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kot farli g fiomlo till clo sto ra pansarfartygon. 1\lnn gick till 
och med så långt, a tt min<lro nati oner fmHlcnHlo på att uästan 
u teslutand e bygga sitt försvar på torpedbåta r. 

Mon fruktan för torpedbåten frnrnkall wlo on ny fartygs
typ, "dostroyonn, samt utveeklado <lo t elektriska l,i11Sot o e !t 
snabbskjutande mtilleriot till on så<ln n grn<l, ntt Mvon m ed 
<len ökade porte torpodon ernått, svftriglJOtorna för torpelluåten 

att lyckas i ett anfall mycket vuxit 
En H otta iUtöljd af ett ti llräckli gt antal "destroyorR>> to r1lo 

i all m i\ n hot und or oj alltför ogynnsannna fiirh;lllandon knn1 1a 
ordna on si'ulan bevakning, aLt ett to rpc<lhåtsanfall ~L r si1. go11t 

som s,i elfmonl . 
'J'orpodbiUons förnämsta skyiltl är l'art oeh osynlighet. 

Om linn upptäckes, kan omollortill ej farton riiildn honom. 
Han kan oj holler genom aLt till n[l.gon <lul af:·d.h p<"1. i'orllrin
game i fart erhålla pausar:-;kydd, ty dertill kräi'Yes större dilll on
sionor på båten, fö r att pansaret skall bl i[va effektivt. 

På dagen bar Lorpo<lbåton föga utsigt att osoad komma 
on fiende på torpOclllisUtns, och ä[ven pi\. natten ii.r aotta i 
hi\ndelso af god bevakning odl llle<1 länlpli g pl aceri ng ar stn\1-

ka.starc föga sannolikt. 
li'artcn kan oj myokcl ökas, och pansarskydd oj beredas. 

l'å 1lon inslagna vägen har gränsen blifvit uppnå<lll. 
H vad återstår'? Jo , ntt göm on torpotllJåt, som vi<l bo

hol" hasti"t kan o-öra s io· osynli (T rrcnom att uylm och använda 
. "' b ,., b ~ 

<let skylld, som vattnet orbju1lor såvi\J mot projekti ler som mot 

fiendens blickar. 
Umlorvattensbåton skall sålo<los utföra don roll , torpoll-

båten oj mägtat spola, och JWtll ska ll liitt inse, att för l"iirsnt
rot h iLri gonom öppnats ett fälL , som väl fö rtjonar att npp-

o<llas. 
Undervattensbåten röjor oj sitt anfnll , och i\l"von om han 

går ti ll vattenytan för att noggrannare bestämma sin kurs, är 
1lon do l, han behö[vor vi sa, så l i ton, att den niippol igen torde 
upptäckas annat än pit mycket n~\.m håll. Härigenom hli[yor 
dc"L sålo1los on möjlighot att äf\"Oll vid duger kunn a kom 111a 
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flontlon inom skj u td istans för Wh itehoads torped. För unclor
vattonsbåton är största svårigheten - oj att undgå upptäckt 
- mon deremot att sjoU: kunna upptäcka sin fi eudo, och na
vigera för att anfalla don. 

I enlighet moll untlorvatton sna.vigoringens nuvnran1lo 
stån(lpunkt kunna Wljnllllo fordringar ställas på on undervat
tensbåt för kr igsbruk: 

don skall kunna röra sig såväl olvan vatten mod ett visst 
f r ibord som i vattenytan mo<l ondast styrtornot ol'van vat
ten ( >> awash >>), som oelc ll!Hlor vatten, 

dou skall kunna l1nstigt öfvorgå hån ett a[ <l ossa litgen 
till ett annat, 

don skall ha[va. utskjutningsapparater för Whitoheads 
iorpetl er, 

(lon skall kunn a automatiskt intaga ett vi sst lljupgåondo 
och sedormera bibehålla det, såväl stillaliggande som under 
gång, 

tlon bör kunnn emotstå vattentrycket på högsta djupet 
på do platser, der <lon är afseull a.tt användas, inti ll 00 motors 
djup , äfvonsom hafva. automatiskt verkande apparater Jör att 
det högsta dj np, för hvilkot don är konstruerad , ej under några 
vtllkor mi\. öfverskridas , 

<lon skall ha[va tillräcklig_ aktionsradie för att kunn,a upp
träda någorlunda sjelfstäncligt, (beroende på doplaoomentot kan 
större ollor mindre sjolfständighot erhållas), 

den skall hafva en lufttillgång, som modgifvcr, att den 
är under vatten i m inst 24 timmar utan olägenhet fiir bosätt
ni ngen, 

don bör hafva ett ptditligt wodel att l1ål1a kurson under 
vatten oeh 

den bör hafva DlOUO] [ör bosiittningen att UIHlkomma i 
hän1lolso af svårt haveri. 

För att uppfylla förutnämnda fordrino·ar hafva månaa b b 

olika sätt blifvit a.nvän<lu. Vi vilja här något närmare reuo · 
göra för ll JH1 ervattensbåtars 
forcl riu g ar. 

konstruktion med hänsyn till dessa 



Dcskl·irning U nclervattcnsb[tten är till sin yttre form i a ll mitnhot lik 
Plot um1crvat· on y\Tbitohoa<1s torpotl, ehuru 11flgot kortare i fi"lrbålhtlHlO ti ]J 

ten~btttarR 

kom<trnl<tion . 

t1iamotcm. På mitHon iir on med gbsvontiler förse<1L1 kntJ•d, 

tjouando som nodgång och styrtorn. 

Genom att giha JJåton en cirkelformig tvärgonomsk i\,r

ning erhålles don bästa formon fi.ir att omotsU\, höga tryck 

och för orhöJlnmlo af stabi1i.tot såvitl ofvan som umlor valton. 

Som stort litverskott på btlrighot i allmänhot finnes , kan nwn 
giiva sidorna si')(lan tjocklek, att <1o utan obgonhot kunna owut

stå tryekot på ganska sto m djup. 1\ morilmnslw UJH1onattcns

båton Hollant1 N:o 7 lär vara konstruonl<l för nit knnna ut-

hänla tryekot på iutill \.JO motors <1jnp. 

Egentligen skulle man oj bohöfva aJsc UJJ<lcrvattcnsbå

tarno att Jmnna emotstå större tryck iLn som er l'ordms Wr aLt 

gå nn<lor kölen på do största fartyg, men <lå do nto•lol, som 

fl. n n as för sänkning, kunna orsaka vertikala occillationer n [ stor 

utsträckning och a[ en eller mman orsak bringa båten ti ll ett 

större r1jntl än det bestämda, så måste skrotvet kunna o;notstå 

t rycket på mycket större tljup, helst lika motl största dj u pet 

i do farvatten, i hvilka don skall upptriidn. Som vi cmoller

ti.d i våra skärgånlnr finna <1jnp uppgi'wudo till öh·cr 200 

meter , torde vi få modorera tonhan pit t;äkcrhot till att kunna 

emotstå trycket på omkring 90 meter, som f~ir närvarnmlo ii.r 

<lct största rljup, för hvilkct mulcrvattcnsb<'\,tar för krigsbruk 

konstrueras. 
För erhållande at stabilitet un<lor vatten iir siirskil<tt att 

anmärka, att villkoret härl'ör ii.r , att dcplncomcntcts tyng<1punkt 

skall ligga öEvcr båtens tyllgdpunkt; i motsatt fa1l kantrar bå

ten rnnrl, och dessa punkter intaga a[ sig sjolfva jomnvigtslägo. 

Sty[hotsmomcntct tvärskopps eller långskopps är här ej 

ltollor lJCrooncle al bredelen eller lii.ng(lcn, utan ondast af n[
ståmlet mollan centrum volnminis- och eent.nnn gravitatis, 

!Jvilkot gör, att fljrflyttning af on l.yngrl tvärskepps ell er lållg

f'keppR har stor inverkan ph krängning och styrlast. För att 
kunna reglera styrlusten anviin<1m; deb vattentankar och dels, 

såsom it Nonle1tfelts och 1 [olJantl" l ~ J[ttar, vot'tikala Itl'OJHJirnr 

vid stiiJvarnc. 

, D_on princip, ;;om gcnomgitr alla untlonattcnsl.låtar iir 
att ttalya on mycket liten rcscrvbiirighcL i s tri,l::.;fänligt sk,ick 

il. v .. s . med._ cndn_st styrtomat öl'vor vatteJJ _ytan. Fri'm dc•t'·: 
bbuo ~U l l , t l l , Lu ·- 1 lWS m·uJt t1 önskaclt djup: 

genom ök_ning _af vigtcll, (insliippniJJg af vatlon), 

genom mm~kmng aJ tlcplacumtlu volyJJJCll, eller 

genom verttkala propellrar, 
samt <le:-sutorn und.cr ,,.Fmcr-o< b" 

f_;:enom vorkan af lwrizontula roder. 
An<1riun· 'll viotcn e1·1 :0.11 . · r• • b , , b 1" os gunulll lll- ulluJ utpum pltinn· 

i~f \ ,d.tcn l tankln: eller rör. .F'iir aLt i yttersta nötifall lwstip~ 
kunna mm ska VIgtorna använLles J. orn- eller l>l\'-lJ·' ·ll·t''t ,, l .. 1 o . . . co ' 0 ll pp-
mng< pa utstdan al skrul'vot och su· J'l l"tll ·l·l.·I, ,.·U .. l' ... t.' .. , , ' "' b as Jlll ra11. 

Dcplacuraclc volymen LitHlras genom evlimlrar ollor lll -
"''1 r so· n1 J. . t t Il . " u n b ' . , . s,JU as u· e or dragas m. 

Som emellertid V'tttnot ,. · ·· t . ' · .. u nas .an osammnnLryckliut ''r 
V l •r ten •tf 011 viss l tt b ' ,L ~ . .... ,' . . vo ym va en p~t olika el j up ganska lika, 
hhlll~l c tmnst~L c1eplacumcnts- eller vigtsiin<lring uör on mycket 
stor andr11w 1 det 1· · .· ·1 1 ·1k . b · . b < JU p, v H 1 V l et. Llct llcplacorado vattnets 
och und8rvattcnsl.låtons viotor l.Jlifv 'L lib w· l · ,o 1 1 · · . , . .. J o · c ' , ..., l sa Ol OS JOillllVl''t 
llhrn< er. b 

En hy cl ro~tatisk piston, kombincm<l genom Oll servomotor 
mod v·no s1g 1 .. · t .. 1 j ' • L .OIU namJH a p c1llgar ollor pumpar för in- c]Jc,r 

u.Lpumpnmg ~11 vatten, är derföre nödvändig för aU pö. (lotta 

satt reglera d] upgäondct. 

Vid nn vändning af vertikala IWOJlellrar fo"rtlts·'itfo'' ntt . Ji l . . . . . ,. " ·o, u ' en 
VJ::iö y t .;:mit alltl<l skall fttorstä, som genom trvcket från pro-

pcllntmc_ ötvorvinnes. Genom att öka el ler mi.nska (leras fart 

~:cg.~o~·~s I t1ett~ fall djnpgåcnclct, och kan dmmn reglering iifv,cn 
bOJ as c~utomatlskt genom en hy<1rostatisk pistou. 

