnödenheter uppfylda små cellerna böra "lokalisera" hvarj e
hål, d. v. s. förhindra att någon större del af n1mmet öfver
'') Enligt. en i New-York Army and Nw:y .!l)ltl'lloi införd notis !lir «C hicago« icke få någo n balansrnaskin, ntan en liggaml P compoundrnaskin.
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pansardäcket uppfylles med vatten, genom ett skott, som träffar i närheten af vattenlinien. Pansardäcket skyddar sålunda
endast det deplacement, som ligger under detsamma, hvilket
åter icke är nog stort för att tillförsäkra fartyget den nödvändiga flytbarheten. Blir cellkonstruktionen öfver pansardäcket fullkomligt förstörd under drabbning, öfvm·svämmas
detta däck således helt och hållet, och fartyget sjunker äfven
eller kantrar sannolikt dessförinnan. Möjligheten af en sådan
katastrof är likväl ringa om icke helt och hållet otänkbar äfven för ett citadellfartyg, som uthärdar en långvarig kamp i
närheten af en starkt bestyckad motståndare; för en kryssare
med öfverlägsen snabbhet är denna möjlighet i alla händelser
så ytterst liten, att den icke förtjenar att tagas i betraktande.
Ett tillräckligt starkt pansardäck med ett deröfver liggande,
äfvenledes tillräckligt högt och omsorgsfullt förfärdigadt cellsystem erbjuder sålunda ett tillfredsställande skydel för en
snabbgående kryssare.
Alla förut omnämnda kryssare hafva enelast partiella pansarcläck, d. v. s. dessa räcka blott från ett vattentätt skott i
förskeppet öfver pannor, maskiner och möjligen äfven ammunitionsclurlmr till ett vattentätt skott i akterskeppet, men fartygets ändar äro lemnacle utan betäckning. Det genom ett
sådant partielt pansardäck skydelade rummet är derför inskränkt och har vid båda ändarna ytterst svaga väggar nemIigen de af endast tunna plåtar sammansatta, vattentäta skotten, hvilka till följd af sin vertikala rigtning icke erbjuda
något nämnvärdt motstånd mot projektilerna och äfven, genom ett möjligen befintligt kolförråd, enelast i högst tvifvelaktig grad kunna förstärkas. För att fullständigt begagna sig
af elen fördel, som ett pansardäck kan erbjuda måste man låta
detta genomlöpa hela fartygslängelen och sålunda dela fartyget
i tvenne vattentätt skilda delar, i den skyeldade unelerkroppen
och öfvm·kroppen, som salmar betäckning. Ett sådant med
fullständigt pansardäck förseclt fartyg, har icke blott i händelse af haveri i vattenlinien ett st(irre oskadadt deplacement,
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och sålunda en större flytkraft än ett liknande fartyg, som
enelast eger ett partielt pansarcläck, utan det utesluter äfven
\ :m öjligheten af att hela värdet af skyeldsdäcket skulle blifva
illusoriskt, i fall ett af de båda vattentäta skott, som begränsa
det af pansardäcket skyeldade rummet, möjligen blefve ska) dadt. En ytterligare fördel af det fullständiga pansardäcket
1 består clm·uti, att dess åktra ända bildar ett framstående skydd
för elen derunder befintliga styrapparaten och att främre ändan till den grad förstärker stäfven att det blir möjligt att
åstadkomma en stark rambog.
Ett genomgående pansardäck användes först på ett sorgfälligt genomtänkt sätt å de österrikiska stålkanonbåtarna af
"Zara"-typen. Om än meningen om öfriga inrättningar och
de praktiska resultaten af dessa fartyg ick e alltid utfallit gynsamt, måste det dock meclgifvas, att dessa kanonbåtar i förhållande till sin storlek -- 840 till 1000 tons deplacement hittills äro de medelst pansardäck bäst skydelade kryssarne.
Pansardäcket löper hos dem vattentätt från förstäf till akterstäf, är tvärskepps starkt hvälfdt, består af två öfver hvarandra nitade lager af hvarclera 19 mm. tjocka stålplåtar och
träffar bordläggningen på sidorna l m. under vattnet. Förut
sänker sig detta däck till l ,;; m. under vattenlinien och slutar
såsom ett starkt stäfbancl vid förstäfven. Det betäcker icke
blott fullständigt alla unelerliggande rum, i h vilka a lla maskiner, pannor, ammunitionsdurkar etc. äro belägna, utan äfven
hela styrmekanismen. Öfver pansardäcket, hvilket icke har
·några balkar, utan till följd af sin form och tjocklek uppbär
·sig sjelf, finneR ett genom längd- och tvärskott bildaclt cellsystem, som räcker 0,3 m. öfver vattnet och tillslutes ofvantill
genom mellandäcket. Cellerna, 64 till antalet, äro vattentäta
och hafva ett kubikinnehåll af l ,r, till 3,r. m.'1; cle fyllas med
kol, proviant, kojer, segel och öfriga utreclningspersedlar.
För att så mycket som möjligt förminska verkan af grundskott och minexplosioner på dessa små fartyg är rummet
under pan~ardäcket dessutom deladt genom tio vatten täta
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tvärskeppsskott, fördelade på lika a±stånd utefter fartyget"
längd.
Öfverallt, hvarest man rigtigt bedömclt ändamålet med
och betydelsen af horisontelt skydel för de vitala fartygi:iclelarna, har man äfven börjat använda fullständigt pansardäck å de nya kryssarue i stället för det partiella. Det fartyg, som i detta hänseende är mest ft1llkomligt, är den ännu
under byggnad varande stora franska kryssaren "Sfax" om
4500 tons deplacement, hvars genomgående pansardäck är 40
mm. tjockt och hvars cellsystem räcker upp till batteridäcket.
Å sid. 357, årgången 1884 af .llfittheil~m,qen ans dem Gebiete des
Seewesens finnes en detaljerad beskrifning öfver detta intressanta fartyg. Med den omsorg och sakkännedom, som sedan
lång tid karakteriserar de franska fartygskonstruktörerna, hafva
äfven alla de grunder, hvarpå konstruktionen af "Sfax" hvilar,
blifvit så valda, att detta fartyg nog i alla hänseenden skall
glänsande motsvara de fordringar som man nu för tiden ställer
på en kryssare. Fartygets artilleri består alltigenom af långa,
således långskjutande och träffsäkra pjeser af 16 och 14 cm.
kaliber eller just af den svårlek som lämpar sig för en kryssares speciella ändamål. Anorduandet af ett täckt batteri tillförsäkrar vidare besättningen ett beqvämt och :mndt tillhåll i
den ansträngande tjenst, som tillkommer ett sådant fartyg i
krig som i fred. Den stora tacklingen möjliggör slutligen en
fördelaktig användning af segel, oeh den träbeklädda och kopparförhydda bordläggningen gör fartyget oberoende af upprepade dockningar; båda delarna inrättningar, hvilka såsom
redan är nämndt vid anförandet af de ryska fartygen, på intet
sätt få betraktas som bisaker för en kryssare i aflägsna farvatten. "Sfax'" hastighet under ånga med foreeradt drag i
eldrummet angifves såsom 16 1 /~-1 7 knop; om man likväl tager den engelska proffarten på distansmilen med alla tillhörande konstgrepp, utvalda eldare och det finaste kol såsom
bas, kan "Sfax" med sin maskinvigt - 975 tons -- väl anse,:
såsom ett 18-knops-fartyg.
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P å sista tiden har man börjat bygga ännn en typ pansardäcksfartyg, hvilka jemte stor snabbhet och stort kolförråd
ega ett öfver h ela horisonten bestrykande artilleri och särskildt hafva fått namn af ramlcryssare. Dessa fartyg äro vis·serligen inga egentliga kryssare; deras bestyckning motsvarar
ett stridsskepps ocht ett stort värde tillskrifves, såsom redan
namnet anger, verkan af deras ramstäf. Det för närvarande
mycket omtalade af sir W. G. Armstrong, Mitchell & Comp.
in Newcastle byggda och af messrs R. & vV. Hawthorn derstädes med maskiner utrustade chilenska örlogsfartyget "Es.meralda", hvilket gjorde sin profresa den 16 Juli förlidet år
i England, är det första större fartyg af denna typ.