. , ~nde~·. g{mg lH\Ilcs ett visst djup ouligt samma princip 
80lll a \Vl,ltehends torpeJ, genom elen iörouaclc verkan af on 

~~~ndol_ oc,h en hydrostatisk piston, medelst servomotor öfvcr
forJ tJll norozonteln roder. Möjlighut linnes dock att oboro-
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onlle af pendel och pi ston kun na vrida rudn.:L för nl t lws tigt 

kunna dyka eller gå till vattenytan. 

Såsom förut tir nä mn<lt, skall utHl crvattensbåtcn ill:vcu 

kmma uppträda som öfvcrvatlensbåt m e(l tilkickligt l'ribonl. 

Detta nödvändiggör, att vigtorna rn åste kuuna. varieras ganska 

betydligt. Härför lämpar sig bäst vattcnballast, som uör fin

nas till omkring 14 % af bfttcns vigt fullt nedsänkt, !'ör att 

u ttrvckt kunna rrifva tillri.icklie:t fribord för att båten m ft bli h·a 
v b ' ~ 

något så n är sj ödu gl ig. 

Drifkraft. Hlancl dc svårare problemen v i<l und ervattensnavigeringen 

är att erhålla en (lrifkral't, användbar såvLiJ öl'ver SO !ll uneler 

vaLten, och som med g j f v er stor aktionsradie. 

Den clrifkraft, sorn lämpar sig bäst att. anviindu, oiJum

enJe af lufttillgången, tir elektriciteten. Men, som accunmln 

torernas kapacitet för en gifven vigt är ganska bogr}i.n su d, 

blifver båtens sjclfständighct mod endast elektrisk chifkrnft 

mycket liten och beroende af möjligheten af att kunna om

ludda accumulntorernn. Do 18.H2 oeh lö!J3 i li'mnkrikc bvgg<ln 

undorvattensbåtarne Gustave Ze(le och Morse hafva utcs lu tmHlc 

elektri sk framJri[nin g . Det förut n ämnda Jelct i deLta systo m 

gjorde em ell ertid att den följand e typen, Narval , m·llållit si\.viil 

explosionsmotor som elektriska lllotorcr. 

Äfven i a ndra länd er har man funnit det nödvändigt att 

nll\·ända tvenne system af nt otorcr för fntm<lril'nin g, det una 

!'ör g;tng ofvan vatteu, di\. lu ft för förbrtinning finn r•s att tillgå, 

och ::,om mcdgifvcr stor aktionsradie, det andra då båten ä r 

ltermotiskt sluten samt helt och hållet muler vatten . N[t;;om 

dril'kmft i fö rra fal let användes antingen ånga el ler en expl o

:-< ionsmotor, och i senare fallet elektricitet, ullcr såso m i\, No r

donielts båtar, å nga från en ynrmvattcnoi~tern. Detta systc ut 

ltnr emell ertid elen olägenheten, juml'ön1 t m od eloktrieitctcn , 

att den som vitrnte magasinerade kraften temljg<'ll snart m i''tsto 

tillgo•1ogöras för att va.ra anv i.indbnr. Acculllulatorer för clck- · 

tricitcL deremot kunna lii.ngc bibeh ålla sin laddnin g . 

OtYatt vallon tjcn stgö r elen elektriska m otont shso m gene-
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rator för laddandet ar a•·(~Lltlltl] ,·>Lot·ut · tt,·t t l ·1· l " 1· .. 
v • sant t n ves ( a a a ug-

maskillen ollor explosionsmotorn. 

För att hastigt kunna dyka är skorstonen så anordn ad 

att nilr don drages in i båten , slutes öppningen automatiskt: 

E ldstäderna slutas itfvcu h onnoliskt vill neddykningcn. 

F lytande bränsl e har visat sig fördolaktie:t för oldni 11o·'ar 

.. 

~ 
b 

~ngvn t.~nan, s~Jll då bör vara on rörpanna för att hastigt kunna 

anyo la upp a nga oftor on uoddykuing. li'Jytauclo bränsle hur 

äl'ven don fördele n , som s~irsk ildt Utr beaktas i on undorvut

tensoåt, att det tager litet utrymme i för!tållando till eiTektot
1 

samt kan förvaras i den dubbla botten. 

Som bcsii.ttningsstyrknn på unclorvattonsbåtar i a llm iiiJll()t 

ilr li t~ t.l , måste !tjolptnaskincr a n vänd as ti ll stor utstri.id~Jt ing , 

för dnf\'andc ar [llllllj)ar, manövroranclc af roder 111. nt . 

Dc pumpar, som användas för uttryckning af vatten, böra 

vara af två olika dimensioner, on större, a lt anvtindas när 

tryeket utombords är relativt litet och större vattoni[Vflllti tetm 

skola utpulllpas , samt un mi tt dro, !'ör att kunna öfvorvi11na 

tryekot på stora djnp. 

. För komprinJeraJiclo af lul't användas vanliga kompros-

sJonspmupar för \Vbitcbowls torpoJcr. Kollipr imorad luft !tar 

j undervattensbåtar en vi(lst r ilckt använd ning, dels för torpo

dema, dels för att hastigt kunna clriJva ut ballast ollm ]tick 

vatten ~amt dels för lu[tomsiittningcn i båten. 

A ngåomle aktionsradien för on del uvaro tm dorv·1ttens- ' l 
1
.· 

1 
n 

J t .: \ \ ltHl::;J'at 

batnr k'lllllas ltiir några tlppgjftor, enligt i t idningar synliga 

Jncd<lelandon . AkLionsradicn l'örc fallcr ollloilcrtid i en del fall 

dl stor, ltvart'öt·u llågou aJgöran<le uotydelso oj torde tillmätas 

dessa si ffror. · 

Peral, ~lO tuns, hamdril'u j ng -- elektricitet, 

l f> O' - med G knop full t JJellsi1nkt. 

llordcnfclt IV, 250 tons, fmmd rif11i n o· - å t w·1 

1000' m od ö knop. 
b b\ '' 

G!Jmnotc, 30 tons, frauHl ril'ning - elektricitet, 

-±5' lllOd D- 10 kuop. 



Lufllilll'iin-wl. 

- s-

Na:n'al, 1( 1()-200 to u f', [nu n d r i r u i Il g - {wga O l: h petroluunwld

Jlillg sa llit elekt ricitet, · 

2!)2 1 mo< l J 2 kn op ~ j p tt nJiu:;tn depl. 
()24' 

2ö' )) 

) un1lor vatten . 
70' !) )) j 

Hvlla,nd IV, 7G lom;, i'Lnga o0l1 elektricitet , 

400' 1ne<l l U knop. 
För att förse honäUniJJgen me<l lnl\ när Lt1k n itr 

h emtoiiskt slulon, !llftste luft nwd[örn::; kompr imerncl. l\lcl1 UJI

vän<la tHlo ar föntlttilnm<la kompro,;sionspump<lr för \V !Jilehcwls 

lorpc<l or, låter detta ulan svårighet göra sig till ett tryck nr 

ti l\·er 100 kg . por \.:111.~, 1,varigm 101ll lnfl:wcu mulatororna ku11ll:t 

itör n.s jcml'ö rol sevis SJtl h . 
. ' j.)ct är en tull urtid icke n og endast aLt knnlla Li lll:örn rri:-dz 

luft, ll1<lll m[tstu ill'ven sörja l'öt' aLt e11 mots\·arandc <Fantitut 

I'OrskänHl luft aflitgf;nas; lll en sortt dutta oj gi\.r utan ptllnp

ninn· om nHm U]. \·ill låta b')•ekot inombonls bli[va stöno iill 
h 1 • • 

ntombonls, h ur l> lifvit föronladt., att såsom cl ritl:rart vi<l lurtun s 

ntpunt[llling nnvänth <lett fris ka komprimenuk luft, so nt nL

slilppos . Detta förutsätter natml igtvis att rcsienmdo tr_yt·.ket i <H.'Ull

nm Ld.orurnn skall V<lra större il n v <tttentrycket utont bordfJ. Jl'()r 

att bereda lul'tcirkn lnti.on in släppes d on frie;\.: a 1 L1 r ten t,. c.:;:' 

miclt i fartyget, och utsugningen a[ lu ft sker rrrtn iindam e. 

Det il r emellertid ej blott genom nt<11 Hl ni ng HOll1 l n r ten l'ör

sitllll';.JS, utan iiEn~n genont dc ga:-:ur, ::;ont utströmma fri'w llo 

clcktriHka acctumllutmenm. C1o uom liltrcri11g o0h syrf'iUtning 

al' luften aHSCI:i Jul't<:irkub tiolll'll, :-:om <l1lll<ll':-i lJt)l' nppg:\ t!Jl 

omkri tw GO m.'3 [ler mat t ocl t timme, be tydligt knnna ned · 
n 

,;iitla:-:. 
l 'å riullawhi lJ [tLar li l l ll 0" en silrskil1l sug:-dang, \\i r,.;cdd 

llJL'tl I!Olc , som , n ilr hitten iLr stilluliggande llilll<·r \·a LLun, kan 

<Ul\'itll<lm; \'ö r kOll1]lldtur<l1Hle nf lull[ördtlet ell e r J'i)r \ul'tei r-

kulatinnCll. 
!•'ör fJtwnna ilnllam[tl :utväwlcs ill\:en det nptisk:t riirct., 

niir det ilr nppskjukt öi\·er mtLcnytan. 

-- !l -

Det ntpen, :-:o m lntl'vncl snkli gen fra lllkallat senaste förbätt

ringar på undervattens1mvigor ingen ~; omri'L<lo, llttrvarit White

hon(ls torpet!, son1 helliirtlo utt fJiikmro s~ltt än hittillfJ för att 

brin gas pi\. skjutnl's lånd . Ock:-'i1 hnfva alla nyare umlcrvattens 

biltar blil'vit förf'u( lda m ed tuhn för u tskjutand e a[ ll essa tor

peder. T undorvattuJt ska nonens honlland har M. IIollan<l doss

utonJ l'ö rsett sin båt m od en <l)'Jtnntitkanon (rör sk j.utnino· HIJ-. ' ,., 
der vn tkn ) och en Lt1h för ::;. k. lurttorped. ]i~tnellertid torde 

clcssa n1 futga vapen onö1ligL kun tpli cora det hela. 

On1 n itgot fa rLyg får a nses hurilttign<lt atL ombon1 l'ör 

ogen l'i lkning m odrvra reservtorpetlor, sh ilr d et ovillkorligen 

nnd orvntie tt::dJiUon . Den kan nem ligcn ltafva utsigt alt efter 

afskjutau det af de i tnlJOrna Jigga nde torpedemu upprepa fUl

fallet , utan att dessemellan bullört söka hamn för reparation, 

hvilk ot nog silllan hli l'vor fall et för andra me<l torperler bo

styukatlo Jart.yg. Ocksit äro do flesta undervalLonsbfttar a[sotlda 

att m edl'öra uJim; t -! torpede r. 

" \'h minsta <1 C' I>lnueuwntut>> er b l· u der navio·oriucrcu llltne-, b b ,,, 

J'är salllma sv[1.r ig lt eter sont p <\ on vanlig iorpotlbåt, ehuruviii 

und orvatton~;bftten lll:1~to i f' jödllglig lJOt blifva nndorliigsun ett 

fartyg ar molsnt ratJdo ~;torluk, utoslutatHle IJyggdt l'ör g[tng 

otv<JJJ Yattun. En :-;ilr:,;kild örvurbyggua<l mod brygga uuvLln

des Jli't SOntJiga bfttaJ' !'ii r att kUlll1U stå n ii.got sft lliir tOJTökO<ld 

uta11 för t> ty rtom d. 

\' id gång i Y<t!Lun.\·tan , L' llor som u ngdsnt~lltll O Jl kalla det 

>> nwash ", sköter l idii.liJ:t [ varuu JHl\'iuorin,;·on l'rå n stvrtomet 
~ h b oJ . ' 

son1 d["t miifJtu \'Hnt ::; lutet, i lJiLJH1ebc af min sta ::;jö eller dil. 

båte tt , shsom Yid n.Jtr:Jll , skall \'ara klnr till ögonbl ieldig ned

d~'kni n g . l <lcita fa ll ilr mw igcr ingen ;mtngligen gnuska ~vitr. 

Man lwhöl'vor embst haha gjor l försöket att navigera ini[rån 

styrtnrnct af en vu n l i g toqJCd hå t, llå :4jön stänker mot ven t.il

gb,eJJ , l'i.ir att bilila sig en fijrestiillning om svft.rigl1eten att nwll 

ögon en slrax oh·an \·altell)'tan, od 1 Yunti lg·lasen ständiot du::;cha-
, b 

<le, kun.na iakttaga såyäl lion d o som navio-orino·en. J b örr l:i J.Ö 
b b b ' 

torde detta blil"vn. en omöjlighet, emerlan vi\,go rna stii ndigt 

bortsky rmna föremål, som ej äro Jllycket höga oll or närbelägna. 

An[all sn •< 
del. 
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F\.ir aU uncll:l' \·attun knnna hitila en visH kms, ::;~l,viil i 

ycrtiknl som lwril'.ontel led, flnnas nu fullt pålitliga mc<lcl, oell 

användes hä rför torpedeus stymingsorgau, pmHlcln oel1 hydro

statiska pistonen samt gyroskonct, det senare <lock ondast sft

f'Oll1 kursiu(likator. Dutta är cmollcrl.id ej nog för ntt kun1w 

utföra on pålitlig navigering. Någon möjlighet att lti'i.lla utkik 

rr01 wm vattnet [ör att 111Hlvika ontbonllii.ggning eller gnm<l -
o . 
stötn ing linnes Jlcrnligen uj, o~.:h vi<l gjorda uxpcrunent har 

vi~at sig, :ttt det är lika omöjligt aLt se någon längre distans 

gm1om vattnet som att se i tjock <limma. Elektriska ljuset, 

hur starkt det än mä vara, kan oj genomtrhnga vattenmörkret 

no<r lån"t Iör :1Lt vara af nå!!Oll praktisk nytta. 
h "' '> 

F'ör att på mindre djup h:\lla utkik ö[ver ·vaLtonyt<lll an-

vändes ett tdc::;kopiskt röt' af omkring i3 meters lti.ngd, HUlll 

skjntcs npp ö[vm vattenytan, och genom ett prit;ma i förening 

mod linser rei1ektorar l.Jildcn på 011 h vit skifvn itmndor. Röret. 

är antingen vrillbart, !"ör att man skall knnn::t se rnn<lt l1eln 

ltorizut ltcn, ollor oc:ksi't JlnJtes liksont å. Gymnote n1. ~1. fnwska 

båtar ett s. k. periskop, lJVlHiltOd mau samti<1igt ::;kall kunna 

bafva utkik rnudt bola horizonteu. 

Dc opti::;ka rören torde UJlJ('!lurti<l i praktiken ej fullt 

mot::;yara !Jvad dc i teorien utlol"va. Go(l !Jdy:-ming ocl 1 Bll1lllt 

vatten ii.ru nog villkoren för att lJil<len skall blifva möjlig at.L 

uppf"alta. Annars f'Cl" HPI!l !tog ej ens i:iå myekd sot n i 011 om

bord l' a::; t upp:otii.lld lhngki karo und er lllörkur sjög;\ng U(~ h ö s-

reg11. 
För ntt trygga ::;ig 1110t otnlxmllilggtting vid gi\ng under 

vnUciJ, lUt ::;ålumb ul.kikun ilr s\'i\r att upprhttllfLlb, l.Jör uu

dorvaLtensl.Jåton rum sig mod h1poluns öfverlmnt p1t ::;[t,lant 

djup , att han går under kölen p[t alla farlyg; men när lwn 

gi'tr upp Li ll vattenybtt !"ör aLl orientera ::;ig, kan han lik\·ii.l 

ej undgå faran af kollision. 

N avigering l ör und vikande ar grnml:otötning vill gång 

under vatten bliiver natmligtvis ii.fvon ganska svår tilll"öljd af 

det djup, på !Jvilkot umlorvuLtouslJåton rör sig och Hvårighuten 

- 1l -

att vid en kortare uppdykning, lli C<l ögat i vattenytan, be::;thm

ma läget i fi..irldi.llautlo till land. 

Emollcrti<l är faran i hiin<lolso ni" grundstötning ej så stor 

för CH Ullc.l Cr- SOlll Cll öf\"lJI"VHttCllHIJåt för t:åvidt OJ. OTUnrlct ) b 

är mycket tvärbrant, så atl stöten vorkur direkt i båtells längd-

rigtning. Dutta lJCrur <krp5., alt unl1orvattonsbåtcn ej såsom 

ett nnnnt rartyg itudrar sitt cloplaeomcnt geuom att höjas, utan 

don kolllpo::;ant flf stöten, som verkar uppåt, bar emil1st att i 
donna rigtning ö[vcrvinna bl'\.tens tröglJCt, l1vartill o:j myc.;kct 

kraft kr ii. f ves, om stöten triiffa r v id stäfven. Enligt gjorda Jör

sök kan derföre en lllH.lorvattunshåt utan fara röra si<T ulidnn-o b 

dc ut.ofLc r botten, om denn a är något så när jomn. 

l ·~ n li.icka på båten s mHlcrkant ii.r ej heller så farlig , i 

det att \lon imwvarflnde luft en ej llorigcnom kan utströmma , 

när vattnet tränger in, ltvmföro mun, om djupet ej är al!U"ör 

stort, gonolll imdiippni11g al" komprimerad luft, kan tryeka uL 

vattnet. 

C:enom on läcka p:\ båtens öfverkant deremot kan d<'ll 

it movamJHlo lul"ton utströnJnltl, samti\ligt uwcJ ntt vattnet rin

twr in , och lllrtll kan således uj dr i[va ut vattnet med kom

primonid lurt. !\lan ffl.r etnolkrti\l :u1se, att en läcka på öf\·or

kaut \'·l· !!Onla katt UJ'l'stå annat iin Qenom om1Jon1 lä<l"o·n ino· 
• ~ -' - <...J ·~:?b b 

ollor en proj okt iltrMI; nw n för dutta senare fall kan man hafva 

ntyrtornots kupol patlsrncl, iil\·cnsom halva anordni ng för att 

nedtill kunna ::;tiinga dett. 

Erbrenlwtl'n på tllldorvnttem:navigeringens område lwr 

vit'a t nödvändigltct Ctl :t f att på UIHlorvattonsbätm l w f va ni\.gnt 

m edel l"i..ir lJC::;iltt nin gc ll :1tt rädda sig·, i hiimlelsc båten skull e 

stanna ph botteu. Hit finnor man på »le ]'longcun, bygg<l 

lfl(j;1, etl l"itd<lningsb{l.i, ligga!HlO OJ"\'allpå, tiJJ ]Jyi]ken l11tlll kn ll 
kon1ma genom m ed ptH·kning l"örsc<lda lnckor. H.äddn ingsl.J[t

ton f'rigörc::; sollan iniJn'\.n oeh gå r då af sig sjelf till vattetl

ytfllt. lliirigonom räd<b(lcs viJ ett ti llfä ll e bcsi.ittningon ph 

»le Plongcnr», dä denne ltöll p[t att för alltiLl blifva un

dervattensbåt. 

lUtcldningsbätcn tager emollm"Lid mycken plats oc:ll torde 
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vara svår ntt aptera på mindre Låtar. Ooksi\ har ph senasto 
franska undervattensbätar för bola besiltt11ingen medförts dy
karodrägter, hvariemto finnos on särskild, mod dubbla dönar 
försedd utgång, ~om äfven kan användas i händ else dyk~tro 
oohöfvor utgå för att täta läcka, klara propollom ell er dyhkt. 

För att tillkännagifva Hödst1il ld belägenhot användes Cll 

boj med vidfäst tåg och 11ågon t> ignulnpparat, som sbppos upp 
( I~'orts ) till vattenytan. · · 

----- ----· 

~- 18 ~-

Våra leverantörer af sjökrigsmaterieL 

m. Stockholms vapenfabrik. 

Det etabli ssom ont, som umlor namn af Stockholms vn 
ponl"abrik on föl,i<l nJ år be<lril'vit tillverkning inom landet a[ 
krigsmateriel, skil:jor sig från do i ti<lskriJ"ton förut beskrifna 
indnstriolla anlilggningamo dels derigenom att t i llverkningon 
mHlnst omfattar tillverkning nf kanoner om 8 it (j cm. och 
lilgre kalibor 1ifvonsom tillhönmdo projektiler jcmte ant1ind
ningsmo<lel och mekanisntcr m. m . och dels derigenom att 
vapenl"abrikon e:j ognr rle nnl1iggningar, som erfordras för fram
stililning a[ lmnongöt och andra >>iimne11», utan förser sig der
mod [rftn a!llha stftlverk, såsom Bofors, Finspongs, Björneborgs, 
ocb ]i'orsbacka m. fl. br uk. 

Upprinnolsen till detta etablissoment utgjordes a[ den 
s. k. kulsprutans uppf-lnnall<lo, on itle, som lerler sitt ursprung 
frö.n de under lf\GO-t.nlot framtritdando sträfvawlena att åstad
komma ett vapen, konstrueradt Hir afgi[vnnde af . massolcl. 
J<lcu npptogs i vftrt land af ingoniöron Helge l'almcrantz och 
fabriköron Th. Winborg, i tlet att <lon första kulsprutan såg 
<lagen i en l i ten fab rik aJ synnerligen blygsamma dimensioner. 
Och då den s. k. Palmcrantzskn kulsprutan på sin tid väckte 
ett mycket stort och -ber~Utigarlt uppseewie inom don militänt 
vorl<len, må det tillåtas oss aU något nitrmaro redogöra för 
konstruktionens uppkomst och utveckling, synnerligast som ilen 
utgör begy nnel sen till Framgångarne för <lot etaolissemont, som 
hiw är förcmfd för boskr ifniu g. 
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Den första PaJ mcrantzslm kulsprutan J'ramtritdd o år Ui(i8; 

don var konstruerad för pipor af govärskalibor. Baserad på 

principen om roterande pipor, hade don för.:;ta modollon jam

väl on fram- och ätorgfwnd o rörelse; dess skjuthast ighet var 

100 skott i minuten. So<lnn man cnw1lcrtid lyd:ats utyockla kon

stru ktionon <lcrktn, att rörelsen bier c n Lart roterande, och till 

lika ökat nnialot pipor från G till 8, un<lergick vapnet i Maj 

lllånad 1H71 dc första offi ciella skj utli.irsökon. Don dervid 

vunua ertaren hoten res u l temtlo i yltor] ignre förbättringar, ll var

io·onom sk]"uLhasti0(rlteto JJ kullllc uppdrih·as till ~) it JOO skott 
h . 

por n1inut. 
Emcllerti<l ansågs ieko ens tlonna skjuthastighot fullt tiil 

[rotlsställanc1e, och då man icke med roterunde rörel se kumlo 

ytterligare uppbringa densamma, kon~Lruoracles år 1872 <lon 

] O-pipiga kulsprutan mod pipoma l igga11de i sam ma plan brod

vid hvarant]m och så anordnade, att salyor knncle affyras. 

Denna kulspru ta underkastados omfattaH<le skjutprof aJ on 

svensk-norsk kommission, som afgaf ott synnerligen gynnsamt 

omclömo om vapnet. Äfven elen dftvara.ne1e flottnus tok ni ska 

Lyr å kund o om <lon l O-pipiga k u !sprutan af g i r va en m y<; k et 