"Esmeralda" är 82,3 m. lång, 12,s m. bred och har med
· 400 tons kol och alla förråd ombord vid 5,56 m. djupgående
ett deplacement af 3000 tons. Fartyget är helt och hållet
bygdt af stål, sorgfälligt incleladt i vattentäta afclelningar,
men eger likväl i motsats till den förut omnämnda franska
kryssar en "Sfax" hvarken träklädsel i botten eller en n ämnvärd segelarea. Det starkt hvälfda pansardäcket ligger midskepps O,s m. och bordvarLs 1,2 m . under vattenlinien, löper
vattentätt från stäf till stäf och bildar förut bogband för rammen, men är likväl enelast 25 mm. tjoekt. Det öfver pansar. däcket utefter hela fartygslängde11 anordnade vattentäta cellsystemet är midtpå 1,s m. högt samt längs fartygssidan upp·fyldt med pressad kork. Såsom ytterligare skydd öfver elen
(del af pansardäcket, som betäcker maskiner och pannor, finnas
stora kolboxar. Öfver den nämnda cellbyggnaden ligger det
•höga, väl ventilerade och lätta mellandäcket, hvilket är be' stämd t till bostad för befäl och manskap. Det öfre däcket,
3,4 m. öfver vattnet, uppbär den svåra bestyckningen, som be1Står af två långa, 25 tons, 25 cm. och af sex 4 tons, 15 cm.
·kanon er - samtlige bakladda re. Dessutom är fartyget på
kommandobryggan försedt med två snabbskjutande 6-pundingar af Elswicks system oeh vidare med ett antal Hotehkiss0Ch Gatling-mitraljöser. De båda 25 cm. kanonerna äro mon-
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terade å centralpivoter i fartygets medellinie, den ena omkring
. 20 m. från förstäfven och den andra lika långt från däckets
akterkant; dessa kanoners kärnlinier ligga 4,R m. öfver vattnet,
och hvardera har ett bestrykande fält af 240", hvilket gör det
möjligt att deras eld blir korsande redan på ett afstånd af 50
m. från fartygssidan. Det öfre däcket har fördenskull ingen
skansklädsel för- och akterut, ut~n blott ett räcke, som lätt
kan borttagas. N a turligtvis blifva dessa med starka plåtar
försedda delar, som utgöra glacisen, ofta öfverspolade i hög
sjö, en sak, som likväl enelast i de mest sällsynta fall kan
hafva något inflytande på de svåra kanonernas manövrering,
enär dessa äro omgifna af en l m. hög plåtvägg, och rigtningen utföres bakom en mot mitraljöseld t:kydclande skärm,
som rör sig tillsammans med släpan. För att ladda en af
dessa kanoner, måste man först svänga honom långskepps och
hala in honom, så att kammaren kommer in i det på öfre
däcket befintliga stålladdhuset. Ammunitionen langaB genom
starka jornrör från durkarna till laddhuset; projektilens och
kardusens upphissning, såväl som hela laddningen, kan åstadkommas genom hydrauliska inrättningar eller medelst handkraft. Öfre däcket emellan de båda svåra kanonerna omgifves
af en hög bastingering och af nätverk. Borelvarts äro de sex
15 cm. kanonerna anbragta å centralpivoter i något utspringande ''nischer". De sistnämnda kanonerna bestryka ett fält
af 130", och deras betj ening skyddas emot mitraljöseld genom
lutande stålsköldar, som äro fast förenade med lavettaget. 25
cm. kanonerna genomborra vid mynningen med 104 kg. krutladdning och 204 kg. projektilvigt 538 mm. jernpam;ar, under
det att 15 om. kanonerna äro i stånd att genomtränga 280
mm. jornpansar vid mynningen.
Kommandobrygga n har sin plats miclt på fartyget och
pi elensamma st år öfver navigeringshytten kommandotornet.
Detta består af 50 mm. tjocka stålplåtar och innehåller en
styrratt je m te kommandotelegrafen. "Esme.r alda" eger tv ä
stålmaster med korta signalstänger. I de rymliga märsarna
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ärp,; mitra:jö~.er uppstäida och dessutom finnes .en elektrisk lysrodelbåtarna och en a"no-b
ap,parat a fortoppen. De SJ·n
a1·1-~ass
b
•
~1;0 , konst~uerade af ·W hite i Cowes och föras på galgar öfver
d;äp~et.. Ofre dä~ket blir härigenom fritt från elen hinderliga
b,el,a1~rmg, som msatta båtar eljest pläga medföra. Den hydrauliska kraften finn er ombord å "Esmeralda" sin vidsträckt~s.te användning, icke allenast vid de större kanonernas laddpmg utan ock för langningen. Fartygets styrning sker för
hand ~edelst en mycket sinnrik skrufinrättning eller · genom
~!drauhskt tryck. H varje detalj ombord är grundligt genomt~nkt,. och m~~ har öfverallt dragit försorg om att skydda
pr~n till ~tt ~mu~um reducerade besättningen såväl som langmugen for m1tralJöseld.