fön1 elaktig rapport. 
För att emoll mtid iiJvcn hlanel uthnelska auktoriteter sprida 

kännedo men om rl cn svenska uppllnningeu, anon1nm1os on llpp· 

visning af kulsprutan i verksallthot för dc ntomonlentliga säll 

dobwl, som i anledning af Hans Majestät Konung Oscar <lon 

LI:s kröning vistades i bnfvudstaelon år l HB. Sä]](lohud on 

voro fran ske gemeralon du B<nail, preussiske generallöjtnanten 

von Blumontlwl, ryske generalen you Liowen, österrikiska 

sändebudet furst Mettcrnich, it:diensko generalon von Menabroa 

och hollämlsko genoralmajoren von Mansfehl. Kort dorerter 

utställdes tlon Palmcrantzska kulsprutan i svenska armeons pa 

vi lj-ong å vorldsutställningon i ·w i en, h varest don ti Il d ro g sig 

on synnerligt stor uppmärksamh et. 

Sedan vapnet ytterligare pröfvaLs smntitli gt mm] elen Gat

ling::;b och andm utländska kulsprutor uneler 1073 års skiir

går<l scskaelors öfnin gar och clorvitl Yi sat hetydlig öfvorbgson-
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het öl'ver sma titlän<iska moeltiiflnre, lmmstiLll<lo Kong!. 11hj:t 

i proposition till 187-t ftrs riks<lag rörslag om inköp af ej min

eho iln G2 stycken Pnllllcrantzska kul sprutor. 

Don a[ riksdagens båda kamrar bil"allnn framstiillning-on 

modförde vapnets inrörlifvnnelo moel marinens lll1ltoriol und er 

namn aJ l H h) års l O-pipiga knlspn1ta. 

So<lan fabriken nndor dessa år flere gånger , JJytt om bo

stn<l» och 1875 örvorgtl.tt till ett lJolag nttd or honilmnitlg aktic

hol :lgot J>almerun tz & C:11i, intlytt:Hlo <lon år lHRO i sin nnva

rando lok n] vi<l Carl sv i k å l~ u ng~lJOlllJOJI, el or affären gick t i Il 

J;J i)Lcs ett storartarit upps\·ing ej minst i ekonomiskt häm:oullClc. 

!11· J 077 börjarl o jo m vill Lill vorkn in g- af slftttcrmaski ner, !t va r

je m to 2:) llllll. kulsprutan ar välbckanL llH)(]o]) \·id denwt t id

pnnkt utg·ick ut· experim c·lltsstn <li ct. 

Ni i r e lon fnnn st<'wlldc r-:vcnsko i n geniören kam marhurra 

'l'h. N orden fel t i l 1~t1glane l hi.irjat elen stormLad o till verkning af 

krigsnmtori el, som inom nftgm år gjonlo >>Nordenfolts-kanoner

na>> verldsboknnla, år l;)H(i inköpte kulspmtoaffä ren vi<l Stock

holms vapenfabrik , kom111o dess nlstcr uneler llot Non lonfcltska 

wtmn ot in pft. vorldsmarknadon , och under dc följand e ftren 

biirjacloe on tillverkning i ännu större skala. 

Ar 18HH öfvcrgick affären till det engelska bolagot ,,J\f: txiut 

N on len l"olt f+ uns and , \ nmmnition C: o L :d ~ i Lomlon l' ör att 

10 i'tr sonare uppgh i don stora Shofiicld-finnan Vickers, Sons 

n.nd Mnxim L:d, i hvars cg0 fabriken ännu befinner sig. 

Om man ookstt kan beklaga att Ynpon[abriken ej är i 

svenska häudur, mft. man å andra sidan erkänna, att det in

tima samhn.tulet mod <lou sistni~m11 da storn engelska !·in11nn 

förlii.wu mpenrabriken leYeraJJSlllÖ_jligltotcr, som cljos icke sknl lc 

fiircJinnns, på sam ma g i\. ng den all tid. boredor on stor arbets

personal t illriillo till m-bete i utstriLcktJing, solll säkerligen eJ 

under antlra l"ii rhtt.llantll'n skulle komma elonsamma t ill del. 
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Don nfsiittning nlornlaJHls nf vaponl'aiJrikon s al~:Jter, som 

är on Jöljd af Iörbin<lel~:JorJut lllOd l lon uLli \.1 H lska fi rmn11 , kw 

nöllvänclio·o·J·ort ett arbots~:Ji\tt, so m är af stort vitrdo. f:li\. til l-
no 

vorkas all a kanon-, mekanism- oeh laveLL-delnr i don största 

utsträck 11ing såda11t kan sko dior 011 n wtod , !Jvarigenom dc 

samtJiga bli[va utby tham. l\L!.JJ ka11 sidn11•la emellan sa111tliga 

äfvcn v i<l ski l<l a tid er tillvorkndo kanonor utbyta cle11 cum; m o

kan ism<lolar emot l lon and ras, on fiinlel som är n p pen bar. 

Dettn sker clorigonom, att yissa normaltyper fn stsLitlhis, el'tcr 

h vi lka 011 oeh sam ma kanoncert alltid lilherkn.s. 

Såväl härigenom , som g<:l!O ill sträfvandena att !'ör sam11Ja 

;;];w a[ ti ll vo rkn iJJO'ar s;'\.so m mekanisnwr, J•l'OJ.cktilor, rör m. 111., 
' - :-, - ,...., ' 
alltid aJtvänola precis snn11na ill:tLPria l ;'\.staolkom nwr man l'll 

.iemnhct i tillverkningen , ~om iir a[ sLöroiLa Yiirde, och l'örebyg-

<ror i mi.iJ.Iiunsto m ån do ri::~ker, son1 allti.l vi<llåda Lillvorknin-
"' b 

gar af lloLta slag, p<'\. s:tmma g:"mg man IJol'riar don kontrahe-

TTltH1c parten h å n misslyokn!l<lon a[ skjuLprol' oc:h flylikt, lt\·ilka 

allti<l v<"d la Lidsut~lrilgt och an<lra olwhng. . 

För aLt g ifva on bild af vnpmtl'ahrik c ni' verksantilet ml\. 

nämnas, att elensamma t. o. m. år Hl!l\l fiir Jiottnn s rilknittg 

tilh-crknt 80 kul spnttor, 70 kanoner !'rån 57 till :3K m m . kali

ber, Hi5,000 st . projektiler af förnämlignsL f>7 nttlt. knlibur 

samt omkri 11g 70,000 antii1Hl 11ingsrlir Ilir projukLil or. Samti

fligt levoreraflos Lill utlanllot ej minllrc än :3,:loO st. kulsprutor, 

ett 70-tal kanoner, lG(JO mekanismer Lill mi nclre knnoner o<:h 

cirka HlO,OOO projektiler. 

Don nuvarande fabrik en är, såsom redan Iurut nämnts, 

bolitgon å Kungsholmon i Htoc:kltolm_ Don bostår af en större 

byggnad, i hvilkon flortalet maskiner äro insla.ll cradc. Dessas 

antal il l' tnyeket s tort, ehuru ltvar odt e n på gmnc1 a[ till

verkningens art är af relativt smi\. llinwnsionor. [ och för ka

nontillvorkningon f-innas JO st. rotTcl -, bon- och s\·nrfmaskin or 

jomto oLt an tal spec ialm askiner. 11\)r projektil- och rörtilh·ork-
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ningen finnas ett stort antal maskiner af olika konstmktion 

och torde det icke innebära någ011 öl'vcrdrift, om man hcteck~ 

nar produktionsförmågan i detta hänseon<lo såsom vantnllc för 

svenska förh h ll nnllcu stomrta•l. 

Byggnaderna inrymma dcf'sutom on stor ooL ryllllig

s metlja, dc oundgängliga m,'\.Jaro- och sn ickar·cvorkstii.llerna salllt 

a norrln ingnr· fur h ii. r d ni ng, anlöpning och m anti i ng. Dessa an

ordningar äro af såclaua llimotJsionor, fltt t . o . m. 8 cm. kano

nors göt hitr kunna behaJJ<1lns_ Men såsom fömt niimnts, an

vändor man numera kanongiit, som i\, platsen l'iir <1erns frallJ

ställning um!org<'i.tt flo motallnrgiska procossoma. 

\ ri d mantlingen sker 11JlpYii rmningon mede ls lysgas. 

n on arbotspcrsonal, som för närvanmdc syssols~ittcs, upp

går till omkring :3ö0 man , men l'abrikcns l1elii.gonhet i hufvu(l

staden möjliggör naturligtvis denna styrkas iikning eller miusk

niug i den m[m bcställningm·no till- ell er aftnga_ 

Don krigsmateriel, som för närvarande till\'erkas vid Ya

ponJ'abrikon för Hottans räkning, utgöres i fr~imsta rummot a[ 

IJnll'untomatiska 57 mm. ss . kanoner. Denna kanontyp är af 

synnerligen god konstruktion, och med clc på sonare åren vid

tagna förenklingame i mekanismen kan densamma ej sägas 

~am komplicerad. Dernäst följn ett stort antal 57 mm. pl'O

JCktJlcr, samtliga tillverkade nf bosscmorsti\.l fr[m Björnoborgs 

bruk i Werm lancl. _Vidare är en ny typ för 37 mm. ss . ka

non u n der t il h'orkniug hii.rstii.des; kanonens inre konstru k:iion 

iir densamma som torpedbåtarnos 37 mm. ss. k. .!\1/m:l, mon 

lör att orlti'tlla enhet i mekanismsystemon hur mnn sökt an

vända samma mekanismtyp som å :)7 mm. knnonon_ . SluLii

gcn ltar Yapen[;tbrikcn beställning å en stor <loJ rör, si\.yäl Las

riir som spotsrör, för olika slags projektiler_ 

1<\ir nLI L1JHlsk räkning tillverkas J'ör närvarande en myc

kenitet ii.mnon t ill 7,:. cm . granatkartescher_ 

Som bekant 11tglir till \'Crkningen af automatiska lmb pru

tor en a[ Vickor:-Jfirmans specialiteter, och ehuru i\.tsk illi ga iiit

dra konstruktioner' af sam m a art sett dagen, sftsom Colts, Nor

donfolts och H otellkiss m. fl . nntOIJtntiska kulsprntor, torde 

1'·idsl.:·rij't i Sjöt'(isrndrt. :2 
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dock den s. k. :.\taximska kulsprutan slagit bäst igenom . Af 

detta slag ha.fva vid vapenfabriken tillverkats en del 8 mm. 

vapen för flottans räkning, och på försök har äfvon 37 mm. 

automatiska vapou till verkats. Ehuru försöken mod det sist

nämmla vapnet ej föranlodt dess antagande inom vår marin , iir 

det ju dock ingalunda omöjligt att så kan komma att ske 

framdeles, då man Yct att materiolen kan tillvorkas inom landet. 

Slutligon må nämnas, aU man viJ Stockholms vapenfa

brik lyckats utm;bota on synnerligen intressant konstruktion, 

tlet s. k. automatgeväret. Detta geviir, som läror pröfvats vid 

Rosorsberg med godt resultat, itr ett magasiusgoviir, rymman

rle G patroner. \ri,l rekylen dter afskjutandot af ett skott 

lwl <1ns geväret automatiskt från magasinet, som boJinne r sig i 

stocken, och tlet onda handgrepp, som erfordras, är affyr

ningon. 
Af det ofvan sagtla torde frnmglt. att vapenfabrikens in

sats i vårt indnstriolla lif är viinlot"ul l. f:3äkort är ock. att dess 

alster utgöra ett bevis på don arbetsskicklighet och don ratio

nolla drift, som utgör do imlustriella framgångarnos aHa och 

omega. 

Stoekholm i AtJg. HtOO. 
F. G. 
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Om luftballongen i sjöl<rigets tjenst, 
särskildt med fästadt afseende på våra för= 

håBanden. 

>· i'aris vant bien une messc >. 

(Ii.enri TV.) 

Då Montgolfiors klot för första gftngen höj <lo sig i luften 

och Pilatro•!) haJ o don d 1. orfhotcn att anförtro si o- iU gondo!c 11 . ::-:, '-- , 
tänkte h varken dessa män ollor deras sam tida p[t något annat 

än do fönlclar , hvilka af den nya uppfinningen skulle boredas 

vetonskapo11. Uppfinnarons natur är nomligan till sitt innersta 

väsen fred] i g . Hans verk framgå m anletets syett och ett 

lugnt sinne, hvars önskan är aLt skapa, icke att fön;töm. 

. Vid en blick på historiens blad trätler dock krigets stän-

dtgt återkommande bild i förgrunden, uneler det att freden en

dast it1tagor ett obetydligt rum, auvändt till rastlöst utveck

lande af nyn krigsmedel och försvarsanstnJtor. 1\[od fog kan 

man \1 orför påstå, att freden, helst sodan iil'ven krio-förirwen 
b b 

utvecklat sig till votouskalJ, endast nr botar I ör kri o· o t. 
- b 

Ahon JuHsoglingons historia har bovisat detta, och yj 

skola finna, att så snart mrostaton nått don grad af utveckling 

att dess manövrerande visat sig i praktikon utförbart, har don 

också använ<lt.s i kr igets tjenst. Vi skola Llock finna, att iifvon 

ballongen fått rloln. samma öde som sit många andra nyupp
funn a hjolpmedol för krigföringen . 

*) Pil:ltre dc~,~ Rogiers ant rildde den 21 Oktober llt:iil den fiir;;ta l uft
resa, Rom företagits. 
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!•~mottagen moLl entusiasm efter att hnfva vi,;at sig kunna 
göm nl'sovärd nyUa vi<] bcliig1ingnr och positionsstritlcr, råkade 
<len i\tor komma i misskrc<lit och !'alla i gliinJska, Hetlan higH
opcmtionoma börjat l;odril:vns me<l sWrro r\irlighet oeb t;nabb
liot. Detta öfvorgirvanclo nJ Jmllongun r,\r ej heller förv[tmt, 

1
1ft man bot;innar, att vid tith'n för b~tllongcns rörsta uppLrii
<lnn<lo vid krigsoperationer c11 tid af ii.wla Li!l tio tlag:n· crror-

tlra<los för gasfyllningcn. 
Huru intressant <lcL iin kunde vara att närmare följa 

lnftsoglingskonstens uLvockling l"l·ån do rörsia nni\'a liirsi.iken 
till <loss nnvanmtk sta<linm, och clmrn en dylik rctlogiirclsc 
utan tvi[vcl skulle bidraga till ett ök<1<lt r\irtroen<le t i l l :ero
st:ltons natur , mi\ste vi lti\r iilskrrinka oss nit i korta tlr:tg hc
ri"n·a nttgra. a\" dess ment hd::anla npplrii.tlandcn i kriget>' tjcnHt."') 

l~.rdnn vitl hclii.gringcn ni' \'alcneionncs l 7\t) omtalas att 
ballonger anväiHlls såsom l'('kogno<~cringsmcdcl. Ni\.gm nii.r
mare <1etnljcr öfvcr tlcsRas npptriidandc lmfvn dock c::j komm iL 

till cftcncrl<lcn . 
.F\.in:>t sc<lan franRmannen (inyton l\1otTcan, rlirokt.i."lr fö1· 

Polytekniska skolan i PariR, slGlpnt tlct nntlcr rcyo]nt.ionskri
goJ~- bokanta luftscglarkompaniot, har man närmare nnderrii.t
tclsor om <len roi ballongen spolat under dessa krig. 

HhlnJHla omtalas, att nfimwla ll!l'tseglarldi. r , Hiirskil tl L un
<1cr slaget. vid Flcurn,; 17\l+, väsentligt bidrog Lill scgcm der
igenom, ntt nm1cr hela sln~cL, d. v. s. mHlor mer än \l timmar. 
ino·ot 1iörcn Contellc fn1.n on hallung iakttog ncl1 lii0<1<1clat1o alla 

M .. ~lctH1ens rörelser. i\ fvcn öl\·erbdiilliahan'n general .lon lat I 

vitsonlar detta. 
Napoleon <len förRtc hade cmnllcrtid lik<L litet Iörtrocm1c 

för ballongens nnväwbm1c i fii.lt so m för ångans i sj\ifn rLcn ; 

*) Ballongens fyllande nw<l l'iilgn><. ln·am[ <len lwriiltHlc fran"kc f~·
Rikcrn C!HtrlPR ]7H:1 lmn tillräkna ;;ig :inm, l>cll'C'knar Yiindpunklt' ll i lnrt -

HC'gl i ng<: n H 11istorin.. 
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turomwtcnw beltandlades af l1onom ph samnia sii.Ll som <.1nlori
kannren Ji'uiLutt, ot.:h h:m förliLndu sig ment på sin örnblick, 
som dock vi <l W a terJoo Jilt honu111 l"örvexJ a Dl iiebcr med 
Gronelly 

l·~rtor fillW1gl't i !Cgyptcn alskellades tlct Jtyssnilm nda 
kompaniet, de11 sedan 17\J-i i ~l end on grnnlllngda , Eronautiska 
skolan upplöstes, oeh \)])t do vigtiga tjcnster (lct gjort ltönle 
man knappt talas lön · iln efter ett ltall'L ilrl mm1mclc, di'!. hr 
l 8()7 en frivillig lnftskoppnrkltt· IJildwles, l1vilkon dock till 
största <lolcn bcsto<1 n[ i('ko miliLilrer. 

Hyldona 011 1 fransutfinnens försök niHIIHtlo redan LitligL 
rtn\lru nationer till ct"tcrl"ölj<l. 

Sålunda fittna vi, att ry~,;arne .l Hl :2 , e h mu utan !'mm
gång, försökte att i [ransmii.IIIlC!Is let ler ned kasta bom ber [rån 
ballon ger. Kj lJ ii.U.rc lyd::a<ks iisll'l'riknmc, dft ile 1 K-l-!) vid 
helii.gringen at l\lalgl1CJ'tt i \ 'o twziun uppsilntle pappcrslmllon
ger, vid hvilka !Jombel' voro filf'Lado. ,\[ 200 llylika hanmade 
flere i dc omgifvatH1o Jagnncma, O<~h ellllast on nedföll i fmt 
AndnSo, under <lct att. vintlc ii <lrd dc flesta Lilllmka öfver det 
östcnikiska lägret. 

. Bcgge dessa försök vittna doek om on 1nissupul'aLtning 
al ballongens unväntlan<lo fiir krigHhruk, ltvilket, till dess pro
blemet om hallongens sLyrhnt·!Jct fut ill it sin liisning, må:::Lc m
skränkas till rekognosceringstj cn::-: tcn. 

Af ::;onaro försök mc<1 lllilitLlrlmllonger otut;d:ts Mven , aLL 
Narbrs od1 (;o<1an!s hallono-rek<wiwsenili" .. lr 111H1C'l' sl·'o'ct \'l.rl o o · ' ' n' · · ((,n 
~?lforino 1 SC>~l skulle lta[va gjort tlen franska hii.ren stor nytta''), 
alvensom att. uJHler kriget m ellan Nunt- oelt Hv<lstatorna l S(il 
- 1S(j;) on rcguliur lmll ongkhr Yar förenn<l m~d general Mae
Ulcllnntls nnnö. ?lle<l ballong-capLi\·c;; utforskades h~lrum1or 

''') Eliurn det tr:"tn viNNlt lt:"t ll lwhilh~, au h:o11ongcn liilr kom Lill 
'Ln .. l . .. ' vant lllllg, :Lnfor dock e u (y,;k korn'Npotulcnt lla11s \\'at:hcnh:tuscn, :;on t 
u n, ler ~lagd hl'f:tllit Nig i iiskrri kamc:-; higer, onlagrannt fiilj:wde · ' · . 
Dao-cn r·· ·' 1 · t . l '' l f · ·' · D h o1e H nge , VI< ~"lo enno Hago Yl en fran:-:;k ballung :-;viifva öfvcr 
Vara linfvwkn , rekogno<'cE'randc den ii,.;tcrriki,;ka sliillnin·~cn::; ofnllkomlio·
ltct ot.:h "'1' l l · t"ll l · 11 · "' " ' ;:,'"L an Ct u log ·l )f' i a 11111gen o1n att anfall gena.~t r:kullo g<lnt>::;. ~ 
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Jiem1ons ställnin~ar i do sLora skugurno ouil löljde::; ~t ri der
lllLS förlopp , !1varom seelan rapport siin<lcs per tclc~ral' tilllmr
vud<1 Ymtorct, och llot orkii,ne1cs allntiint, att just gonon1 clo stora 
tjcp-;tur lJallon~oa gjorde:, lyd:auos cleL o[v:lnnämll!lo general 
att vinna det sista al'görandct uwlor kriget, or(i\'ringon al' Iticll-

ll!Onll. 

Fram för allt i\,r el o t <1ouk tu Hl er <len 111 i IJIJOS\'änla bo !äg-
. r· l) . ('-' t 1"~1() J l "71) c 111 IJ,•t!lon,u:cn ~[He l at nngen a ans ,-,up . n - an. 0 , s 1 ., 

01 1 sft lJotydamlo roi. 
Sodnn alla l'örhin<lclsor mo<l den yttre yerldon, till oc\1 

mod de nndorjonliska tologmrleclningarno, ul'i:ikurits l'nrisamo, 
äterstod l lom ondast ett olement: l n \'ton. 

H.edan [rån .r-,[utz hade ballong<::r flugit öfver do tyska 
linic:rna, och nu skulle älven Pmis ::;ii,nda sina lJud gom>n l 
lul'ton. l G-t ballonger, llVar::; umlcrlmm iärdor utryllllllUt ty 
vän icke moclgifver att skildra, lentnalle tid efter annan !U 
personor don cernerade hufvudstaden, mel1tagande dopesc;h~r, 
'!. 1/

2 
millioner lJrof - on korrespondence al lt)O centners v1gt 

samt 303 brcidufvor. Af <lessa ballonger råkade 6 i t.v:skar-
1ws händer, on ():o hanmade ettor 15 timmars fiinl på Liffjcld, 
BOO km . norr on1 1\:ristianin, ocb out 2 sägur don ol'lieiclla bc
ri\,ttelsen lliOd gripanl1c lakonism: » landningf'plntson ohek:mt» ''} 

187U--1 t>7 1 i'Lrs krig gaf emellertid ini[Htl l:lon till ett nwra 
all nliint beaktande af do vigtiga tjonster tvrm;tatcn kunde er-

bjuda för krigsbrnk . . 
Hä.nic1 är <lo<·k ntL n1 iirka, ntt under <let alt anvätldnm-

.~l~ll och fn llkomnaiHlet ni' den J'jcttnvlo ballongL'n, l1vilket SJ'Iles 
li~··,,· a ni\,nnnst till h nnds, fö rst lomna<lc:s oboaktttdt , ~)·s~la djorl·va 
r,;~~ttstor me<l Wsningon tcf problemet att l'ramsWlla styrbnnt 

lu ftskepp. 
Först <lå det visallo ~ig, ntt detta prol,Jom ieke inom <ll'l\ 

niirmnsto framticlon kund e !\isas, börjrtde man att egna upp
märksamhot åt att utveckla teknikon för l1cn l'örr si'1 ::;tyfnJO
dC' r1igt bolmndlallo ballong-cnptif. 

''') ua~lon TisH>tlldicr: En hallon l pendtwl le si cgc dc i':tris 1H71. 

Endast långsam t gick dod:: donna utveckllllg l'utm~d. 

"\mm i börja11 af !lO-talet lw~Llld en hallongpark af tunga 
vngnar, på hvilka lasta<les ångmaskiner oeh gaf>vork, ltvilka 
måste framföras och ionlni ngi:itäl las p[t den plats der ballongen 
skulle uppstiga. 

E u l'örka:stulso<1om ii f vor ballongen va r o d: sa il' h lang t 
borta. 

Hom man emollerti(l vid bol'iistndo platser ,·ar mindre 
berörd n.f clou khu ilp ign materielens riuga riirligiwt, Jtwn dt:r 
så mycket mor insåg <lon nya matericlem nytta, furtsatt<·c. f1 
<lossa försöken . 

D o orfarcllltet:srön, som hiinlll<lor gjonles, i f(ircning med 
nya hjolpmo<lcl i tekniskt afsuewlo, gafvo s1wrt uppslaget till 
botydan<1o förbättr ingar . 

Genom anviindan<lo af lättare materid tiil Lallongtyg och 
tågvirke förminskades ballongcJ JS vigt, och clormoe1 vanns ökad 
bärkraft och stabilitet, och genom telefonen förmoclla<les l' ll 

onkel och snabb förhimlclso mollan obsenatören oeh bofi.illwf
varen. Framför a llt består douk deu vigtigasto förbättringen 
deruti, att b a llonggascn modföres i komprimerad t tillstån<l i 
ståloylindrar, bvilka liitt kunna medföras och framskaffa::; till 
uppstigningsplaLsen, hvarigenom dot lJlifvit möjligt att inom 
kortare tid än on half timma haha ballongen fylld och klar 
för uppstigning. 

J'[t allra sista tiden ~lutligon hm bt\l longon genom don 
preussit;\cu löjtnanten \' . t\icgsfclcls uppfinning flttt e11 ny kon
struktion »den s. k. Drachcn-ballongen », b varigenom uppstig
ningar kunna företagas under ' 'ill<Hörhållandcu, h vilka ('j skulk 
meclgi[va ett Lillgu<logörawlo af elen sforiska ballongen. 

Mo<1 militiirJ,allongcr i l1ylikt utvockiadt sbck bafva :une
rikanarne utforskat clc spanska Wrsvarsstiillningame vicl S:t 
Jago, samt hnfva engelsmiinnon, om också mången gfmg utcm 
framgång på grund af terrängen, sökt att ~kaffa sig undeniii
telse om <1 e :skickligt clol<ln boerskarornns förläggning, h varom, 
seelan kriget blifyit ::;lutadt, intress:mttl mcd<lolanclen torde kunna 
förvänta::;. 



Förbiillringarnc m ed af-;ccndo p/l materielens enkelil et otit 
liilfrörlir;!1ct don l~astiglwt, l1vctrmed donsamma lrcm ·uw·n 't ~tlät
cilet, j 1;mtc 'värdet nf dc lenmade upplysningarnc, !w(ua sålunda 

yjort ballongen till ett crl.:iinrll hjelpmcdcl för la:nrltlm,r;cl . 

I,[UJ"t so1mro uppstod lnnkon att tillg()dog\ira s ig lmllon

ge11 i :-:j \:krigets t jem;t, o<.:\1 rörnndo denna l'ri1.ga l:'ak nns itll llll 

orl'n.ron Iletsrön fri\. n verk li g lw t on. 
~'lan hur tloek slutligen i de stöne stntcl'lla, ~[lSOIII 'l'y:-:k-

lnnd, Frankrike, EugbuHl 0(:11 l~yssla1J(l, fått ö~oncn Ö[ 1]>1Ja l'ör 

1 ll'll \·i 1 isträckta an vtimlni ng on [\ir lkn nynsto ttdcns u ho~kl:Hlo 
lmJlo 11 ,,tcknik i ett kommamlc sj\ikrig. Om oeksl\. iden t.lil 1lt·n 

sjömil~äm ballongen ]o1lor siLt ursprung frå1~ Frank rike , Jim1a 
vi dock htin·id don li[skm[tiga tn;kn nwnnen 1 spetSl'll lor 
idens [ulll'öljam1u gonom ollll'attan,lo försök moll ballotJ~crs 
uppsliippa!Hlo hån olika .rmt;yg; s:ir::;kildt J'~r:Jena do ll[>p nmrk-
1,mnd 10t , sou1 Iörutogos Yl d l• nedrtehsort HU l. " 

Tyskurna bafva omcllerLitl ej \'arit onsnn ttl HL . Om ut·boa 
:dlL ]1\;wl som hcrör hallonger för militiil't iiwlantitl, d~t m;\ 

11 u yara till J1t1H1s l'llor sj\..•s, ti.r fö t·omf!l [ör dut iingsltgaste 

]ll'llliiglwtsl1i'tllamle i J'acktidskrii'Lm, . så v isar 1lock on od~ an nan 
j llagsprcsscn syJJlig notis från 'l'on!on'''), ~>m:tsmou~l~, f1~1J:.~s~o
pol m. fl. phltsor 1Jorörn.m1e ballongnppstJ.g;nng::r Iran 'l : ~ll:) , ~: 

l · tl ... .. .. l, t· l>·tll•Jtln·01· l't" ·t! t ballmwlrnl!:an 11 \0lll (lo st.otl o i:i(JUOrs\J,] IJO , <'h ., ..., .,, .· .o •J 

1uariuonta varit lörumhl J'\ir ett aktuult mtre:-:sc. 

.\tL si't är lal\ot bör ej lwll or förvåna . 
1 niiryar:mdo ti(l, u1od do :-:tom hastig\Jotor lwarnw•1 sttJm 

.. . l 1 . f;'riiYLh "i"· hn hcl\'dol"cn n[ ett ulTcktivt undl' r-
SJOS ,Yl' '-01 v • ., • "'' '' • . .. J 

l.'iUtl'1f'o\·iison ej öh·urskaLtas. (kil ]!yangunom kan vn1 Sll<l J-
h:trl' mHlorrilttds1•r or l1ållas ilu genom lldta u ll seende öga, 

hutHiratn1s muter öh·o r hcti\Tb ylal 
])u:osutom torde l'ijr on hvar do hor\iritJgsputddur, ::;om 

fi l. 'l.'<)t!l<> tl ett tt t·,uitimL tnilitlirl•:lilon.~etabli-:;:) Fi)r närvarande lllll L'H 

~l'llll'llt. 
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f\iroiitlll HS mollan 1u[tscglarcns yrke ol'i1 sjöman tJ ons, ligga i 

öppen dag. 

lno llJ lJoggu måste man a ll ti<l rii.kna m ed vitHl- ocl 1 vä
derloks l'örlui llan<l on , inom l>l'ggu ktn(lhafvcs tågvirke, utförotl 
SJÖll1 Hl lSarlJutun, och slutligen J'ordras inolll bugge atllJi\,llu god 
utkik och ett rigtigt förstiLondo ar hvml som ses. 

Li'mgt il'rån att i !lottans tjenst Iinna on inskrilnkLare an
vilttdn ing tln i landtkrigots, vi::;ar sig baiJongon tvtirtom IJiir 
orb,incla b1altll atmat fö ljaJ1du förde lar: 

l) :oynkretson ii.r iJdydligt myr.:kot större öfvor det Ö[)ptw_ 
bal\ ct, d er inga ojonlllhci.cr i te rrtl ngeJJ kunna vurka ltindralHl o; 

~) du stora misstag, SO lll bt llliH uppstå vid bedönHIJHlct 
n f truppsLyrkors gruppering t i Il l'ö ljll a[ tonäugens hcskall'on
heL, lt vilkun o[ta kan 1lijlja lJetydaiLde truppmassnr, kutula h iir 
icke förekont ma; 

:>) 1le svi'u igl lUtur , som hallotlgum; f'Lii. tuli ga J'ijrflyttnitJg 
nö1lvii.ndiggör i lntHl sär:-;ki ld t l'ör e n an f'atlwnrlc, l'örcJinnas icke 
här, llor dess tjonsLcr icke tagas i HllSJ>ri\,k under sjoHv:'L sLr idot t; 

.J.) elen i\,r i mindre grad uti:iaLt för taran att tagas ollor 
förs töm::; genom boskjutuing; s: u n t 

r,) blund flottans put·sotwl ~l r lilLLare att finua läu1pl iga ob
servatörer och ballongmanskap. 

Bnllollgons an \'limit 1 in g i sjökriget kommor tlock: att l'i't 
011 väsunt ligt olika kamkter till i lanll tkriget . 

L Hirra fal kl al'so observat ionerna u ppti:ickan(lo af fi ol!(] on 
och uJ h ans mi\.1 samt lmfva till l'ö1jd i f\iro;ta l1aml strategiska 
opemtiollOl', 1lå duromol 1len land t ntilitii.ra bulJongens obsurva
ti on or ltal\n till l!Jål att t>kaffn npp ly i:in ingur om taktiDI~a l'ör
hå ll anllctl . 

Naturlighis kunna en del invitn(lningar göras mot aLt 
gen om föra en ballongorgan i::;ntion l'ör sjö milit~irt bmk. Dc som 
ligga n iirmast till hanels tiro: att. lml lo ngmatorielon ti.r Iör skry m-
11lutHlo or.:h kom[>lieormL alt lmllongon umler 1låligt Vi:l1lor oj 
kan förutaga någon uppstigning, att man otta icke kan so nå
got frå n densamma, h varför man o :j skulle kunna vara silkor 
på dess berii.knado tjcnster, livarigen om clo anseuliga kostna-
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tl OJ.' au::;kai'J'andct oeh nn<1orhfdlut af mnturiolun kriU't, icke stå 

i r inJ ligt förhållawlo t i Il do tjo n stor (lon utför, att !.mi longen 

hitt är utsatt för lmvorior, samt slutligen att don redan i freds

t id kräfvor betydan(lu utgifter tör öfning af pursonnlon. 

För att vederhlggn dessa invli.n<lningnr kan doek an l' öras: 

att göra ballongutrustningen så lli.ttlwmltorlig som möjligt är 

teknikons sak, till sjös måste man alltid taga elomeuten j bo

trnktan(lo; a ll a mar itima vapen, såviLl artilleri som torpo<lor iLro 

dyrbnr<l. , men kunna doek till följ(l al' öl\-orlmwlsviidor mången 

gång ej h ol ler använ<las, och öfningon med <lessa vapen kosta 

äfven under fro<l ansenliga summor. 

P risfn'l.gan måste slutli gen stii.llns i andra rummet, O('h i 

första Llot viLrJe don u ya matericlen or h j tt<lcr. 

Erkännes i allmättilet betydelsen a [ den 'uppgi [t don sji.i

militära ballongen fått sig anförtrodd vid utfönmtlot al' rokog

u oscm·ings- oeli spaningstjenston, så, framsti\r iifvon tydligl, atl 

<loss tjonstor, sflrskildt l'ör vårt lalHl, skulle vam af må.ngdnb

bolt större vitrdo. 

I nänammlo tid, nwtl dess milngn lijclpmodcl för on hastig 

mobilisering, torde ett anfall kunna väntas i omedelbart sam

man hang mecl krig:oförklari ngon - om ens on så( lan coromon i 

anses behöfiig. Under sådana förhållanden iii' (let nödvändigt, 

att redan kunna öfvervaka fienden:-; utrallsportar. Dutta så 

my ekot m N, :;om don jo m förelsovis obetydliga vattenbassiing, 

utefter hvjlkon vi'tru kuster striteka c:ig, på kort tid är öfvor

korsa<l "\ tt Honden skulle tillåta en kryssare att ntföra sin 

spojnnol, stationerad på n iLm håll utanför (le platser, från 

h v i lkn en invas ion öfver lm h· et kau Yilntas, är ick e tänk] ><trt, 

då deremot hans förohafvanden icke kunna undgå att upptii.e

kas från den på bety<lando af stånd uppsläppta ballonge; L 

Men ännu vigtigare tjonster kunna vi med vårt lands sär

egna kustformationer påräkna af don maritima ballongen. 

Än så · långe måste man anse, att vår flottas uppträdande 
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måste unseras jl[t skiin.?:il.rdcns l'ii,tta bc<,.<1"'1lHlldo O(' h U!Hler all,·1 
\J h h ' - . 

för!J ållaudcn torde <lut oj nwt klokt att a fsäga sig do för<lo

lar den na erbjuder, siLrskildt för den försvarande. 

Våra krigs\il'n inga r syna;; oek vam cgnado att framska pa 

och u tvoelda en för svenska tlottan siirco'Oil strateo·i l!v<m<l llå 
b h' .lob 

skärgå rdens bogagnande l'iir sjöslridskmrtornas ostörda förf lytt-

ning, reträtt ollor samli11g till ett al'görawlo. 

]i'iir att cmcllorti<l opomtioller inom skärgi\.l'<lsomril.dcn 

skola kuuna utfalla ]vekli!.!.·t, kriiJves on Jllao't]><"tlio·o·aJHlc rekou-
·' ., b ,_,,.., ,_, 

noseering, för lwars utl'öran<le ett stort antal rekognoscer ings-

fartyg oul1 torpl'<lbi\.tm stilwligt mhsto hållas i rörelse , och (lock 

torde rekognosceringens ol'l'ukti,-itet just inom <ly lika områ<lon 

starkt kunna il'rågasiLttas. l alla l1iindolsor skulle, då fartygen 

inkom m a me<l sina rapporter, sitnationel l vam förän<l rud , och 

kanhända ett gynnsamt ti lmUlo förfela<lt. 

Från sin plats i ba llongens korg kan deremot en obsor

vatör 0gOJJbliek ligon lcmna undurrättolsm· (ifvor områ<len , livil

kas gunoml0p:t1Hlo mc<l l'mtyg skulle taga <lagar i nnsprl\.k . 

]\[an bö r ~lutli<>·cJJ iiJ'yen hctiLnka att den kostna<1 ett par 

ballonger betingm, "'Iller än nppviige~ al' on llJOtsvar::mlo bo

spari 11 g at rekognosecri Jlg:ofartygons m af' k i nor, kol 111. m., då 

<l essa Jartyg, om flottan vore Iörsorld med ett liln1 pligt antal 

ballongt'r, :.m d a~ t Lchöfdo in taga <lo lil1npl iga bercdskap::;ställ

ningnma, och furc;t <Ii\. niidga<los utgå p{t on rekogno::;coring, (lil. 

vi.i.derloksförbållaJ u lena OJllöJ··li o·rr J. on le en ballon"'U]l]lsti o· ni 11 o·. 
b~ b ,_, ,_, 

\ ris:oorligen skulle t[et måhända synas, som om on (lel pil. 

lämpliga punkter nr ku::;lcu nppriittado ballongstationer kun(l<.J 

vara tilll'.dlost, oeiJ flir ett laJH1 illO<l fla~ka kuster, utan mora 

betydande skii.rgtmlsonll'i'tdon, torde så oc:k nu·a fallet . Genom 

ett dylikt systom måste m nn duek afsiiga :oig fönlolcn att ge

nast vid krigsutbrottet" början Iå uiJ<lerriLUolscr om f-iendens för o

hafvandcn, och <lcssutom kan för ett lnn<1 llJed våra vidsträelda 

kuster mod dess m{mga nnfallsl'örcmål endast elylika ballu11o·

stationer, ehuru j ock för sig ett värrlofullt supplement till 

kustsjgJmlväson<let, oj motsntra do anspråk, som måste ställas 

På ett betryggande un(1orrättolsevilsem1e. 
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J>et ~Lr !'ör sent för ()Il hiigsto uofiLllta[varo aLt U\, vota, att 

JietHlen iLr ~() iL i)O minuter !'rim ku sten, d:\ !Jan kauske stiLr 

i begrepp aLt ut[öm sill stralegislm nppnl~u·,;oh; llot iii' oeb[t 

för::;ont att skytHln on hotall l'unkt till UIHlsiiLtning, di\, undcr

riittclsor om fiOJHlons a.lsigLor l'ön;L orh[dlas, då tlonnos kanonor 

w\ r;i L t m ål. 
Nej, fiowlotts ani"allsplanor mi't:-;tl: gen ast afslöjas, ltan 

nH\sLo [ö l jas o c !t alclri g f:J liippas l1 r k i g to al' on rokognoc;ör, l'ör

SOllrl m erl ett oiJsorvationsm()(lol, som icke s:\ liitL kan jagas 

undan så :Ltt känuingotl J'örloms, oclt detta m·bjuder just lml

longe tl , förd på ett sjög:\onllo brt.vg. 

Mötet' den c;jtintiliW.m l>aii!JJigon i niirvaramlc tigon ldi l'k 

ii,llllll m[t~~gotJstätles brist p it l'örlroontlo, så är deLta mindre 

boroen~lc på umlerkäntt:mdct aJ <lo vigtiga tjonstcr, <lott k<tn 

utl'i.im, ulan lll Or på obcbuttsknpon mod lloss 1mvarantlo tok

niska ntveekling och på det lllisstromulo, hvarlllod t·oknisk:t 

nyheter i alla ti<ler blih·il hetttötta. 

IGLt (lylikt missLroeulle b il vii.! fönhöja infönlll<luL ar ii.J I

datllål se nliga oell vänlehtlla uppfinningar; det kan altlrig [(ir

!Jintlra delsannna. 
I•:n i korta <l mg u L förd lwshi f n in g p [L den motloma bal 

lon g ttiHLorie len skall btist [Lskhdliggöra closs ltn\'anLn<lo Jiittltand

tcrliglwt. Bullonglllatcriolcn lwsUu· af: 

l) IJullong llled tillbehör; 
~) :\ngyin~:;ch metl kabel, s:tn JL 

i)) viLtgasn11ljarat med g:u-;flaskor. 

lbllongon ii r till si n l' orm an t i ngo11 sferisk, nod L i il sln

t:ullle i en ltals, s. k. »appe ndix » eller oek eylitHl ri t:dz 1ned 

halfklori ska ii.Jl(lytor, t l. s. k. » Dn~ehen ballongen. » 

Den sfcriskn. ballongen har fördelon att bibeltålht salluna 

form samt liimpar sig biLLtre än Drnehcnlmllongen för fria lnl' t

resor, hvilka ofta nog ofrivilligt torde [å företagas af observa

tören i korgen. Som emellertid elen stora yta, sfereu er b j m l or 
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mot vinden, ftsta<1kommor stora riirolsor, hvillm vir1 större 

vim1styrkor ti ll oeh mor! omöjliggöra e n uppstigning, lJar man 
för » ballong-C'apti b gi f vit l'öroLriLdct ftt <lon sistnilnmda typen. 

Icke allonnst nr si"ikerl10ts::;ynpnnkt, utan iiJven al' det ski"il, att 

korgen ::; sviingJ Jin gnr omöjliggiim alla ol>sorvationor, bör on 

uppstigning Jl!Oil ilen storiska ballongen icke företagas, <1å vind 
styrkan iil.vorsligcr (), d. v. s . J() motor i sokn ncJcn .'1') 

Dnwhcm ballongen < lcrcnJot kan aJwiL!vlas intill en vi n d

styrka a[ D, d. v. s. 1 H meter i soku!l<le ll. 
Dc;;; s kon sL rn ktion ii r i korthot fiHja JH1 o :*·:'·) Don cyl in 

clriska kroppen hhl!os i on lutning al· C>0° mot horiwntalplanot 

al' sin kn]Jol. (1-'o fig. l .) 
No<lrc iiu<lnn är försedd nw<1 on styrring samt uppehållos 

af on min<1ro hjelpballnng, hvars a[sttmd l'rhn lml'vwlhallongcn 
är C>O motor. f:l[tväl styrring som hjolphallong hafv:c till ända
mäl att hi'dln lmllongon mccl sin längdnxel i vill<lrigtningon . 

För att den mot yindon yän<la hnHsl'eriska ytan oaH;ult 

gasförlusten stilndigt skall bibohhlla sin form, i1r styningcu 

försotid mo el ett v in d l'il.Jlg, genom h vilket vi n den i ntriLnger, för 
ntt sodan genom en yontil inkommn i undre delen a[ bnllon

gon, som genom on vilp;~; ii.r f:lkilj<l Inh1 det öh·ign nJ lwllon

gons iuro. Förhi'LllmHlet mol lan <lossa rum iLr l : 4. 
Då m1 vinc1L'n fyllor <lct nl'f:lkil<1a rnmlllot, pressar ski ljo

väggen gasen i sjoHvn ballongen mot främre ämlytnn och ut
spänner <1 onna. Genom <lcnna anon1n i ng lt id ragor fiiri.ti rigt 

Yindon Lill att hiilla \wJloJ1gon uppe. 
Ballongnmtcriclot kan ~:ftyäl i sforio:ka som i Drachonbal-

"') i\Tiijligllden :ttt vid ~ii ~t.or vin<l~Lyrk:t fiiretag:t oll~PrvnJinncr 
med ballong·c:tptif :tf Hfcri~k kunHLrukt.iun hcviHm; klart genolll Mningnr, 
förctagn:t :tl' f:LHtningH·ballongaftlclningen i l \Yllllgorod. Enligt »HnsHki 
l nwalid » delLog en hallnng-captii til lhömmle <lemm afdelning ,,\Rom obser
vatör vi<l skjnLiifningar den 7 Septemher 1Rflf'l . Vid jonlen rttdde CH vind· 
styrka af 7 meter, i Juften ofta rJ 1urter i selamrlen. Ilet oaktadt före
tog" uppstigningen, oclt verkHtiilldes ob~crvationcr med go<la resultat. 

'''"') 1; ppftumen af J• rt'll H~ iske liijtnautcn v. Siegs[eld och lmyerske 
ka.ptcncn v<~ n J 'amevrtl, är den sedan år HWri antagen tyR k a n.nn6cn 
samt ::mvLindcR vi<l alla för~ök inom tyHka ma1·incn. 
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longen vara siden, guldslagnreh iiuw eller inJprogncradl lJom 

ull styg. Guldslagarehinnan är lättast mon äfven dyrbarast, 

billigast är bomullstyget*). 

Ballongens storlek är lJOrOOJHic <1cls pil rlen stigltöjd, lilan 

anser tillräcklig, rlols på <lo t a nt<tl observatörer, som skall 

m olHölja i gon(lolcn . 
stormagtornas mil i tiirbn l longer ha h· a iifven vmiornnd o 

storlek. 

Sftlunrla är den engelska iWO khm. , <len tyska -!-00- : ... >i">O 

kbm. , don fran ska GOD och don ryska ti ll och med Ii-W kbm . 
Fiir maritimt ändamål skulle 1loL möjligen synas, som om en 
ballon g mo<l minsta möjliga dimensioner, til lriieldig aLt biira 

en obsorvatiir, vore elen lämplignsto. 

8ft är rlock icke fa llet 

En l i ten ballong bohöfvor nclllligcn sliind igt l'yllas, enär 

clcss bärkraft i och [ör s ig är knappt ti lltagen, och en gasl'y ll

uing ombord är a lltid förenad mod besvär. En större ballong 
ri oremot kan längre ti<l unrh-ara piiJyllning, enär nt:tn, för ntL 
onktadt gasförlnst kunna hagagna en sfu1nn, en 1l n~t bohiil'vcr 
mi nsht obsenatörarnas ant;tl i korgen. 

Don enklaste herlikning Yisnr dessutom, att ball ongstor

Jckcn icke ökas i samma proportion som kubikinnchålloi och 
1lcn i sammanhang dormc11 stftom1o stigningsha[ton . Fönlubb

lar man nemligan en s l'u rs gonom::;kärning, åttafaldigar man 

dess volym, uwlcr tlct att nHm blott gör <less ytinuchåll fyra 

gånger stlil'l'C. Ökar man åter en Dmelwnballongs lliametcr 
m o<l en meter , yäxcr rlcss rymdinnC'h[lll med omkring 1-1-0 
kbm . J [ärt.ill kommer :ttt ballongens stabilitet ökas mo<l Lloss 