1: · "Esmeraldas" tvillingmaskin består af två af hvaraudra
o.b.e roende compoundmaskiner, hvardera med två cylindrar och
~tkondensorer ~ch försedela med Marshalls manipulering. Cy~~ndrarne stå wke alldeles horisontelt utan något lutande, så
.fll~.t u~ry~met uneler pansardäcket så mycket som möjligt godtgores. Anga af 6 atmosferers tryck lemnas af fyra cylindriska pannor med dubbla ändplåtar, och hvilka hafva fyra eldrum och två skorstenar. Vid full fart tillstängas eldrummen
nästan lufttätt, och det erforderliga konstgjorda draget åstaclk(ommes på öfligt sätt genom stora .ventilatorer med egna fläo'tb
D
.
en medelfart "E smeralcla" med fulla förråd uneler
~nas k mer.
~;vå turer å en uppmätt distans af 11' med full fart uppnådde
:v,ar 18,2.'' knop, och hon har härigenom bevisat, att hon för
'pärvarancle är det snabbaste sjögående örlogsfartyg som exi!\terar. Fattygets normala kolförråd utgör 400 tons; de mellan
~g~.nsar- och mellandäcket liggande kolboxarna rymrna dock
.OCK> tons; fartyget kan med sistnämnda brännmateriel vid 10
knops fart .tillryggalägga omkring 6000', vid 8 knops fart om~
.
h:.ring 8(X)()•.
d· "Esmeralda" är det första fartyg som tillhör elen nya ty.lj>~n af de s. k. ramkryssarne, till hvilka äfven - ehuru af
-r)linclre dimensioner och ringare fart - elen kinesiska "Tsi-
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Yuen" kan räknas. Samma Newcastlefirm or hafva för närvarande levererat ett nästan liknande och blott något längre
fartyg, "Giovanni Bausan", för italienska marinen och hafva,
dessutom ytterligare två under byggnad för japanska regeringen. Hos dessa sistnämnda är "Esmeraldas" svagaste punkt,
det blott 25 mm. tjocka pansardäcket, betydligt starkare 76 mm.; man väntar af dessa fartyg en maximifart af 20 knop.
I Italien har man vidare sträckt kölen till tre ramkryssare,
liknande "Giovanni Bansan", på det tekniska etablissemente ts
varf i Triest ligger ett fartyg af liknande typ, och hos Forges
·
et chantiers är ett dylikt under byggnad för J apan.
Den första ramkryssarens byggnad och profresa har ledt
till mångfaldiga meningsändrin gar och särskildt kommit den
gamla, ännu alltjemt öppna frågan om sidapansarets verkliga
värde gent emot det moderna artilleriet att ånyo ifrigt diskuteras. "Esmeralda" är i hvarje hänseende ett förträffligt fartyg
och i sitt slag väl det mest fullkomliga, som med närvarande
medel kan åstadkommas; angående hennes sanna värde och
ändamålsenlig het stå de mest olika åsigter emot hvan1ndra.
Såsom alltid i liknande fall differera meningarna icke blott
betydligt utan röra sig för det mesta i de största ytterligheter.
Under det att några i "Esmeralda" redan se idealet för ett
stridsskepp, påstå andra, att hon måste vika undan för hvarje
fiendtligt pansarfartyg, och att ett liniefartyg icke är tänkbart
utan sidopansar. Sir Edvard Reed och sir William Armstrong
stå här ansigte mot ansigte; den förre är pansarfartygen s varmaste försvarare, den senare deremot anser ramkryssarue af
"Esmeraldas" typ såsom framtidens stridsskepp. ' Visserligen
äro dessa båda auktoriteter af främsta rang i förevarande fall
icke fullkomligt fritagna från att tala af en måhända icke helt
och hållet afsigtslös partiskhet; ty sir Reed är den mest berömde pansarfartygsk onstruktör, och sedan 20 år tillbaka bruka
många främmande statsförvaltnin gar vända sig till honom, då
de äro i behof af planer för nya pansarfartyg; och å andra
sidan är sir Armstrong medlem af ett stort skeppsbyggeri säll-
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shlap i N ordengland, h vilket särskild t utmärker :;ig genom byggande af snabbgående kryssare.
,.,.' · Tanken på att helt och hållet öfvergifva vertikalpansar fa:t:tygen och endast använda s1:~.abbgående och starkt bestyckad~ ram~rys:;are för ;;;jökrigsändamål har nu för tiden, synnerligast 1 England, många enthusiastiska anhängare. Likasom en stor del af den •offentliga meningen efter införandet
af de första pansarfartygen genast förklarade alla opansrade
fartyg värdelösa för striden, lika ifrigt är man nu sinnad att
framställa pansaret såsom någonting helt och hållet onödigt
och oförnuftigt. Fäster man sig särskildt vid de engelska förhållandena, så torde man för öfrigt icke kunna frånkänna den
sistnämnda uppfattningen ett visst berättigande; detta framgår
af det sakförhållande t att under krigstid en mycket större flotta
än den närvarande engelska skulle erfordras för att skydda
örikets ofantliga sjöhandel och kolonier, och det må väl dersynas mera ändamålsenlig t för England att ega ett betydhgt antal snabbgående och jemförelsevis mindre kryssare i
stället för några få stora pansarfartyg. Anhängarne af denna
åsigt beräkna att för kostnaden af ett enda pansarfartyg kunna tre ramkryssare byggas, hvilka visserligen hafva betydligt
mindre dimensioner, men äro i besittning af större snabbhet
och manöverförmåga än ett pansarfartyg, hvarjemte hvar och
en likväl förer samma svåra bestyckning som det senare. Man
håller nu före, att dessa tre fartyg i en strid mot det lika
bestyckade pansarfartyget lätt kunna få öfverhand, och att det
senare säkerligen måste tillintetgöras antingen genom det tre
gånger starkare artilleriet eller genom någon af de tre rammarna. Pansarfartyge ns anhängare göra å andra sidan emot
denna framställning gällande, att pansarfartyget i föreva_rande
fall skall använda spränggranate r, och att de tre kryssarue
tydligen skola vara utan besättningar, långt innan de kunna
åstadkomma någon skada.
Utan tvifvel finnes det någon sanning i båda meningarna,
inen båda skjuta långt öfver målet. Sannolikt lär ingen ami-
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ral i verklighet en använda ett fartyg sådant som "Esmeralda"
endast såsom åskådare utan äfven låta det deltaga i en strid
emot pansarfartyg, men säkerligen kommer dess besättnin.g
och artilleri att lida mer af den fiendtliga elden än hvarJe
till och med svagt bepansradt fartyg. Om än "Esmeraldas"
artilleri och ram äro nog starka för att upptaga striden mot
verkliga stridsskepp, så erbj uder dock det blott 25 mm. tjocka
pansardäcket endast ett ringa skydd för fartygets under vattnet liggande vitala delar, under det att korkcellerna borelvarts
visserligen förhöja flytbarheten hos det grundskjutna fartyget,
men nästan icke erbjuda något motstånd för de fiendtliga projektilerna under deras väg till pansardäcket.
Å ett stridsskepp behöfva de svåra kanonernas lavettage
och bemanning såväl som langningen väl ett lika verksamt
skydd som maskiner, pannor och durkar, ty betäckningen är
för dem under drabbningen lika nödvändig som för fartygets
undervattensdelar. Att helt och hållet bryta med stridsskeppens sidabepansring vore derför under närvarande förhåll~n~en
icke klokt. Man måste dervid frigöra sig från den ongt1ga
åsigten, som redan anser hvarje pansar otillräckligt, om ett
starkare någorstädes är till finnandes, eller att en kanon är
oducrlig ifall en svårare kommer till användning annorstädes.
b
'
Att redan helt och hållet utdöma sidapansaret för den skull
att man nu för tiden för hvarje ny pansartjocklek kan framställa en kanon, som genomborrar det vid mynningen, är orättvist; genom att vidare fullfölja denna princip skulle man slutligen komma derhän, att man icke behöfde bygga n_å~ra örlogsfartyg, emedan hvarj e sådant ju är utsatt för möJligheten
att tillintetgöras genom en ramstöt eller en mina.