storlek. 

För att gå en meclclviig, to rde !'ör sjöm ilitärt bruk <len 

liimpligaste ballongstorloken vam -HJO kbm., med on stignings

kml't af M10 kg., tillräcklig aLt, rlii ballougon är väl fylld, stiga 
t ill ö l'ver !JOO motors l1öjd mccl två observatörer, samt äfvo n 
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efter on nnsonl ig gnsförlust i stånd att till samma höjd föra 
en observatör. 

MolloJbart genom det bnllongon omgifvnndo nätet är kor
gen oll or gondolen fiistall, hvarigonom tyngden fördelas öl'vcr 
hela ballongens yta. 

lJärv irl användas oli ka lll ll1hiin!!nin ussvstem alla mod 
. ,_, b ,} ' 

önskemål att göra korgen, så vi1l t möjlig t, oborör<l nf ballon-

gens fl\'iingniugnr. Yir1 sfcril'ka ballonger har erfarenh oten gif
vi t virl hanllon, att korgen får slörsta stabilitet genom att k tnga 

inuti on trapoz, till ll\'ilkon Llon Jastltållaullc kaheln är fästltrl. 
(So lig. 2.) 

Ballongens öfriga ii llheltör i tro au k are, släp l i nor oclt bal
iastsiiekar, ltvilka mc<lföms fö l' <lo fria rosorna. 

ÅngTinschon u tgör hallongens fustgöri ngspnnkt på så sätt, 
att den ballongen fasthällande kabeln uppmilas på a[ vin cilon 

åvorka<lo valsar. Ballongens egen stigkraft åstadkommor auto

mati skt kabelns afrullando af valsarna, unrler <1et att nodlwlnn
dct och kabelns upprullande sker förmedelst ångan_ Don van 
ligen för lO-dubbel säkerhet afpro[,·adc kabeln är tirarl mo1l 

elen tcldontrår1, som skall åstadkomma förbimlcJson mellan 
observatören i korgen och bal longens fastgöringspnnkt. 

Ti ll ballongens fylln in g användes antiugcn vätgas ell er 
vanlig lyf'gas . Den sistniimndas tittl1et eller spccihka vigt, är 

blott hälften så stor som atmosforiska luftens, und er det att 
vätgasen, som bekant, är lJ gimgor httarc. 

För den maritima ballongen tonlc lysgasen, ehuru afsc
värdt billigare, all1lelcs kunna lomuns nr ritkningon, enär dess 

anviin1lning är beroende på befintligheten af m e<l gas\'erk för
sedda kulturcentra. 

Ehuru vätgasen dorernot mest a[ alla gaser är unrler
kastad cndosmos, är densamma genom sin lätthet (lon sjclf

shifna fy llningsgasen för en sjö m iii Lär ballong. Gasens lätt
hot spelar tycl ligon en stöno roll för cl cssa ballonger a[ jcm
förclscv is små dirnensioner. 

Af dc olika metoder, som finnas för vätgasens framstiill 
ning, an\'ilndos vanligen den, att i lämpliga proportioner sam
manblanda jcrn och ntspii<ld svaf\·olsyra. Gasen , framställcl 



genom denna motoll, betingar nw<l n'tmatori,d ots nuvnraJHlc 
v~Lnlc, cLt pris af omkring fiH öre knbikm ctcm. 

Viitgasapparaton bostår n[ ett ollor fioro blall<lningskiirl, 

uti hvilka jon1ots blanclniJJg mo<l <lon nLspätlcb svnJvclsymn 
ogur n1m. Sudan gasen a lstl':lts i <lcc:~.;n kiirl, Jll<'icdo doJl gonolll

gft siirski lrla tvi:i. tt- och torkuppaml.ur, iHnan <len kan anse" Lill
riiokligt fri !'rån l'öroroningar, l'iiJ' att ti\l[ltas in kon1n1n. i bal

longen. 
Genom dessa processor l' ii n l riijcs omoll orli<l l' y Iln ingen 

il iigst viiscnL\igt, så att denJtfl [(jr en ballong af omkring t. os. 

400 kbm. tager i nnspn'tk on tid a[ iuomot .J. 1 /~ linnno. J)[L 

l'ör mari tima ii.ll!lamål 0 11 så lång l'yllning~till \'Ol'O synnerligen 
olitgli g, hnr man fdr don framstLLllda gnsuns mocll'öraJHlo kon
struerat ståloy1im1rm a[ 2,r; mdors läng<l och l-J. <:cntimeters 

gO Jl ontskärning, uti hvilka gnson gra<lvis sammanpressas till 
ett tryck af äncla till 200 atmos[oror genom on mod viLtgas

apparaten i förbill<lelso ståondo komprossionspump . 
Mod Lillhj elp al' elylika slål!lnskor kan fyllningen n[ on 

ballong om -1-00 kbm. sko på don korta tiden af 1:) iL 17 minuLl'r, 
hva:rförutom är att märka, alt gasen genom sa mm;ulpressnings

prooosson bli r ronare och således får större stigkraft. 
Olägenheterna mod stålflnskorna bestå 11ti fmnn för ex

plos ioner samt dorns l1 öga p ri s . 
(Forts.) 

-- :)3 -

o 

Arsberättelse 
Bestyckning och Beväpning år 1900.'') 

Krutfrågan. 

Don anmärkning , som friimst blanc[ alla riktats mot do 
nitroglycorinhalti ga, röksvaga krutsortorna, hm· varit <lerns m
brännan_clo ollor kansko rättare uppslitande vorkan å kanonor
nas lopp. Donna åverkan, som a[ Sir Anclrew Noble uo11 änJ
nes >> washing away>>, har närmast ti llskrihits dessa hntsla.n·s 

h 

höga förbränningstomperatur. Do rena nitrocollulosa.-krutons 
föres pråkare hafva i dessa krutslags lägre fdrl>rännin gstempo
ratur velat finna ett starkt vägan<1o skäl Iör dessa. krutslag:-; 
öfvorli:i.gsenhet. Fabrikanterna. a f nitroglycerinhaltigt krut \m[ va 
å andra sidan sökt nedsätta sitt kruts förbränningstemperatur 

d el~ genom att nodbriuga don procent, med hvilken nitrogly
cenn ingår i krutet, dels genom att till krutmassan sätta chmp· 

nmgsmedel. Ett u tslag af Jonnn striifvan är tillkomston af 
deL i förrn årsberättelsen omnämnda NK4 krutet, hvilkot nu 

är inom fiottan antaget till 25 cm., 2-± om . :vij<JO, 21 cm. och 
15 · cm. :\1/'Js kanonerna, och där visat goda resultat. Und er 

det den rona ballistiten (NK1 krutet), som intill fdregåonclo år 

varit det inom flottan a.nvi.imla röksvaga kauonkrutet, innehål
ler _nitroglyoer1n och ni trocellulosa i lika mängder, är nitrogly
:ermhalton högst väsentligt minskad i NK4 . Ofvan omtahulo 
averka n på kanonornas lopp gör sig ej i nämnvärd grad känn
bar i do smärre kalibrarne, mon när man kommor upp til\12 

cm ., är den så pass allvarsnn< att don kräfvor uppmärksam-

'') Af fö rccl ragitnrkn, kapten O. U. \ '. Il. Jlr0111an . 
T 'idshift i !::Jjiivii~endet. " " 
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hot. Man lw.r diidör sökt, att i ] ~ cm. ss. k. Mf!J-+ an \"linda 

Nl\: 1 krut, mon gal' cletta oj tillrrcrl sstiillando resultat. Fiil' 

don skull f'ramställ<los on ny form NK,, hvilkon vi~ntlo sig 

uppl'ylla på krnt Jör tl onna kanon uppst ii.llda fonhingar , och 

därlör ntl äe ani.uget som krnt till dutta pjoss lag. i•\ir att mc< l 

detta krnts ln g uppn å samma ballistiska resultat som me<l NI\ L 

rordras en obet_Ydligt större la<ldni11gs\·ikt. E n skjutning ar 
i ntrc~se, ROm ägt rnm , ii r don i Karl:; k rona don l H ])eec m her 

l S\l\l företagna, l1vil.kon afsi\.g att u tröna d en lwllis tif-dm effekt, 

so m c:knlk knnnn orhhllns me<l ~;-> cm. kanonerna fl1j K;-> oeh 

:Jl jH\ l 0111 dessas lad<lning::;rum förmi11 ~ka<k~ , oeh ~l\ 1 krut f'iir 

~:-> em. k. anväJHl es. Volym-min::;lmingrn åstadkoms ph deL 

sii.tt, ;~tt e11 upp~k uron nwt <lllhyl sa inriinlcs i krutk<tmiWln~ ll , 

ii VUl' igcnom cl ess \·oly m min skades till 0n1k1·ing fl:-\ liter. no-

1-'ll ltatet [ramgår al' nedan sU\.cn<le tabl å . T ill skjutnin ge n· an

vii.ntles ~5 c·m . k . .1\1/:-1\1 B X:o f> . 

(f. g l(rnt.J:uldnillgl'llS 
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m 
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l ;)l) lliSi"l (i:)!J,,, 

i)S 20t li'151 1)00,~ l 

N K, , i'lOX lO X 1:!0 lll lll. 

~ d:o d:n 

NKJ krnt ilr O<'k Hntugct rör tlt' \"i (l no for:;; ti Il verk~1 du 

och UJH1or f\. rot le\'Orenulo :!-+ cn1. kanonerna nfse<l<h rör Os<'al' 

jl're<lriksborg. 

Vi<l staten s krnlhr11k, .\ker, ii r l"iir niin·arantlu nnder till 

verkning ren t nitroccllulosakrut fiir armeens 1:! cm. :;;s. k., 

hvilka till 1-' in inre konstrukti on ii.ro u lldel os lika llottnns, livar

rör i framtitlen , om så skull e yjsa sig hi.mpligt, flottan kan 

hii.ril'n'tn erhi\.lla kmt till dcUa pjcsslag. ' l\·en no fall ar sjä!r

ani.än<lning af riiksvagt krut lml'va untlor det gfwgua fu·ut 

kommit till allmiinnare k iinn ctlom. J>et ona inträ ffwlu p;'\ tlct 

f'l l .~l' l skn p[lnf'arfnrt~·get l~ o ,· en gc i :\kdl'lllal\·ct. En krut] il.da 
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inneh åll ande on la<ldning cm·d ito t ill on större kanon fattade 

nämligen eld och brann upp, utnn att dock förorsaka n ågon 

nunan skada. f3aken gaf först anledning t.ill on artikel i 'l'lw 

Times, hvarest orsaken t iUskrefs don forcerade tilhorkniugcn 

och i Jölj<l däraf' otiJJJ'rerbställancle kontroll, som kommiL till 

stånd moil anlor1ning af kriget i Sy<lnfrika . I parlamentet, 

där snkon var före, förklamdos omollortid från r egeri ngen, att 

<lon conlite, som vid tilll'ii.llet fanns ombor1l pi\. Revengo, var 

nf 18\)-1 fus tillverkning. Några nii.rmaro detaljer om själl'va 

förloppet eller någon förk laring angåonde orsaken har ej va ril 

möjlig [ör mig att erhål la, utan synes det, som siikto lll!lll 

hålla saken så homlig som möjligt. I Naval Annual, llär sa

kon i förbigåontlo omni.i.lJ1nos, utsättes ej ens rartygets ll<llllll , 

utan är don uppgiften hemtml frå.n Le Yacht. 

Det anilra fallet af själfantändning inträffade pi\ franska 

fartyget Vanban i Nagasakis hamn. E j heller här synes u i\.go1 1 

vidm·o skada hal'va förorsakats. Detaljer saknas ii.fvon i <lotta 

fall, men tillskri fvcs orsaken hi.ir lJög temperatur i hut<lurken, ett 

fel, som man på de nyare franska fartygen anser sig hafva ar

hjälpt models konstgjorll luftväxling kring Jurkamo, m en son 1 

står kvar på on do! tildro, bland hvilka just Vanba11. Des:-,a 

olyckstillbud lmfva sålunda inträffat nl8d såväl det mest nitro

glycerinhaltiga krut, som för närvnrande är i bruk, som med 

ett rent uitrocollulosakrut, byarlan i detta afseondo intrt ar 

dem kan sägas hafva företräde framför det andra . 

Som sagtlt sak nas lodsamt nog närmare detalj er , bv:ni

gcnom nyttiga. länlomar skulle ha kunnat ch·agas [rån <lossa 

hä ndelser En sak ha <le emel lertid visat, nämligen do rök

svaga krutens relativa of'mlighot vid fiirbränuing, så snart donna 

skor, utan att något nämnvärdi tryck därvid uppstår. I båda 

fall e11 skedile antän<lningon och förbriinningen i kr n t durk oll or 

langningsrum utnn att någon vilhu·o skada uppkom. l\ 1 ·1n mfl 

tänka sig, hvad som mod visshot kan antagas ha hiin• ;, om 

clurkarno i stället innehållit utoslutamle svartkrut, och old (hr

städes uppstått. 
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Projektilfrågan. 

Under det gångna [not har ett nytt projoktilslng vunnit 

blirskap inom fiottan, niimligcn elen s. k . halfpansargmnaton, 

i c.lot ritningar till sårlana faststLillts och projoklilor beställts 

till såväl 15 som 21 cm. lmnon ornn. Do tillvorkas bö.do ul' 
tackjorn och rtf stål, hvnrvi<l anskaffnnclot at clo förra on<lnst 

torrlo få b otraktas som on ekonomi sk fn\g:1. l'roj oktil orna väga 

resp ektive -±5,~ och 125 kg. Dossntom ha såviil 1 f) som 2:-) 
cm. l)ansaro-rnuator af tnck]. i im omiimlrats så tilhi<la, att <le 

. b . 

apterats för basrör i\'1 /D-l och åter ingå i rartygens utredningar 

såsom en sorts halfpausarg ranator. 
Nprängladrlade tnckym1 sgmnater t i Il :Yl mm. ss. b non harva 

nlldo los nt.g~ttt ur fartygens utre<lningar oeh ersatts mod sti'l.l

grrtnn.ter . 
Försöken me<l kapslade projektiler för genoJll s lagning nf 

pansar JwJva pi'lg;\tt i utlan<lot, ocl1 anse sig proj oktiHabriknn

toma, som därmed syssolsätta s ig, hnfnt uppn ått tillrrcJsstäl

lamlc rcsnltnt. Så har Krupp visat, att en m ed kapsel för

sccl<l projektil går flott och hel igenom en ccmont<:ra< l plåt, 

unel er (lct samma sorts proj ektil utan knpsol krossas mot sam

ma plåt. Do inviin<lningar, so m gjorts mot anbri Jt gnt HlcL af 

kapslar på projektiler och h vilka yarit dels svårigheten att fästa 

dem på ett fullt tilHörlitligt sätt, dels att dc skull e åstw1kolll-

111rt ojiimnm·o giing af projektilen, och dels att do v icl sno<lt 

a nslng skulle åsLn.dkomma att projektilen glo<lc lättare af , [ör

klara fabrikanterna vara oj bestyrkta af erfarenheten. Kaps

lam e kunna fästas oifoktivt. En kapslatl projekti ls bana iii' viii 

så stadig som on oknpslad , och, hYac1 afgli<lningcn yid sncd t 

n n slag boträfbr, så uppger s:\ y ä l K r upp som Holtzer, att det 

tvärtom visat sig att kapseln i stället åsta<lkommcr, att en 

snoclt tritffande proj ektil vid gcnmuträugningen a[ pansar niir

mar sin längdaxel normrtlon mot detta. Emellertid torde kunna 

sägas att kapseln ännu befinner sig på försökssta<li et. 

Angåell<le brisanta sprä Jt gii.mncnas al'lvänclandc i gnuw-

1<' 1' ::;å sy nes som på scnnro tirl<;r on reaktion skulle gjorL s1g 
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gLi.llnmlc mot de alltför l1ögt spii111 la fönäntni11gar, som vid 

dera s införa n do gjonlo sig gällan<lc om <leras fiirstörolscf(lr
måga. 

Med afseon<lo på projektiltillverkan torde här böra in

fl yta dels en beskri[ning på ros ul satot af skjutförsöket mot 

,Bell eislo » ocl 1 dels utdrag ur on artikel af Professor Alger, 

ouli gt dc uppgifter :jag kunnat orhftlla, 1 :c spräugänmoskomist 
i N onlamcri kas förenta staters flotta: 

lJcs/,jnt ni n gen al engelska ]Ja.Jt8a rtvgct "B ctlcislc" 

För alt få so cx01npel på artilleri olelon s vorkan moL ett 

pansarfurtyg anonlnaclc engelska amiralitetet i son:u·as en be

skjutning af pansarfartyget "l3olloislc >>. Detta fartyg har ett 

cleplacomout a[ ungefär GOOO tons och i.i.r Iörsodt moll smidos
järnspa nsar fördeladt på följ aJHlo sätt: 

Vattonli nio n .. . . .. ... ... ... ... ... . . . ... . .. ... . .. ... :30:) -lf>2 mm . 

Batteri .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 264-203 
Hodult under batteri et ............. . ... .. . 22~l-2();) 

Styrtom .. . ... ... . .. .. . .. . .. ... ... ... . .. ... . . . ... 30:) » 

Pansaret i. yattcnlini o11 h(ij cr s ig i allmiinh ot 0,7G~·-O,u,o 
m otor öl'\'or. dcuua, mon vid skjut[ijrsökct var det blottallt Lill 

en höjd al' 1,210 n10tcr. Styrtomct itr placerarit under bryggan 
öfvor buttcriot, och dess takp låt ]Jöjdo sig Ol11k:ring 0,,; lllCtOl' 

öfvcr dess gan~::~ka låga vi\ggm. Halteriat och l'Ollutten LlJHlor 
detta äro 1\ttkantiga. 

SkjutJtingon pågick i !l minuter och utU.inlcs nf engelska 

pansar[art~'got Arajoslic under G knops fart och började ph om

kring J />:->0 molor. Inalles al'skötos l'öJjmHlo antal skott : 

30,, cm . sprtinghllklac1 granat...... .. .. ...... ...... ... ..... . ... ..... H st. 

» pu.nsmbrytauclo proj ektil (o!. '?) .. . ... ... .. ... ... ... 7 >> 

]i) >> ly <lclitc-grnnat. ........ ...... ....... .... ...................... . JOO , 
spriinglatldacl granat .. . ........... . .................... . ...... HJO " 

7G mm. g ranater ... ... .. ... ........ . .... ............ .. .............. . ... ... 400 " 
47 ))' 750 » 

jiimte ett större ej uppgifvct antal maximprojo_ktilor. 



Strillslalldning ny tt jades till alla pjescr. Några bcstiinula npp

gi l'tcr om träffarnos ordningsföljd synes ej finnas . Det första 

:30,:, cm. skottet uppgirves på ett ställe ha afskjutits n ilr »T\'Ia

jcstic» befann sig rätt akter om »Hcllcislc » och skall ba fullstän

<li gt bestruk it denna långsk epps, i <1 ot att den gått in genom 

reduttens ol lor batteri ets aktra pansarviigg oeh u t genon1 den 

friinne utan att, som det tyckes , ha bringats ur sin bana af 

det m otstå1Hl, rlcn riintc af fartygss ida , imerlning eller aktra 

pammrväggen. Det a1Hlra ;)(),,, c;m. skottet t rätta( le m i( lskcpps 

strax nfvan vattonliuion ot:h blc[ on sckunrliir orsak till att 

fnrtY t sjönk. 

Vid genomtrilagningen kns larle detta skott en bit af ]><111· 

:-;aret in i fartyget och upp gull Oll l det innan- nch ofvnnför 

träffpunkten varande pansanliiekot. Neri i maskinen kast~1des 

rlod:- i1rga spillror. Gonolllträngllingen är ilfvcn i så m i'tt to 

;mlnär kningsvänl, som pnn sarct här teoreti skt skull e haft en 

motsEwdRfönnåg<1 nwtsvaraHde från BOf'> ---22\l mm. Liarvcyseradt 

]>a nsar. Detta på gruwl al' anslagsvinkelll , 11vilkcn rlcssutom 

var sådan, att mail kuiHlc.: vilntat, det projc.:ktihm :-;kulle glida 

aJ vid anslaget. 

De örriga skotten från dessa kanoner äro ltngifnn på fiil

junrle :-;iitt. l vatten l i niepansaret .i u st unrler skorstene n synas 

i. n• n no sto m stjLin1 form iga m ilrkon, troligen förorsakm1e a t kre

veraile ;)0,,, cn 1. gmnatcr. Det aktra ur rlc;.;sa visar en intriillg

ning at :->0 nlllJ. d jup och i30 crn . olllkrcts. Vattcnliniepn.IISa

rl't vi:-;ar strax nudanfi.ir d etta miirke c.: n huri;;ontcl ~pricka o.rn

kri11g 2,1 l ll Cter lå ng oeh l :-J2 llllll. brur1. .l>essutom iir fogen 

llldlau idi plåtar öppnarl . T roli gcm ilr irtd1cn i andra ~kotLct 

l'll p rimär or:-Jak till 1lcnna spricka . 

Onwrlclbart a kte r om kasematten är on trilit af en ; ~o,,, 

('III. gra nat. Denna har tryckt in oeh sliti t bort on1k ring l 

lll " af :o irl<~n, hvilk un hiir likl!Hl' dc försWrrh1 ro::;terna a[ on in

rlrngon si(lopo r t. l p :m ::! ar~kottet s~·n cs här ock ett miirk e efter 

l'l l gonomtrilngning, som ant in gen iir gjord af dunna granats 

::<p els eller o ek <l r en ej kreverad l l> Clll . proj ekti J. 

L1ng.L akterut tinnes en ;:;o,,, centimeters trii!l , livars yttru 

;)!J-

nrC' <1 ä r o111 k r ing 1 111 j . Dilckct ohnn ril'll!Hi trid'fpunk t ilar 

så godt son1 försvllLliJit, oGli diickt:~balknmc äro s[t illa i\tgång na 

att, !IV<H1 som tinnes kvnr <tf <lcin, m ura liknar S\'arfspånOl' iin 

något a nnat. Hela inrerlningon l1<ir ilr rcrluccrad till en hop 

torrvcdsstid:or. En annan triiff, som m;k troligen il ilrlcrlur sig 

från ~30,,; em. kanoncma, finnes i batteriets ötre och aktm 

op<ms r<tdc del. lfiir är olt lihl , solll iir 2, 1 X l,;; m. , o1:h 

bvars l:iidur itl'<J in åtböjda. DL'SSttlom t.orde i ddta s1m 1mnn