Så otvifvelaktigt "Esmeralda" måste anses för ett den
nyare teknikens mästerverk, så kan hon likväl icke obetingadt
tjena som mönster för ett örlogsfartyg. Hon är såsom kryssare offensift onödigt stark, såsom stridsskepp deremot defensift för svag. Men det system, hon representerar, nämligen
de jemförelsevis små, ofantligt snabbgående ramfartygen med
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,e tt fullständigt pansardäck öfver maskiner , pannor, ammunti·tion och styrinrättning och med ett svårt artilleri som bestryker' hela horisonten, torde väl i framtiden erbjuda en rigtig
.t yp för ett förträffligt stridsfartyg. Synnerligen för flottor af
_andra rangen, hvilkas hufvuduppgift ligger i försvaret af den
.egna kusten, och hvilka för närvarande i anseende till sin oe_g ränsade budget måste nöja sig med att i half storlek efter·h1lda Englands och · Frankrikes stora sti'idsfartygstyper, skulle
e'n något omgestaltad "E smeralda" vara ett alldeles förträffligt
stridsskepp. F ör att företaga en sådan omgestaltning vore det
nödvändigt att göra pansardäcket minst 60 cm. tjockt och att
.förse barbett-tornen såväl som langningstrummorna med ett
vertikalpansar af motsvarande styrka. Denna bepansring af
torn och truimnor plägar bestå af endast 20- 25 cm. tjocka
cornpoundplåtar, ty man t orde kunna antaga att vid de i allvarsamma fall verkligen förekommande förhållandena 95 %
aJ alla fiendtliga kanoner, man uneler loppet af ett krig möter,
icke äro i stånd .att genomborra ett sådant pansar. · Fartyget s
stora snabbhet bidrager naturligtvis härvidlag till att förminska möjligheten att t räffa. Sannolikheten att få just ett skott
i ett torn från motståndarens fåtaliga, .långsamt skjutande
monsterkanoner under likadana omständighet er som en: pamsartafia å skjutbanan erhåller sina skott, är mycket liten och
kan väl icke gerna medtagas i den stora risk, som hvarj e
örlogsfartyg inför fienden är utsatt för.
Ett fartyg med "Esmeralclas" allmänna anordning, men
med ett fullständigt pansardäck af 60 mm. compoundplåtar
samt förseclt med det ofvannämncla 200~--250 mm. sidapansaret
kan nu för t iclen framställas, vi~::~serligen med måttliga kolförracl, med 4500 ton~:~ deplacement. och med 20 lmop1::1 maximihastighet och måste säkerligen anses såsom ett ~trid.sfartyg af
det mest lyckade slag. T va sådana skulle väl med bästa utsigt om framgång kunna upptaga striden med det största exister<'tnde pansarfartyg, och till och med ett enda, vore för det
samma en nästan j emnbörc1ig motst:'mdare, då det genom sm
'L'idskr. i sjiir . !88{, .
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öfverlägsna snabbhet alltid eger medel att välja sin position
och efter behag fortsätta eller afbryta drabbningen. Det torde
måhända ytterligare invändas emot användandet af ett sådant
fartyg i en drabbning, att dess förhållande mellan längd och
bredd, hvilket till följd af den större hastigheten nödvändigt
måste vara något större än hos de befintliga pansarfartygen,
gör intrång på den så vigtiga manöverförmågan. Men äfven
denna betänklighet bortfaller, om man håller för ögonen de
stora fördelar, som just en stor snabbhet medför. Denna medgifver en hastigare afveckling af hvarje krigsföretag, möjliggör en mycket större verkningskrets såväl som en mera omfattande användning af fartyget och utgör slutligen den bästa
reträttbetäckning. Värdet af de korta och breda pansarfartygens manöverförmåga kan icke förnekas, men det är väl tvifvelaktigt, om det för dem alltid är fördelaktigt att afstå från
en eller två knops hastighet, emedan svängningscirkeln härigenom minskas med 10 eller 20 ni. För att kunna ramma
eller undvika ramning måste man framförallt vara i besittning
af förmågan att nå eller undvika motståndaren. En popoffka
skulle icke kunna ramma någon kanonbåt - äfven om man
försåga hennes runda fartygskropp med flera rammar - eftersom hon just saknar förmåga att komma honom nära.
Sålunda torde ramkryssarne, som nu för tiden äro ett
mellanting mellan stridsskeppen och kryssarne, utveckla sig
till framtidens stridsskepp. Men möjligheten att konstruera
ett sådant fartyg, som kan fullfölja såväl en kryssares som
ett stridsskepps alla uppdrag, ligger nu för tiden längre bort
än förut, ty med de alltjemt växande fordringarna på hvarj e
fartygsklass lär det äfven blifva allt svårare att fram:;tälla ett
sådant fartyg.
(Öfver>ntt fr >m .~JitthP. iillngPn aus
dem
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Hvarjehanda.
Nyaste typer af torpedbåtar. Sedan det visat sig, att de
äfven för tjenst i öppen sjö ursprungligen afsedela "torpedbåtar
af l:a klass" icke motsvara de förhoppningar i afseende å sjöduglighet och sjelfständigt uppträdande, man gjort sig, hafva
nästan alla verldens mariner under senaste år börjat anskaffa
eller bygga torpedbåtar af nya typer och större dimensioner.
Till åt skillnad från de äldre l:a klass båtarna benämner man
dessa större båtar "sjögåencle torpedbåtar" ("torpilles de haute
mer", "hochseetorpeclobooten" ).
Då de äldre l:a klass torpedbåtarue - hvilka numera benämnas antingen "2:a klass t orpedbåtar" eller "kustförsvarstorpedbåtar af l:a klass" - hafva en längel af emellan 25 och
30 meter och ett deplacement 'af 20 till 40 tons, har man åt
de nyare sjögående båtarue gifvit 34 till 42 meters längd och
deplacement af 50 till 60 tons och cleröfver, och under det att
de förra äro försedela med två eller endast en utskjutningstub
har man åt flera af de nyare båtarue gifvit från 3 till 5 tuber.
Genom de sålunda ökade dimensionerna synes man hafva
lyckats erhålla båtar som kunna handtera sig i öppen sjö, äfven
under de ogynsammaste förhållanden, och som dock besitta den
goda manöverförmåga, som för detta vapen är så vigtig. Då
deras dimensioner medgifva större beqvämligheter för bemanningen och utrymme för kolförråd af ända till 20 tons och
deröfver, hafva de äfven derigenom fått en väsencltligt ökad
förmåga att sjelfständigt operera.
Den i engelska marinen senast tillkomna sjögående torpedbåt är bygd af firman Thornyeraft och aflöpte i April månad.
Den är 113 fot (34 m.) lång, har i förändan 2 tuber för skjutning af 14 tums torpeder i kölens rigtning och en tredj e tub
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akterut anordnad för skjutning i hvilken rigtning som helst
samt förer på däcket en 2-pipig l tums N ordenfeltskanon.
Båten är tacklad att föra trekantiga spetsiga segel och har
visat sig i alla afseenelen upp(ylla de fordringar man ställt
på densamma.
Af denna typ byggas för engelska flottan 14 båtar, men
utom dessa äro kontraherade 40 t0rpedbåtar (20 från Thornycroft · :och 20 från Yarrow) af en ännu något större typ. Dessa
senare båtar byggas helt och hållet af stål, få en längd af 125
fot (38 m.) och förses med fem utskjutningstuber, af hvilka tre
anbringas förut (en på hvardera siclan och en täckt af sj elfva
stäfven) och två akterut. De skola beväras med två N ordenfeltskanoner:. H varje båt kostar fullt utrustad 11000 fl (198000 kr. )
Frankrike eger omkring 50 torpedbåtar af l':a klass med
de äldre mindre dimensionerna (27 a 28 m. långa) och äfven
14 · eller 15 "torpilleurs de haute mer" (33 m. långa och med
omkring 50 tons deplacement). Under ·byggnad för franska
marinen. äro vid N ormand's varf i Havre tre torpedbåtar
(Balny, Deroulede Lagree) som äro 40 m. långa och afsedela
att fullt ·utrustade uppnå en fart af mera än 22 knop samt
konstruerade med synnerlig hänsyn till att de skola få stor
manöverförmåga.