hang böra niilllilas en mystisk Lrii.l'f. .Jnst hrerlvirl oeh strax 

öl\or elen aktra kanon~..:ns i lmtteri ut port linnes i p<msaret ett 

hå l, SO il\ iir ~;-J l'nl. i rliall!Cler . nundt Olllkring ]J[tJct Jilllll:S 

en fiinl juplling, Il\ <ll'S största djn p iir ontkring (i-l mm. oci 1 

största diamete r (jj() 11 111J. OJii rlctta hftl ii i' förorsakallt ar Cll 

30,r, en1. projektil , som \·id anshtgl'i krossats, m en r1ock hart 

kraft nog att si1nrla spct:-ie11 igenom, iii' ej aJgjort. E n del an

dra m er clkr nJindrc tmliga teori er lm ock uppf:itiillts. O fv a n

stÖ.c lHle m iirkun äro dc, sunt lli cd sliirt;ta sann olikhot kunna 

till skri f vas i30,:, e1n . kanonen m. 

1 f'> cm. lydditu-gnumtema rikUllles 1110t förs kcp lJCt oc l1 

batteriet , Ullder det 1 ;-> cn1. va11liga granatcl'lla riktados mot 

aktcr~kcppet. J iilnförelscn mellan dcs::;n. projuktilcrs verkan ut

f~lll cr så lunrl a : IJ[Jlln ::; Ingens projektiler lmfva ej gjort den 

l'! li gasto verk n Il 1110t pu nsaret; båda bafva gen omgil-lt oel1 bri n 

g;ats till J.::n•vacl [l r dun Opall Sl'llllU rartygssid a n , men under r l et 

:le ~an! i ga gm 11 a tem a emlaCit kt t va sun rlerslagi t träinnl1lningen 

l S]nl lor, så lm h· a lydd itu-granatema redueomt dom ti ll smulor. 

l'å ::>ma stä ll ~..:n har lytl(!iten på. ett ögnnblic].;- verkat, som ton

röta verkar u n der loppet af omkr i ng :? år, p ii au r ha åter , som 

skulle tl'iict vara J..:rossarlt a[ en lmmmare, och ändnrne, af 

li vad som ;\turt>tår, lml\a ('genrlomligt nog juflt ett så<laut hop

r~rcssadt utseende. MiLrk Yii.nligt nog synes ingenstildus teckcll 

till antiimlning, ej C1JS af burjandu för kolning. 

Där, h varest do Ynnliga g ranaterna hul\·a kreverat mellan 

diickcn, Yisar det öfrc dilc.:kct intet spår clilmf. J\Icd lyd!litc

granatcr , som si1 kreverat, iir förllållundot ett aunat. [eke nog 

med att stora h fd äro slagna i det öfrc dilckct utan, ehuru 
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lliicksba1kal'lle dels vor o myoknt kraftiga, dels lågo tätt, visalles 

clcras motståndsförmåga vara alltför riuga, och IJOla diidn~t är 

bugtndt uppåt. 
Angåonde träffarnos fördelning är att märka: längst 

fram i försti:ifven finnos ingen träff; sedan följer i vatLonlinie

pansareL en del trhffar, lwilka oj åstadkornm it någon inträng

ning, under det att tvärs för skorstenen, där pansaret är t:joc

kast, f:!m·o granater hafva åstadkommit fördjupningar upp till 
50 mn1. Hntteriets oc:h r edutten s sidor lmfva de flesta miir

kena. De flesta märkena i pansaret efter clessa projektiler 

förete ett mycket likartadt utseende, ja f:!ero af dom iiro allele
les lika. l\lnstema v oro myr;ket skarlad o, och stormasten h i n
dn:u1ei::i att fnlla, erH1ast clärigenom , att ej all hennes stöttnillg 

var bortskjuten. 
Den enda båt, som var r]varlämnad, var en ångslup, som 

lwdc sin plats mollan batteriet och stormasten . En If) cm. 

granut l1 adc gått igenom dennes babords sida och krenrat 

inne i Lhton, hvilkcn totalt förstö rdes. Detta kan an 
fiirns som ett bevis på, att efter en strid ingen af fartygets 

vanliga bålar kommer att ilyta, iifven om de alls ex istera. 
Skadorna å skorstenen kunna ej närmare beskrifvas, 

en;cdan allt, son; fanns kvar af densanJJua, var några ph\.t

stri m l or, som ];\go ö[ ve r ett stort l1ål. 
Bryggan fan ns kvar, clmru mycket skadad, men :otr;\1-

km;tm·c;l Yar Lortsk:juten. 
,~ styrtomet fanns ingen träff, men dc trilfigmcr, som 

\'(lJ'O l;iir pbceradc, llaclc Yarit så cUdigt hopsatta, att dc fallit 

:;önl1cr troligen a[ lufttryeket [ri'w i närheten kreverande pro

jektiler. 
Öfverbyggn;vlcn var full ständigt ramponerad, och diir 

pbecrndu f17 mm. kanoner ;mtingen bortskjutmL eller fullstän
digt clcmontern(lc. \Tentilatorcr oelt dylikt voro gcuomsMladc 

n[ hål hån småprojektiler, granatskärrvor oc!J splint. Två 

dävertar voro fulbttindigt afskjutua. 
[nuti batteriet, hvarest åtminstoue en grauat hade krcve

ntt, voro siktmedlen pfl, alla kanonerna förstörda. Kanonerna 
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voro fullkomligt m-;l<aLlaclc, men på gruwl af skado ma på deras 
siktm edel och riktinrättningar hade dc umlcr striLl varit full

kondigt obrukbara. Ilär uppställda figurer, ropresonteranclc 

]0 monbetj äni 11 gar m. m., vol'O a lla mer ell er min<1rc brända. 
Af de två torpcdema, som fullt la<lclndc, med undantag 

af pistolcn1a, voro liimnade i sina tuber, återfanns elen cnn, i 
tuben unrler det den andra var borta, och ett rykte siiger, att 

den synts dy k a under "lVf n_jes1ic". 
AJ (lo afskjutua skotten anses enelast Ol1lkring 1 O proc. 

ba[va varit rena bon11nar. 

Så fort »Majcstic>> U]l[llJijrt mo<l el(len, g in go ombonl ph 

, Bclleisle>> dols manskap för att släcka möjligen uppkommen eld, 

dels officerare för att inspektera. 1-Icla far-tyget var då ful lt 

af rök dels frfm rökfånget, på grund nf att skorstenen var 

bortskjuton, dels från de projektiler, som kreverat i fartyget, 
och dels hån en eller ett par lycl(littc-granatnr, som ej kreverat 
fullständigt, utan llvillms spränglmldn ing låg och brann. 

Emellerticl tog man för gifvet, att fartyget brann, hvariör 

vatten pumpades in i henne. Detta hn<'lo till följd, att lwn 
sjönk så mycket, att det ofvan omtalade l;ålot midsk:epps e[ter 

en 30,:, cm. projuktil kom i vattcnlinicn, od1 då vattnet rusa
do in härigenolll, s_jiink fartyget. H on var dock föra n k rad på 

gnmdt vatten me<l tanke lliirpä oc h upp togs seelennem samt 
dockalles i I'orbmoHtll. 

Det lät vara cngcl:-dm amiralitetets mening att anväucla 
lwnne för ytterli gare lörsök. 

orvanståondo f'kildring är till ;-:törsta delen ];ii.mtacl från 
en ·boskritniug, som förekomm er i »Tl1c Engincen. 

Uti >>the proeedings o[ tl1c U. t-l . Na\'Hl Institute» före
kommer en artikel: >>High explosives in navnl ·warfarc>• af P. 

R Alger, Professor of 1\[atcmaties; U. S . Navy . Då denna 
nrtikol iir gansk:a märk l i g i synnnhet dädör, att den håller en 

\'idräkning med dc allmänlucl, ganska öfvcrdrifna föreställnin

garna om dc hi.iftiga spr~ingämnenas verkan, dc må nu använ
das såsom spränglnclclningnr i vnnliga projektiler eller i så 

kallade lufttorpcder, så har jag tänkt det vnra af intresse att 
bär anföra det hufvudsakligastc af denna artikel. 



>>Don, som !tar iign:ct dessa saker n iq2;on uppmiirksa tnh ot, 

kan oj nmlgå att lörvåttns diiröl'vn r, aU iisikton om vorkan al· 

brisanta sprängämnen är lt(igoligon öl\:cnlril:von ej allenast hos 

<len stora miiugd ou utan snart s;1 gdt lt o::; alla . 

FörostiLlluingen, alt sådana p u l! l i k n byggnader sot u t. ex. Ga

pitolinm i \Vashi1tgton ollor parl<t ntontsh.\·ggmLilon i Lowlon kut t Ila 

förstöms genom cx pl os ionO!t al· dc11 kvantitet brism1t ;-;priltlgiimne, 

:-;o m en a narki st kan för<\ JllOcl ::;ig, ;-;ytws svårligun l'iirtjäna till

tro al' oit mod vanlig intelligon::; hogö.l'v ;H[mii.tltti::;ka, chum ett clol 

tidnings;-;kril:varc vorkligen tyckus lty:-'a don !\lon <le; t lika 

ogrun<la<le lörc;-;tällnin gen, att ett mo<lemt pammri'art.rg kan 

förstöras getlOJit en hri:mns-gr~uwt, ;-;ync;-; dilromnt !in tta allm iin 

tilltro. J ag har !töt-t några a[ vå ra og1w sjöoflit:omrc tala emot 

bygg·and ct af stora pamwrl'artyg p{t den grund , aLt ett Hllm ii.nt 

inl'öran<lo af br isans-gnuwter skulle göm ;-;åclalla i'arl_vg värdelösa, 

och vår flottas ö)\rerstyrolsc är öfvcrsväntmtHl af brd :-;~tviil [rån in 

t'Olll utlandet m od olik:! p rojekt Jör hri:mns-gnmator och <le:-;~;as 

utskjutning, h van i<l lt var och on a t' d essa nppfi. Itltaro l tåller 

före, att en enda granat, konstruonHl dtor li nt iS ::;yste tit, iir i 

stftn<l att förstöm <lct fientliga far tyget. .Ja, hll mii.rk li gare är, 

att donna åsikt Lil'von delas af HJåuga s_iöniilitäm förl:a ttmc 

mml go<lt anseende. Så oxompolvis Mr J L W . \\'i l son i sin 

intressauta bok >>lrouol;ttls in aktion>>, <Ll r !mu på tal om d y

wunitkryt;saren "Vesnvius « säger : >> Ji'ramtititll:cndot al en full

komligt gocl tmounw t i::;k kULJon är ddsan iJIJ a "u1n 011 döds::;töt 

[tt <let moderna slagskeppet, och dot iir nu svhrt att se hvi lkot 

skydd , som skall kunna nppJinnno mot denna kanons projek

tiler». Sam mc författare talar i gamd;:a lörk len n ud o ordalag 

o m torpeder i oskyddade öfvervattenstubor på kryssa re, och 

han anser dem \·ara l'arligare l'ör dot fartyg, sum för do1n, iin 

för ficn <len, ooh samllla {t;-;ikt t.n~kes äl'\·on allm ä n t hysas inom 

vår flotta , h vi l k et synes blnH<l annat af brtygscltofors öppet 

uttalade mm1önt on och <loms L!egii.nm al.t l'tt öh'Cl'Yclt.ton::Jtnbor 

borttagna hån sina fartyg, 

Under dessa omstiin<ligl10tor lwr jag t rott 1lot vara nf in

tresse att för m edl em manto af i] etta institut framlägga de åsik-

ter, till hvilka jng komn1il, ang;kndc ilet vitrde, som ka11 till

tniitns bri sa nta sp rii.ngiinmou sii.som ojökrigsmatcrie l, ehuru :i <1g 

frukta•: att 1lessa mina f1sikicr iiro nllt för afvikuude från ti cr

talets för att tlo genast sk n! le möt~1 s mo< l väl villi g t gillande. 
- - -~ -- ~- -· ~-- ---- -- - -- - - -)) . 

E[tor att hal'va toorcti:-;kt förklarat ~kill n :cdcn mu11an svart

k ruts explosion oGh bric-:~utl.a spriingänittcns (siirskildt huumlb

krnts) d etonatiun , fo rtslUtor författaron: 
»Af Jwad ::;om häml'vait sngb; lntnigiLr d c tt ldniiitn;-;ta, 

ja gnm<lviison tliga skillna<lt' ll molln tt _ den ofl'ckt, so m fwtad 

kommes af en kro\· orand o gn1nat la<lthul med sYmtkru t oGII 

en, sn iti iir la<l(b(l n1 e1l bomull:-;krnt. [ cletta se ti aro fall et sön

dorsp6i.ngi'S gnumtcn i så m ånga Here och mindre l1itar, hvilka 

lwar för s ig al' b-evaflun er ltålla så mycket sti.ino ltas tiglt et. 

Dot är dui ta <l et brisanta sprängämii cts ;-;iii: t att \'Orka, som 

gör brisans-gr~lllate n så för:-;t iirelsl'briugawlc, dh den kreverar 

i on folkh op. 
Men tthen medgil'vet nit du hri sa1 1ta sprängilmueml åotad

koniiiiU sLiitTO Uiriidel sc på liiaLoricl, som iir i n ilra boröring 

med clom , så återstår iiunn att jämf'öra dorns verkm med svart

krutets [l i't förorm1.1, ;-;om ej iim dem så nitra. Följande för:sök, 

som utförts på tioltun s skjlttp lat;-;, iir i <lotta afseende belysan

de . Två lika ntm byggdos a[ trä, livart<lo ra omkring 3 nJater 

i fyrkant o<,lt 2,41 nwt.or högt. Jl iimpostonm voro H) cm. tim

m er och mellanstul p;~ mo 1 ;) cm., n e1 lgräl'da 0,7r; n1. i mark e n. 

Tvärträn upptill , lll:dtill ouh i n1idton fnstspikacle till :-;tolpama 

med JfJ cm. f-'pik \'itggur och tak utgjonles :tf ,-Jl-- 7n mm. 

plankor, sitkort fustt'pi kado till stomlllOll. I elen ona nr dessa 

kamrar sp rä ngflos on l O · cm. sUi.lgnmat, la(ldad llW<l l , 211 kg. 

vanligt sv artkrut och i (lon andm e ti dylik gnmat ladelad med 

O.sG2 kg. bomullskrut. L lwanlora fallet ntr gran aten s tälld på 

ett block af ck, 0,:3 m. i 1\rkant O <~ II 0,10 m . lfwgt i kamma

rou s lll i<lt. Un gebir 1,5 m. frhn granaten upphiiugdos ott bom

ull sskynke, l m . i kvatlrat och J ,s m. <bri.iJ'vor placerados en ntod 

Fårskin n kläil1l viskarekolL 

R esultatet u f svartkrutsgranatens krovml var fö ljtmde: 
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ek blockct hmlc en 1nindru fönl.iupning ol'ter gmnatcns hotten, 
bomull sskynket tog elrl , en del ull sluts bort J'råu viskarukoll'von, 
mon antänrlos ej, kammaron sjäH hlof ganska örlolagrl, <less 
bakre vägg kastatl os hel ut, genom borracl p<'t forn ställen a r 
sprängbita r ; de tre öl'riga sidorna mo<l dörren kasta<los utåt, 
myeket söndersplittrade, SOJ1lliga sty8kcn kastadus ämla ti ll 7 
a 8 111. bort, många plankor vi;;arle spår ottor :-pritngstyekun. 
Dun ganska tunga dörron k:1stados utåt omkring 3 meter 
och fö ll <l ii r platt nor, d t: n var genom bor nu l på tvi\. stiUlun . 
Den främre liclon ur det t1lllga taket \':l.!' U)lplyftarl Ot:h hade 
fallit ned på den bah·n hälften. Det stö rsta åior l\mna spritng
stycket vägrlo Lst-1 kg., flora spräng;;tyekon å.turl\umos fastna 
do i taket, O(;h, had e konstruktionen stått, sku ll e säkerligl'n 
sprängstyckena hufva visat sig vnra c;pridda Cd'vcr en stor yta 
och i a lla riktningar. 

Hestdtatut åter af <len bmuttlh:~hutlndtlmlu gnmnteus kre
vad var: ckbloeket spliLtrnrlt; ingCII <ll JUi.mlning , ;;priingkamma
rcn enJast obetydligt skadad, utt hi\J i taket, dun bakre v:iggun 
utslagen liksont i Iörcgåeii<lu [all och lmtlc J 7 sm å. hi'tl; 01 1 
annan ar väggarne harle ett J ,2x:l,, m. stort l1 iil utslaget med 
.J- små hå l i det utslagna stycket o d 1 J -b el yl i k a i <len fFarva
ramlo delen; framv iiggcn hnd o l!l lu"t. l och en del ar dörrpa
nelen antingen utbliist eller bortsliten af e11 grn nat;;käl'fvn; i 
t.len .J-:cle viiggen funnotl 12 hå l. 

Här so vi såJUiula på utt lörlrili'Jiigt :-;ätt illustrcrat!t ski ii 
Jtadon i cftckt m ellan llcssa bttda olika sorle r a[ spräugln tld
ningar i granater. Pen brisanta (l1ii.r homullskmt) <"t.sta<l kolll
mcr en mycket vå.lcbamnwrc lokal ci1ckt; sprä11ger sönder gra
naton i Hero och smitne biinr och g il'vor <te kringkastaLlO bi
tame större begynnclso! Jnstigbet, mun <loss så att säga sopnudo 
hinnåga är myekct ntin<lre än svnrtkrntets, cnorg ion hos det 
brisanta sprängänmet är myekct ~törrc än hos svartk rutet. mon 
don uttömmor sig till största tJ olen pö, att pulvrisera och kring
kasta materiel , som botinner sig i omedelbar boröring m ed 
sprängämnet, eller hvad som innesluter det. 

Det synes så.luLHh ej , som skulle någon speciell förde l 

vara, att vinna genom att a nvända brisnns-laddningar i grana
ter af li ten kaliber. För att åstadkomrna k revad (detonation) 
af on sådan gr:1nat iir en kraftig knallkY ieksi l[vor-impuls abso
lut nödvändig, och , nnyändos vått bomullskrut, är ä[ven on 
torr primer oundgängli g. Det ligger i Zippon dng, att on gra
nat, Indelad mod brisant sprängäm ne i förening mod on deto
nator af O,s:, gr. e ller ~in mor knnllkvieksill'vor, iir en m ycket 
ri skablare pj cs alt han1ltora och skjuta ut, i:i.n hvarl on vanlig 
svartkrntsgranat är, och för att rättfänliga bruket af <len förra 
i ställ et Wr el en sonare, mh~::~ie elen föna v isa sig hafva beak
tnn svärd t större förstörolsc: [örm["tga. Men donna boaktansvärdt 
stö rre förstiir c: l;;dörmå.ga f(ircflnnes icke i rlo förhållamlcn, un
der hvilka strider till sjös fönts. Dun småkalibriga brisans
granaten, l'örscrl<l mml clL vanligt brandrör, kom1nur att kre
vera utanför ett fartygs punsar utan ntt göm någon skacla, 
ollor i lyckligaste fall krevera efter partiol inträngnin,g, i hvil
kot sonare fall i a ll a häntiolser stö rsta delen al· sprängbitame 
skul le yara oskadliga. Om <len å. andm sidan försos med ett 
rör, konstmcradt för fördröjd antii,ndn i ng, J J Vii ko t ej a lls är 
ornöjligt att åstnrlkomma, och om tlon göres stark nog för att 
gå igenom seknnt lärt ptwsm, så blifvcr därigenom grn natens 
laddningc;rnm rotlucern d t t i Il den grarl , a t t den ringa k vn ntitut 
bri sant sprängitmn e, som don komin cr att inneh åll a, säkerligen 
oj skulle åstadkomma stlino verkan, än om granaton varit lad
dad m ed svartkrut. Om rlcn kreverade ibland en hop fo lk, 
skulle don mö j !igen skar la fler, mon dess a ll männa förstörelse
vorkan skull e blih·a mindre . J [ii,ryi<l lag iir det viktigt att lägga 
på. minn et <Jon omstämliglioton , Htt om projektilen a ntingeu ej 
är stark nog eller oj !tar liftstighet nog att gunomtrtinga pan 
saret, så. iikar don omstii.ndighcten, att don detonerar vid an
slaget, ej projektil verkan, s n arme minskar den ll eusmnma. 8å. 
t . ex. bl of för on <le! år sedan uwlor experiment mc<l J i) cm . 
bomull skrutl;tddacle grannter på fiottnns skjutplats, on sådan 
skjuten mot on J78 mm. pansarplåt . !'låten, som vm Hf nie
kolstål, restes npp på. ona kanten oel 1 stöttados bak ifrån m od 
trästräfvor o8h Y<lr på deUn sätt mycket mindre både under-



störlcl och Iusthttllon än lrv[lcl <lon skulle varit, om den tillhört 

en, skeppssida. Grmwten viigLlo :3[),.J. kg. och innehöll i allt 
!),1 13 kg. bomullskrut. Den träffade plåtalt 0,!, m. från kanton 
på ett ställe, <lär plåten en<last var l:-,2 mm. t:joek, me<l en 

anslagshastighet = :n3,:J m. och kren~rarle vi<l anslaget. Den 

sprii.iigclcs i otaliga smålJitur. l'I;Uo n dii.rumot livarken slogs 

ned eller erhöll n ö.gon nämnviiY<1 ska<la. Det omla, som kun<lc 

upptäckas på <lon, var on lin<lrig lönljupning efte r projektil

spotson samt iulgra repor. [ sjhlfva verket käwlc jag mig fnllt 

öl'vertygall, att on vanlig oia<ldad btckjämsgranat skjnton limler 

samma omstiindighutor skulle haha gjort ininst lika stor, om 

ej till och m od större ska<la. 

l l ~i.ral ton le don sl utslatscn kmllla <lragas, att [l.tminstonc 

h vad projektiler till småkalibriga kanoner nngår, så milsto dessa 

göras starka nog att gå igcnum don skoppssida <lo skjntos mot, 

och att, on1 dc tillvorkas så, deras förstörolseof[ekt skulle b lifva 

högst obety1llig, om ens något, f0rhöj<1 genon1 att ladda dt>m 
mocl brisant sprhilghnmc i stället l'iir lliO<l svartkrut. 

Utsträckes ft.tcr fiUtot [ör våra undersökningar till att Olli

fatta granater t i Il grofkalibriga pjcscr u<.:li speciellt till sållana 

granater, lwi l k a äro särskildt konstruera< lo att rym ma stora 

kvantiteter af brisant spriingiimno, så skola vi finna , att detta 

fält ii r ganska litet u w lon:;ökt. V er kan n f en sådan gmnat 

ii.r uästan ej alls kiitHl, oel1 dd är eiHlasl fnln på olyckshiiil

dolso beroen <lo explosioner, som tlcn kan frumkoustrucras. 

Erncllorti1l kan llct siLgas vara lmfvnd sakl ige it på två olika 

skiil , som bruket ni' hri.~ant spriingii.iuno i \lo grofkulibriga pjo

sornas gmllutc)r ka11 l"ntnJstiillas som iinskviinlt: 

l:o) att clmru det i hotraktande nf den stora utsträck

ni ii g, i b vilken modem a furtyg förses mell pansar, är högeli

gen önskvilnlt, att <l ct gro[v:; artilleriets projektiler giiras kral'
tiga nog aU gonomsl:l dd sekumliiru pansard (lO~l[) cm .), så 

är i alla hämklser on så\lan lH·isluJs-gmnals vorkan mycket 

större, ii n om det vari l on granat la<lcl:ul mod svartkrut; 

ollor ock 

2:o) afs ikton iir e.i att gcnomtriii1ga motst~lnLlarcus pansar 
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utan att ntslllnga mot honom sfc stora kvantiteter brisant spräng

ämne, att han bliiver H!rst.önl af clottm: detonation, hans far

tygssi<lor im:lagna och ltn ns bosättning dödad a[ d etonations

stöten. Den senare a[ do,;sa tcorior är den , so m har den all

männasto ti l !tron. 

För att möta det l'örc;ta af <lel'f:H skäl måste visas, att in

föran<let af brisant sp rii.ngiinmu till on vikt från \.l - lR kg., 

inklusive <lotonatom, i stiLllut l"ör samma vikt (rymd) svartkrut, 

j on snlr gmnat med tjocka vii.ggar, oj ftst:Hlkommor öka<l 

förstörel souHckt. Det Ullllrn tikidet åter faller, om det kan visns, 

ntt Lloton:ttioncn af 1 -W~ JHO kg bric;ant ;;priingämne utom

bords ej p:l l~lngt nii,J" 1'\ir fnrtyget sknllo hafva <len förstö 

ra nr! o of"l'ukt, som l! Ja il va ill igen [ö rostill ler :;i g. - -- - -

l H:-1-+ ntfiir1le Colllmanrlcr Folgor pi: flottans skjutplats on 

serie experiment med )Jrisaiita spriingänmon för att utröiJa 

dessas verkan mot skoppssi<1or oeh <liiek. · Följawlo utdrag nr 
hans rappmt må :m W ras: 

l :o) Hoträlhtn<lu verkan ar dynamit mot vertikalt pansar. 

Jlitrvid anvi.i.Jlllos :2 ol ik a tatior. Don [örsta bo:::tod af !) 

st . 2iJ m;n . smid<la jilmplåtur, medels D st. 2:1 mn1. bultar 

fästa<lo till en Lackning ar ok, hvilkcn var väl stöttad ]Jå van

ligt si.itt. Donna tMin. kan oj sägns i styrka på något sätt re

presentera ~tyrkan hos en Yanlig pansrad skeppssida, då pan

sm·ct hiir ju var huncllpansnr, l1vms oli ka lug voro betydligt 

försvagade gonnni talrika lu'\l. l'Jåtume yoro n ii.mligen från 
början al·~e<kla Lill Llii<.:k i monitor-tol"ll oeh l'ör llen skull för

sedda mod li;"tl fiir ycntilering. Fastbultuingon vm ocksh dålig 

till s;lviil kvantitet ~mm b· al i te l. l allt <letoneraclcs 120 kg. 
dynam it i omo<1cll)m· niirhot al' eller i kontakt mo<l denna taf'la 

i l:L<l<lnin gar YnricntiHle ir[UJ 2,:,--<~-+ kg. 8odan tillsammans 

32 kg. i (i olika l:uldningnr i föl,icl ltadc <lotonomts ph snmma 

sthll o af taflan, iil!:'kriinkto s ig iwcrkan på denim till on knappt 

llliirkbm iiil.Hwkling a[ paiwaret, en bnlt, som sprungit tilllölj<l 

af dålig l10psvctsning, samt att det lwln hade l'örflyttat sig nå

got bak åt. 
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Med en laddning af 22,, kg. ökade~:: l'ördjupningcn till 
7G mm. meo en diameter af 0,7G m. Den sammansatta plå
tens knntcr böjdes något framåt och de oli ka lagrens plåtar 
skiljdes obetydligt från ltvm·mH1ra. i\fed en Jadrlnin.g af i)-t kg. 
(i omedelbar beröring med tnflan -- alla la<lningar öfvcr G 
kg. voro i omedelbar heröring mod trtflan) ]J l of intrycket l !lO 
mm. cljup och O,ot m. i clialllotcr, plåtens kanter böjrlc sig 
f ramåt och tafb m crl stöttning hnclc fj edrat tillhalm om kring 
fl() mm. Backningens rnidtclstolpe yar sömlerbruten och don 
yttersta plåten hade en spri cka O,,; m. lång virl inlmcklingon , 
gåcnrlc genom några af plåto us hål. 

E huru denna tatla ej ansågs ha[vn lidit någon v ital skad a, 
så va r dock dess klena konstmktion j synnerhet i a[sccmlo pi\ 
l:örlmltningon uppen bar, liksom ock rloss olämpli g het !'ör rort
satta Wrsök mod än större larl rl11ingar. Plåtamo losstogos rlär
för , det skadade af backningen ersattes med nytt, och s Lött
ni 1 !ge n förstärktes Ju ed ett hel t nytt lag af s trät vor. Rom 
pansnr a nvändes 11 st. 22 mm. plåtar, h vilka fästes ti ll back
ningen m ecl l-b st. 38 mm . smi(lcsjiirnsbul tar . I likhet merl 
plåta rn a i <lon första taflan , voro dessa också försvagade genom 
gam la bultllftl , dock oj til l samma utsträckning so m do första. 
E huru don sål und a hopsatta taflan oj var tillräckligt stark, si'L 
sy ntes elen rlod: niirmarc reprosentera rlct åstuJH1arle, nä mli 
gen on mod sekundärt p:uJS<l.l' försedd fartygflsirln. 

( ]~orts.) 
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Aterblick på svenska flottans öden under 
nittonde århundradet. 

Af Kommendörk apten I-l. H'ntngel. 

1\lltsedan Gustaf Wasa för närn fymhnndra är tillbnka 
äterupprättade rikets sjömakt, har t:lvcriges flotta väl oaJbruteL 
ägt bestånd, men undergått dc most skiftand e öclcn . Under 
vissa perioder har vftrt sjövapen utvecklats till en högst an
senl ig styrka, under andra åter har clot gfttt tillbaka j oroyäc
kande grad. 1700-talet, eller rättare tiden från 1090 till 17DO 
utgör dess längsta g lansperiod, åtminstone h vad antalet lini o
skopp beträffar. Och särskildt utmärka sig början och slutet 
af denna period för en rik blomstri ng . U neler hela detta år
hundrade nodgick flottans styrka aldrig till mindre än 20 l ini c
skepp - vid dess början räknade don svenska sjömakton ända 
till 45 rangskepp, vid dess slut 2G linieskopp, 11 stora !'re
gattor och omkring 3!>0 bovärade skärgårrlsl'artyg moc~ on be
styckn ing af sammanlag<lt m or ä n 5,000 kanoner. Oeh perso
nalstyrkan vm i allmänhet väl a r passad efter förh å llandena. 
Visserligen utgjordes större delen af skärgårdsflottans beman
ning af landtruppor, hvarjäm te något infanteri ständigt ingick 
äfvon i örlogsfartygens besättningslistor; m en det egentliga sjö 
fol ket el ler flottans stampersonal uppgick i slutet af 1700-talct 
till mer än 1-1-,000 man. Och sålund a kunde flottans hosiltt
ningsstyrka för 1790 års sjötåg mod tillhjälp af några tltSC II 

förhyrda und erofficera re och matrosor uppbringas til l niirlllnrc 
44-,000 man. 

1'ids1wift i Sjöviiscndet_ 1 
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Detta utvisar h nv1 Sveri ge fi!rmiUt på ha fvct unrler on 
till , då rikets follon äng<1 var föga JJJ CJ' ii JJ hiilfton så stor so m nu, 
och <1 å vårt ekono miska viilstt'tnd, trots sulJ siclior , var i allrt hänsc
enli en ofantligt mycket mim1ro än bun ura år sonare. I belys
ningen af siffror, sådana som cle o[vanståcndc, ter sig förvisso 
det nittonde århun<hadct för svenska fiottan såsom en period 
af förfall och yanmakt. Men ä[ ven om man bortser från <1o föro
gående århundradenas blomstringstider, kan det allmänna om 
dömet om Sveriges sjörörsvar under <1ct nittonde t'trhundrn<'lct icke 
bl i fva ann at, än att c1 ot merendels varit blott on sk ugga ni· 
rikets foma sjömakt Det är förelonskull en öfvervägando sorg
lig tnJ!u, som upprullar sig för oss , då vi söka skönja lmtvu<l
dragon af syonska flottans ö<lon uneler det nu ti lländalupna 
soldat. Men denna tatla har dock si na ljuspunkter . E n an
märkningsvänl sådan finna vi i början - - och många an<lra, 
<loss bättre, också i slutet af ti<lehvarfvot. Och hvai l som trots 
elen allmänna vamnakten hos århun(lraclets svonskn f-lotta sär
skildt bör ingitva oss t röst och gotla förhoppningar för frnm
ticlon, det är, att clonnn fiotta äger en ovanligt nitisk och dug
lig personal samt en mater iel af ärli gt svenskt arbete. Lik
visst torde vi kn:cppast böra smickra oss med att den l\Rikt om 
svenska fl ottan är ful lt berät t igarl , som en li gt nppgitt i ett on
o·olskt arbete''' ) läror vara gängse hos vår store granne i öster : ,.., 
, 1\ 11 oxccedi no·lv smart allll uood little na\·v: the most oA"i eicnL J . h Lf • o . 

i n th e world , perlmps. " 

Det omfn.ttruulc fart.Ygsbyggamlct kort före och under 
1788--~0 års krig ha< le mod fört en betydande ök ni ng nJ såyä[ 
stora som lilla flottans porsonnl. När så uml cr krigets sista 
i\. r örlogsUottans fartygsmateriel minskados 11ästan till hiilftcn, 
y:mlt personaltillgången större än l>ohofvet krä l.(le. 

Sålunrln. finna vi bland annat, att svenslm flottans rull a 
för hundra år sedan omfattar icke n1inclre iin i"JS~ ol"li corare i 
tjiinst, a f }Jyi]ka <lock mor ä n 200 yoro ii l\'cr stat Denna rik-

'"") .T:I IH', 'l'hu lnq>eri:tl H11~Hi:1n Nav.Y. 
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liga p ersonaltillgång var gifvetvi s en stor fönlel, då fto ttnn 
inom kort skulle ånyo gå att mäta sig m ecl den ryska. 

Vid. fientl ig heternas öppnande år 1808 ägde svenska flot
tan tillsammans 0 stntionor. Hela örlogsf-lottan Yar förlagd till 
Carlskrona, där 12 linieskopp, 8 stora och 2 små fregatter samt 
9 mindre, bevärade fmtyg Lefunno sig i tjänstdugligt skick, 
med unelantag af l linioskopp och 2 fregatter. A f alla dessa 
fartyg v oro cnrlast linieskeppot Gustaf Adolf och fregatten n [ 
Chapman samt f) minr1ro fartyg nybyggda sodan år 1 7DO. Ar
meens flotta ha<l o sina l"iirnämsta statioilOl" i Sveaborg och i 
Stockholm . Don fiirra rälmaJe icke mindre än 01 bovärade 
fartyg, <lon sonare GO. Näst <lossa kommo eskadrarna i Abo 
och Göteborg m ec1 respektive 51 och l R boYärarlc l"artyg. Do 
å terståondo -± stat ionorna kallad os oskaclcr<'l ivisioncr ocb voro 
af min<lrc betydelse . Malmö omfattade J 2 lmnonslupar, och 
den till Landskmna ny ss flyttade Stralsundsdivisionen utgjor
des af 1.:3 dylika fartyg. Do bår1a finska , Warkaus och Kristina 
vid Saimons stränder voro små dcpoter under Sveaborg, n1 erl 
respektive 12 och 8 kanonslupar och kanonjollar. 

Meda n man i Carl skrona mod stor ifvor och framgång, 
men under ovnnlign svårigheter fiir elen striinga kölrlons skull , 
arbetad e på örlogs fiottau s utrustning, oc h åtskilliga trupper 
sammandrogas i Skåno, till afviirjande af clou från danska si
dan hotande faran, anlänrlo betyc1a1Hle lJ:j ii. lpsändniJJgar frå 11 
England. Lord Hanmaroz, som utnämmlos till högsto bcfällmf
varo i Februari, a l"siinuo ottor hand till Kattegatt, Bii.l te rna ocl1 
Östersjön on styrka af 11 linioskepp, 5 fr egatter och ett sto rt 
antal smärre fartyg. l(,odan i Mars månad afskuros al la för
bindelser mellan Fyen och Sj~ollnml , livarigenom Bernadotte 
hindrados att mocl sinn 20,000 man öivcrgå Stora Helt, sodan 
dock 5,000 fran smän lyckats öl:vorkomma, innan do engelska 
fartygen anlä ndt. Afspärrningen yar här så full ständig, att 
knappast en båt nattetid kunde vågn sig ö[vcr. 

Pii Rja•lland stod•) vi ssorligen 25,000 man dnnska tmpprr, 
hvilka knnnnt blifvn farliga nog för ~Yor i go, tll\·on u ta n hjiilp 
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al' fran smän nen, men till lycka för Sverige hac! c hela danska 

örlogs fl ottan under det sistliJnn året fallit i Englands vå ld, 

och därför kum1c den svenska Öresundseslmdern, 2!-J kanonslu

par, under viceamiral von Stcclingks befäl, jämte ett fåta l tid 

ci'Lcr annan genomseglande engelska och svensim örlogsftntyg, 

förebygga en fientl ig invasion ö[ve r Humlet. Ä fvcn den p lan, 

ficn<lcma närde, ntt från T ysklanc1 öEverskcppa trupper til l 

Sverige, och för lwilkcn alla i tyska östersjöhamnar liggand e 

htl! Jrl clsfartyg belades mc<l kvarstad , blcf iuom kort omintet

gjord genom den svenska A ottans kryss ning i Östersjön . 
Var man såluwla i April månntl trygg:td fö r fara söder

ifrå n, sft ingingo däremot rrån öster tidningar 0111 stora för

Instor O L: h m0tgåuga.r . Fin ska hä ren drog .s ig motvilligt allt 

litil"TC mot norr och största <1elen af [!'inland var rerlan i Ilen -
t-J l " 

<len s vå l <l. Hela A bocskadcrn Lin< le redan i Februari måst 

offraR åL lfcgo rna , och Sveaborgs fall rågade måttet ph olyc

kornfl. ] stället för att enligt order bräuna Svcnborgs-cskfl

dCl'n, öfverlemnadc ma n den i fiendens händer , sålnnclu gi l'

,·and c honom en förstärkning, som med ens sänkte d.gskålcn 

till hans fön1cl beträffande skä rgftrdsvapnet. Utan kamp hac1c 

den svenska skärgårdsflottan minskats m ed 142 stridsfartyg od1 

<lon ryska ökats med nära .l 00 - - en skillnacl sålcdcc; t i Il fi en 

dens fö rmån om ända till 2-1-0 fartyg! Och en stor del af (]c 

oröfrado fartygen bemann ;~d cs med finska båtsmän, hvilka tvärt 

emot allt civiliserac1t krigsbruk tvungos mc<l hugg och sing aLt 

:-<! rida mot sina egna lan<lsmän. 
~len trots <lessa ofant liga förl11ster lät man icke modet 

falla . Den tappra flu ska hären gjonle front mot fi cn<lcn och 

börjnrlc sitt segertåg mot söder; dc åländska öa m c i\.tcrtogos 

med <' Il haneHull kri gsmän , hii,ngi [vc t under:-;tödda a[ befolk

ningen; (}otlanc1 befriades m ed lii.tthct från inkrii.Harnc, och 

Stock holm s-eskadern var snart på. väg till A bo skärgård. Jl~ir 
ntkii,mpadcs en rad af ii.roful la stri<ler, hvilka dock i allmän l1et 

nlföllo olyckligt för svcnskarnc. Fimulens ö[verlägscnhct var 

väl <len hu[vudsnk liga orsaken härti ll , m en ingalnmla <l en enda. 

1\: r i.~s l ocl ningon på svenska sidan lnc1c i dagen on plan löshet 
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ocl1 bri staJt<lo kraft , som tapp.crheLcn pä slagfältet icke kum1o 

ersiilta. Dessa upprepade s. k . lamlstig uingnr, som möjliggjor

des genom (]en SVCllska Skii,rgflnbfJottaus skyLld , Vill ] JClllO, på 

Ki mito, vid Lokalax, vid Holsingc, vie] Wasa, bund o vis

serli gen en icke obetydlig del af ryska invasionshären i syd

västra Fi nland , lll Cll ledde ror (iJrigt all s icke ti ll u il.got resul 

tat, 011 1 icke det att ryssame li11 gu l'örakt för sina motstån
dare. 

ffa(] c dessa laJH1stiu:niuu:ar i u:ud tid oclt med al l t ill"ii,no·-
~ .J ' -' • .J n n 

lig sty rka koncentrerats mot den slom Kimitoii11, så had e [i!r-

. v isso utgången bli[vit en helt a n1mn. I så fall had e SU JH1d 

vicl Strönmm, mclLm ön och fnstlan dct, icke kununt upprCJJ 

sas, ocl1 fiiljaktligen skull e lll'n ryska skärgå.rdsfl oitam; olik a 

a [J cln in gar näppeligen lw [va knJl Jlnt J'i irenas, ln·arl'örutom fin 

ska hä ren skulle lml'vn urhållit ett t.il lriick ligt kraftigt unrl er

stöd l" rå Jt mollorla)](kt för att sänka vågskålen till vtu· fördel. 

.l I nru bctydelscfu Il " synes doL:k iL: k c denna skärgä rdsf lot

tans envisa kan1pauj i Abo skärgård! Huru beuncl ransv it rda 

äro iek e den HIHlcrlägsna svenska styrknns ihän1ighct och lll od 

i dc upprepade strid erna l Och h ,.i l k et i 1 1trcsse erbjuda icke 

Llossa! En1ot denna l i Hi~ a ve rksam het fö rbleknar ju ö l'logs

fl ottans enformiga och iutrcssc liisa sjöti\.g. -· Jfl, såc1au är utan 

h itvol <lc11 al lmii tma uppl'aLtn ingc tl; och såsom sådan lwr dl'n 

mångensti:i.dc::; [uunit uttryck, sit::::om t. ex. i P. O. Bäckströu1s 
sjökr igshis to ria. 

~Ton ser mnn l itot n Li,n naro på förhtdlall(lenn, ::;i't ;;kall 

ma n snnrL linJJ a, att c1euna uppfnttning iir g rundfa lsk. Ty i 

själbra verket voro örlogslloLtnns operationer ojämförligt myc · 

ket viktigare för Sverige än skiirgån1sfiottans. Här hah·a Yi 

ett slåend e exempel på <lcnua tysta verksambet hos sjöYapnct , 

som går nlldclcs förlorad för Jon stora mängc1en, ja, icke l'llS 

omnämnes i läroböcker i s\·cnsk ili storin , emeda n den icke ut

märkes af några lysande segrar, knappast af en enda drabb

ning . Denna verksamhet, som pågår under långa månader 

utan vapenbrak, utan al'brott, utan omväxling, endast i knlllp 

emot stonnar ocb sjukdomar , Li,r nästau ärelös . Och dock är 
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den, som sag<lt, oftast, såsom bii r, al' utomordentli gt stot· lJc

ty(lelsc, ja, långt viktigare än alla unde r ticlen utkämpade stri

<ier till lands. Do oskattlJara tjänster, som den SYonsk-ongol

ska tlottan gjorde fostcrlamlct go11t emot Frankrike och lhtn

mark, ha[ ,·a vi nyss omtalat. Men l1urudant var viil dess upp

trädande mot Rysslan<l? Jo, ryska örlocrsfJottan ·J· ao-ades ·Ju 
• h . b . 

efter on kort kn·ssning i hamn och tYa n crs ucnom on lång·va-
o} '-J -o n - . 

rig blockad till fullständig overksam het såväl UlHlor åtorsto<lon 

a[ 180H som uneler 1130\l. Hvad mor? Hva<1 mer, on1 foster

jorclen hiirigouom fredados från hvurjo nnl'all ö[vor hafv·ot., 0111 

yår sjölwnrlel k unde fortgå ostönl niistan som under dj upaste 

fred') J-] vad mer, om härigenom vt\ra egna tru ppsäncl ningar 

ö[Yer bahrot tryggn<los och don ryktbara expeditionen t ill 

Vesterbotten möjliggjordes? H vad mor, om fi.ondc11s sjö lmll

dcl h ärigenom fulbtänd ibcrt förkväl'dos och elen mäktiuc hcl~< l cn ,., 
hölls i en ständibcr fmktan för anl:all nwd landstio·n in "' mod 

h h' 

lmmrlskattning långs hela sin östcrsjökust? lJvar1 mer, om 

hiirigcmom \10 ,000 man ryska trupper bua dos til l rörsvar af do llila 

ku~t, ,;:\ alt knappt :ZU,OOO kunde siindas emot don finska J'idt

hiiren '? H vad kan mun väl mor begära? Mc 11 att det var i 

känslan af dessa olörlikncliga tjänster, som ] 8U!J oeh 181() års 

kom1niLteor hdldo sina utslag oeb utta laLle den gyllene satsen, 

alt det säkraste vämct för Sveriges sjii.lfstän<lighet vore on 

örlogsfiotta, stor nog att k unna fö rh in<lra hva rjo Jicn tlig land

sLigning, därom kan ieko något hil'vul r[tda. 

Il ntrlör, mi\.1mo, bnro då icke de<'sa kommilleers vackra 