· I Tyskland har anslag beviljats för att uppbringa antalet
torpedbåtar af l:a klass till 75. De af Thornyeraft för tyska
marinen senast konstruerade torpedbåtar hafva en längd af
39,o meter, äro tacklade, kunna intaga 22 tons kol och dermed
tiHryggalägga 3000 mil med 11 knops fart. Deras h ögsta fart
vid proftur var 19,9 knop och medelfarten under tre timmars
gång :var 19,5 knop. H varje båt kostar fullt utrustad något
öfver 200000 kronor. Tyska marinens torpedbåtar byggas numera i allmänhet endast inom landet.
Ryska flottan eger ett stort antal (omkring 130) torpedbåtar, de flesta små. 2:a klassens båtar, men äfven 14 eller 15
l:a klass båtar. Under år 1885 skola 8 båtar af större sjögående typ anskaffas. Dessa få en längd af 127 fot.

- - 325 -

För österrikiska marinen byggas för närvarande hos Yarrow & C:o i England 2 torpedbåtar 135 fot (41,15 m. ) långa,
beräknade att fullt utrustade uppnå 22 knops fart. Torped- ·
anordningarna för dessa båtar skola utföras i Pola.
För· italienska marinen äro under byggnad vid olika italienska varf 6 sj ögående torpedbåtar.
''"' "Föi• spariska marinen äro im der byggnad i England 3 sjögående torpedbåtar och för samrna marin är en dylik båt kontraherad med N onnancl's v arf i H avre. Alla dessa båtar skola
nit'f~a. en längd af 38 m. och deplacement af omkring 60 tons.
Till turkiska marinen hafva under året från "La Societe
des forges et chantiers de la mediterranee" blifvit levererade
2· torpedbåt ar 31 meter l~nga och med 42 tons deplacement.
Dessa båtar hafva, utom två tuber för Whiteheads torpeder
förut, äfven stångtorped; de äro derj emte bevärade med två
Nordenfelts kulsprutor, en 25 mm. 2-pipig och en 12 mm.;
deras högsta fart vid proftur och med tyngder ombord motsvarande full utrustning var 20,3 knop .
F ör N ordarnerikas Förenta stater äro under året kontraherade att levereras 3 torpedbåtar , hvaraf 2 sjögående med
respektive 39 m. och 33 m. längd.
·, Japanska marinen har hos firman Yarrow & C:o under
året beställt en torpedbåt af större dimensioner än någon hitt~lls konstruerad. Den blir 50,on m. lång, får dubbelskruf ech
25 mm. stålplåt skydd för maskiner och pannor.
Äfven brasilianska marinen har under året anskaffat l
torpedbåt af nyare typ.
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Kongl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag
den 16 November 1885.
Förhandlingar .

l:o. Infördes nyinvalde ledamöter, hvilka af ordföranden helsades välkomne, hvarefter protokollsjustering verkställdes.
2:d. a) Företogs val af ordförande för kommande presidii-år,
hvartill enhälligt återvaldes h edersledamoten, konteramiralen m. m. frih . F . W. von Otter, och
b) företogs val af ordningsman för nästa treårsperiod,
hvartill återvaldes arbetande ledamoten, kommendören
m. m. A. F. R. L. Lind af Hageby.
3:o. Upplästes :
a) af ordningsmannen, berättelse om sällskapets verksamhet under det förflutna året;
b) af ledamoten A . B reckström, en af föredraganden i 2:a
vetenskapsklassen., ledamoten frih . E. Barnekow författad
afhandling: "Historisk öfverblick öfver :flottans till tjenstebruk utlemnade reffiade kanoner";
c) af föredraganelen i 3:e vetenskapsklassen, ledamoten C.
Hjelm, en afhandling: "Meddelanden om de sednast nybyggde eller under byggnad varande fartyg i svenska och
engelska marinerna";
d) af ledamoten Palander, en af föredraganden i 4:e vetenskapsklassen, ledamoten V. af Klint författad afhandling: "Förenklad method att beräkna latitud och longitud''; samt "Första meridiankonferense n i Washington";
e) af föredraganden i 7:e vetenskapsklassen, ledamoten D.
Barclay : "Återblick på försök anstälda med undervattensbåtar under de sista hundra åren."
Tidskr. i sjöv. 1885,
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