utlå tanden · ni\.gou frukt? Orsakenlit härtill äro mi\.llg<llJalHl<l. 

Ut.mnttning oel1 penningbrist, l'ri slm minnen l'r;"m lnml krigub 

triumfer, afnnrlsjuka mellan >>fiottorna>> m . 111., skallman svar<~. 

Xlå :oå \'ni'1t.; metl en Hllnau, mera djupt liggundo orsak IL<ll ' 

kansko Ycrkat ännu mera. Om denna kunna vi vissorligen 

icke omedelbart rl.ömn, emellan il' rå.gavamndo komlllittce rs uc

tiinkanden, sorbtr]igt non· tmts do ifri<•·aste orterl'or.:knincr;u ink c 
'--' b' h - ....., b ' ....., 

t:>Lått att åtorhnna; mon medelbart kunna vi <let t)' svärJiucn ' . ~ 

låter det tii.nka sig, att, om kommitteernas slutsatser varit ki.r-

lcdda l'rån klara, stmtogiska grnudor , clessn gmmlor Mvcn 

sku lle lmfvu bli[vit lJcgral'cla med lJOtii.IJkandonu. Och (lct i1r 

jnst i r:;almaLlon af <lessa gru1Hkr, :oom nyssnänHla. orsak torde 

böra spåras. l\lan hade, så att säga, en på erfarenh eL stödd , iu

st iuktlik fömimmolse aJ dot r titta; m on då sjöstrategien ännu icke 

l'ram trädt såsom vetenskap, ehuruviii don Ullller årtusenden vm·it 

lll Ol' eller mindre framgångsrikt utöivacl såsom konst, så fördans 

icke nå.gdu möjliglwt att på klara, strategiska grunder uppbygga 

ett försYnrssys tcnJ. Därför kunrle man icke holler tydligt och 

oemotsägligt påvisa rlo verkliga skälen till örlogsflottans oum

biirli ghct, och <liirför begick man äfvcn llct kapitalfelot, att 

man underskattade, om oj rent al' förbisåg armeen::; modver

ka n vid lnn<l stigniugars förhindrande, likasom man längre frm1 1 

un eler århull<Jmdct sökte locla i um·is att diottor sällan hi lHlrat 

landstigning ar». 
Och donna sanm1a orsak har - vid sidan a[ andra -

verkat unel er nästan h ela ;).rhundradot. Stridcn mellan ::;torn 

och l illa flottan hade Görjat redan under clet närmast föregå

ondo seklet, hvilkot varit vittne till don sonares kraftiga upp

svi ng och stolta segrar. Den bröt nu ut i [ull låga, i all syn

norhet soLlan man, tvih-e lsutan me<l stöd af samma instinkt

li ka känsla, som dikterat clc stora försvar::;kommittecmas slut

satser, år 182-b sammunslagit örlogsflottall med armeens flotta. 

Att härvi<l on reduktion a[ sjövapnets officers- och umleroHi

ccrshcstitllningar på stat vidtogs, likasom 1l:l H5 en minskning at 

sjömanskåren om icke mindre än 2214 man ägt rum (nämligen 

J 302 volontiircr, -W matroser och 782 båtsmiin 1') , kunde uaturli ot-
. - b 

v1s lGke <l.lliltlt än Yii.cka missmod. Redan vid de linska sta-

t ionornas för:ovinnan<lo hade on minskning af anneons flottas 

samtliga khrer uppstått. För denna minskning gafs vissodi

gen inom kort skälig ersiittning hvau ofil.cerskåreu beträffar, 

mon enligt .. ] H2-± i\.rs stat in<lrogos 25 offlcerslöner, under det 

att 36 öfyorftyttadcs till el en nya :ojöartillerikårcn. Ocb som 

ä nnu ett stort antnl SUI'liUinlllOrärer lUllllOS , lJlof man nödsa

kad att öfvcrfönt icke mindre äu 73 officerare till on »extra och 

''') Fönlubblingshi\tsmiinncn hade indragits år 1811, Jå det s. k. 

fö r:stlirkning~:nnanHkapct om 50,0UO n ut n i mättade::>. 
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exl'oktantsstat". Att mun samti Ll igt ökade amiral slöncnw s an
tal från i'> ti ll l), kunde gi fyctvis icke tillfredsställa miiJl g<lcn ur 
offiecrme, som genom indragningen af andra lön er på aktiv 
stat sftgo sina be[onlringsutsiktcr minskade. 

Rjöarti Ilerikörens historia är fra m för au dra sorglig i i\. mi n
nolso. Denna kår var j u afseeld att i första hand sköLa tiot
tans artilleri, men ehuru återstoelen af iirlogsfiottan s vä rl:vacl e 
volontärk01npanier öfvcrflyttaclos till densamma, synes man icke 
lta[vn låtit <lom följas al· ol'fiecrskårens eliter. Ar l H32 l'iirän
dratl c~ kåren till ett sjöartillcrircgomonte i Carlskrona om HOO 
man utom befäl och nnd orbo[äl, hvarjärnte rless 2 i Stockholm 
varnndc kompanier bcstäm<lcs att utgöra en sä rsk ild kanonicr
k~t r. ,\r 1S3-t indrogos 2 o[ficcrsliincr vid artilleriregementet, 
och I i-1 år sonare förvandbeles clcLsamma till ett marinrego
m en te, vis:-;orligen ännu till någon del at'sedt för tjänstgöring 
till sjös, men icke liingre bcvärdigadt mod att >> ULföm omuord 
fiircfallande artilleriaructcn och ltafva befattning med hutats 
vån! och bam1tering. " Och år 1872 . öfverliimnades marinro
golllcnlot utan VOllerlag frfUl flottan till Hl'l1JCOJ1, bland JJ\rars 
led tlot icke fortlcfllc länge," innan <losB kvarlehor nppgingo i 
nlek ingo bataljon. 

S1'1xid örlogsflotta ns SOlll skärgånlsllottans fartyg bornalJ
nnd c:-:, :-:h:-;um ofvan tir nLinu1dl, i början af århundradet delvis 
1' 1'1m armecn. När år l t)] 2 den allmiinna viimpliktcJJS pri JJ cir 
geno m lag orkänclos, i det att det allmänna boväringsmanska
l)ct imillla<lcs, uppstod Jnöjlighotou att mod ett tillräckligt an
ta l t::jö[olk ersätta llo delar a[ bcsättningsstyrkoma, som förut 
m}tstc tagas från landtförsvaret. Sjöartilleriregementets l'ör
nndling ti!J ett marinregemente synes emellertid hafva varit 
L'lt medgi fnmde a[ beltofvct a[ infanteri ombord på svenska 
flo ttans fartyg, i likhot m od förhitllalHlct inom andra mariner, 
men detta bol1of blof ty<lligeu un(lor Jlottnns vanmaktsdagar 
allt mindre och mimh·o kännbart. 

Jl\ir (lo långva riga pennstridcrna moll:u1 stora och lilla 
lloltans miin under 1800-tn lct linnes i donna tillskrift för å ren 
l !'1SO- JSR:-) on utl'örlig J'Cllogörclse. I Lir lllå för llen skull on-

clast erinras om, att de fömiim:-;ta förbimparne för stora flot
tan voro Lagorbiolke, O. G. Norllcnsköld , C. H.. Nordensköld, 
J.,agerberg, Hjelm, l%reu:-:lrtm , U y Ilengranat m. fl ., genend 
Björnsticrna, grol'vo Bralic oeh nrtillcrilmptunon Brakel icke att 
förglöJrlllla, nndor det att skiirgånlsJlottu ns banerförare voro 
framför a n([ra: Ilagolstan J, lln~cl i u s, v Ön l'laton, Lefren, L:wen, 
Man koll o oh J>c:tre. 

Siirsk ildt blan<1 de l'örstJJäJlln(lo gafs det ovanl igt frnm
synta män. Så föreslog Hjelm redan l ~4-l- införande af järn
korvetter; så för k lu rade G y Ilengranat i n !'ör statsrådsproLokoll ct 
å r J 817 , ntt ånga u uedurutit skiljemuren mellan örlogsfiottan 
och skärgårdsflottan; lllOJl till ingendorn af dem ville man 
lyssna. Man byggde alltjämt segel- och rodelrartyg efter do 
gamla principonw. Visserligen blot' artilleriet HirbäUradt go
nom införand e fll' bombl<anonor, mon fmg:an ville lilan ~intill 

icke vota nr annat än för bogserl'artyg till krmonsluparn c, och 
jämshot mod pansar skull e först inföm s, sedan tvenne blo
d iga krig i l<~UJ·opa oclJ Amerika utvisat <leras öfvorl~igseJ 1h et 

frarnför trävallamc. 
Stridoma [o rtforo al l tjiLn J t lllOd :-:tigande förbittri ng, ä u dn 

tillö mnn lyckades ånyo skilj a ilottoma åt 
Und.or <len ti<l a[ något mor iin -W år, som sjöförsva ret 

u tgjordes af Kongl. Maj:ts fl otLn, synes för iifrigt icke mycket 
af vikt lm[ va till d n1gi t sig. N ågrn händ.clsor och förlliUianden 
hån clenJJa period iiro dock väl vär<la att nJinnas. B land dessa 
må !'örs t a n toelmm; clepartomentalstyrelsons in förande, go110ill 
h vilket riket år 1040 erhöll si n försto sjömini ster, viccmnira
lcn fril1errc Johan Lagorbielke. 

Beträffande flottans ölversLyrol:-:e dessl'öri nna n må i su m J n a n
bang bärmod orimas om att kommitterade för örlogsflottans äron
rlen och kommitterfule för n rmcens flottas äre!l(len år 1003 !'ör
enats till en förvaltning af sjöärcndcua, hvilken mera liknade 
rlct år 17!)1 indragna amiralitetskollegiot. 

Under ticlen intill år l 8-W föredrogas sjövapnets kom
mandom å l inför konungen af en genoraladjutant och dess eko
n omiska mål af statt;sokrotcnncn för krigsäreudcn, gcmcnsan J 
för lamlt- och sjöförsvaret. 
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E huru Kong!. l\! aj b Jlottn aldrig bu all ses lmfva lJctun

nit sig i synnurligen blomstrande till stånd, tllåste clet clock e r

kiiutms , att statsmnktoma ägnarle h enn e g;mska stor upptll ä rk

satn hct och i fö r!Jållando till riksbudgetens storlek såväl som 

till l:nJd ots handelsomsä t tning ocb Inbriksproduktion b oviljado 

henne JUyckct rikliga nnsl!tg. Dos,:a uprgingo i mocleltal t ill 

öfvor 12 proc. ai rikslmdgoton , till omkring ~ proc. ar hnn

(lelsomsättningon och öl"vor l() proc. af fabriksprollnktionon, 

under det att motsvararand e procenttal m'\.grn årtionden senare 

sjönko till hiilt"ten, fjänledul on och tiondedelen. 

Att man för örrigt just vid uämncla tidpunkt icke förbi 

såg flottm1s ucLydelso för rik ets anseemle hos och smnfiinlsel 

mod nmlra makter, utvisar en motion till 1Sö()~67 års rik s 

elag om stationoram.lo af ,-l örlogsfa rtyg, fregatter och korvet

ter, i ständig tjänst på aflägsna haf, nämligen Vesti ndien ocl1 

A merikas ostkust, Stilla ilahet, Ki na och A ustr,di ou , Ostindien 

san 1t MeLle llmfvot. Do ;] -10,000 k r onor, som dessa 5 fartygs 

~h· l i g a expeditionskostlind berilkundes kräfva, sk u !le troligen 

>> visa sig vara en vin st iifnm i ren t pekuniärt hii.nscende. ,, 

»Att det bestätmit är en viust i politiskt, mora lisk t och ill"vcu 

i lllilitilrt hänseend e, torde icke motsägas>>, förkla rar m otio11ären. 

Måilät Hla hade donna fråga väckts till Ii[ på g n llld ar 

det stom uppsccnclc och det Jifiiga intresse, som fregatten 

L<~ngenies synnerligen lyckosamma världsomsegling under bel"äl 

al" komm endörkapton \'irgiu åren 11--'ö 1-1<Sö3 åstadkom i nolll 

l1cla landet. U nder rlot att »stora !lottan>> och särskil llt de 

vill llonnn företrädesvis tjänstgörande oUicorarno såväl genom 

denna exp edit ion som genom cle nästan hvnrje år återkom 

nwud e långrosorna rne Ll dc så kallade fjortonbuggarue --Cm-b

krona, N a jaden o c b Lagerbiolko -- erltöllo erforderlig sjötjänst 

och visade örlogsflaggan på atlägsna lwf, inskriinktes öfningar

na med skärgårdsflottan till smärre expeditioner i StocklJOlm s 

och Bohus skärgårdar. Ett anmärkningsvärdt uu(hmtag här

ifrån bildt.tr smnmandmgandet af kanonslupar fråu Stockilolm 

och Göteborg till Öresund undm dansk-tyska kriget lS-1-S. 
Ett icke obetydligt anta l officerare kunde d essutom LUlLler 

· l·, .. o1o·a\r'1l"'t!lll o tid törleo fra si<>" i C:j.öt].tlll st )lå nmlra !Jåll, närnl i-1 ( >:-:,(. (_ l ,......., • • 

cron d els genom an stiillning i utländska marinor, furotrii(losvt s 

Jen engelska, dels genom ltandelss_jöfart, synnerligast såsom 

befälh afvaro å dc nya åughtrtygon AU sveuska sjöofJ-icorsld\,

ron stod högt i anseende, bev isas doraf, att den nya preussislw 

J-lottan från duuua kår vis:::te flirsku(la sig läro!llästaro i Suntle

vall och Hyltc~n-Cavalliu s . 
Gafs (let sålunda för persunalen ganska godt tillfäll e till 

sjötjilnst, åttni nston c med fregatter och korvetter, så lämna:le 

däremot tjitusten på stationema tnycket öfrigt att önska . Vts

sorli o·en underböll man und er en lht1g fö1jc1 af år sommarti(lon ,..., 

ett lini oskopp sftsom exercisfartyg på Carlskrona redd ~ på 

björkholmska »f·da l"skoppeb kallallt ~ men i öfr igt synes man 

icke lwfva. uppskattat vikten af att hålla porsonalen sysselsatt. 

Ett sli\.nm1o bevis hiirpå utgör en anhåll:m, som on g{wg pi\. 

18-±0-talot J"ramstflllcles t ill uefälhafvatlllO amiralml i Carlskrona 

nf åtskilliga snbaltorner att n ågon kortare stnlHl hvarjo dag 

få använ(la onttoriet i gaml a exercish u set l"iir ö[nillg ; en så 

fö.rmi1ton anbållutl nn't:o te genust dslås! 
Vi.L1 tiden omcdellmrt ol"tor flottor nas sammanslagning ägde 

riket vi sserli gen ett ga n ska betydli gt a ntal krigsfartyg, nii.nili
. gen I l linioskepp (af lwilka ~) under byggnad), 6 stora fregat

ter och Hi mim1re örloosfurtv cr samt :?20 skiirg[mlshntvg,. för-n .;n '-- <J 

utom clwfs- och td;Jgtartyg; men do11 s törre L]ol on n[ linie-

skep[Jell ocb frL•gattcma r ilk t1ade redan -W tjiiustoår, och l lland 

sktlrg i\.nls [artygcn i"tl!lnos ]f> galcrer I"J·ån årou 174å oeh 17-!\J. 

Det var dtirlör helt n utmligt, att statsmakterna nnJ.ste 

vara bctiinkta på kraltigare steg fiir materielens fömyelso. 

För detta itmlamål t illsattes li-\2(i eu ny kommitt6, bvilken sy

nes hafvn tagit sitt vicirr moll sa mma allvar och nit som do 
IJ[ula löregåomle . Mon för Syerige var linieskcppeus lJästu ti(l 

uppenbarligen r ellan förbi, och härmed äfvon >>stora flottans>>. 

I stället fäste mat l så m ycket stöno vikt vid skärgårdsvapnct. 

.l\1edan sålund a 18U\J ärs koUJmitl.e hade föwslngit J(j 

linioskO]l_ll och lG stora froo·attor J·ämte 177 bevärade shirgårcls-, b • 

furtyg och 1 åH) års kom mit te stannat vid respekt i ve 12, ti 
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oc!t 232, kom 18~G å rs kornmitto till cl et resultat, att rik et 
borde umlcr bålla 10 linicskcpp, !J svåra fregatter och 17 smärre 
örlogsfartyg, men icke min<1re ä n 302 bevärade skärgftrdsfar
tyg. Den erforderliga personalstyrkan skulle utgöras af .J/>:3 
oHicernro, 1031 underoUicemrc oc l1 23,7\!8 man, cll<er tilLmm
mans 25,282. Då man rtllshg sig k u ~tna pårälma 13,70G nwn 
sjöboväring, skull e icke: någoll mem !JotylLlllclc hr ist uppstä 
annat än beträffande befäl o c !t nnll orbcfäl, l1 var af doG k beräk
nados ti llgftng från ha llllelsflottan. 

Märkligt är i sanning, att utö[ver do linio::;kepp, ::;om vi1l 
sistnämnll a kommittc\:-:; tillsättning redan voro und er byggnad, 
endast ett r·ndrt därcl"ter ti llkommit, nämligen det {u· 18:32 på
började och 11-l:->() färd ig\Jygg<la :skeppet 8tockl1olm. E:i uw1or 
således, att sjöförsnu·ut gick tillba !GI. Den kraHyttriug, tOm 

l H-kl års kommitt6 lade i dagen genom att fram lägga förslug 
om J 5 liuioskop p, ~) fregatter och 13 mi ud ro örlogs rartyg j iimtc 
11 ångfartyg och 2H8 bevär:L<lc skiirgårds[artyg, bldo icke ens 
därkin, att för ::;lagot blcf fram lugdt. l"ör ständerna. "\ ngan lwde nu 
börjat göra sitt inträde inom ;svenska flo ttan, icke blo tt i uyss
niimda förslag, utan oekså i verkligl1eten (korvetten 'L'hor), ocl1 
med öppen blick för l"rnmtidcns kral" framlade statsrådd Gyl- . 
longranat t'\.r 18-l-7 ::;in ryktbara plan om stora Jlottans förvan<1-
ling till en iingfiotta. 8 :1ngskopp, 8 ångl"regn t ter, 8 ft ngkor
vottcr, 8 :'mgbogsori ngsl"u r tyg ~ Hi r öfrigt 2-b ::;oglall(lo ocl1 21 G 
roende fartyg! 

:Men hvilket öde mötte icke donna plan! Bt,tle segel- oeh 
rorld-fJotta11s män kastade sig öfvor densamma, liHigt uncler
stödda ar en bånande press. 

rlan en var kanske allttör ny, och <len st randa1le ol1jälp 
li gt på riksdagens försiktigl1et och konservatism . Donna senare 
skulle inom kort visa sig ]'rån on annan sida. statsrådet von 
P laten ville mod ens fö rkväfva hvarje tanke pii en sjögående 
flotta. Hela fljöförsvaret vore af underordnad betydelse gent
emot landtförsvarot, rnen det borde do ek k u nua i sam verkan 
med detta >> hindra ilentliga landstigningar.» Linioskeppen 
skulle buggas ned till fregatter eller slopas, ett yttre sjö[örsvar 
med 6 ångfartyg och 22 fregatter, korvetter, briggar, skonerter 

-- IH ---

och bloekskepp (l) · skull e dock finnas, mon hu[vnd vikten skulle 

läo·o·as fJå kustfö rsvaret, ln·ilket borrlc räkna 3\)G bevärade 
b'=> 

fartyg, hvnrnf 22 bogserare för cle 22 bataljonerna. Härtill 
kräfcles dock on personal af nära 3+,000 man, hvarpå man 
beräknad e äga tillgång genorn anlitanclo af sjöboväring, koffer
disjöfolk och extra rotering förutom fl ottans fasta personal om 
8772 man. E n be[älsökuing at G rcgemcutsofliceraro och 82 
kompani- och suhaltornorficerarc borde lik:vi sst en ligt förslaget 
komma till stånd, mon ~~ a mi raler och 4 kom mcm1örkaptcncr 
skulle in dragas N u var det emellertirl ri ksdagen, som beva
rade örlogsflottans intro::;sen. La]}(lets fäd er förklarade, att 
>>l inioskcppen vore oumbärliga och att genom deras utdöm ande 
första steget vore taget att tillintetgöra Sverige sfLsom maritim 
nation >>. 1:-lå a[ vändes don hotan(1o [aran för örlogsllottan, m en 
hvarkcn hon ollor skiirgånlsflotta n gjorde [ör den skull några 
nämn vän la [ram steg; tvi.irt.om nollprutades <lo äskade ansingen 
till istftwlsi.ittanclc a[ de gamla l"artygen. Reclan i början af 
1840-talct hac1c riks<lagen emell ertid visnt sitt intresse Hir ör
logsfartygens konscrvation genom att bevi lja anslag till den 
nya dockbyggn1ttlm1 i Carl:::krona, !Jvilken UJH1er 011 längre tid 
k räl'rlo ör vor G5,000 dagsvc~rkon om året. 

lCJl(last ytterst lå ngsamt kom ångan till anväw1niug inom 
fiottorua. Under t jugo fn· orter <let ängkorvetten Thor bygg
des, finna vi em1nst följande anstalter W r a. t t l i Il godogöra den 
nya clrifkm[ten: 

"\ngtartygot ] loinlllul var nästan samtidigt mod Thor, 
ängkorvetten Cotle Iiinligbyggdos 1ö-b8, korvetlen Oräckl och 
chefsfartyget Valkyrian 1 8C>-±, några m bogseringsfartyg och 
ängkanonslupar byggelos på 18~>0-talct, och hjälpmaskiner in
sattes i lin ieskeppen Carl XIV .Johan och Stoekholm, livar
jämte arbetena på ångl"rogattcn Vanalli s påbörjades. 

Faktiskt stod sålunda Sveriges sjöförsva r, trots den rela
tivt höga om kostnad det erfonlrade, vid 18ti0-talets början 
nära branten a[ undergång. Detta började blifva klart ej blott 
för yrkesmänn en, utan oekså för represeutationen . Genom 
Krimkri get hacle man fått uppmärksamheten riktad på pansa-



rots Loty<lclso och träfartygens \·anmakt gent emot bolllLkano
nerna. lnom de tiesta mariner lla<lc n1a11 i långt större om
fattning än i elen sn~nska tilJgo<logjort sig ångkraften. Sknll c 
nu f-lvcrigcs flotta, hvilken cloek ännu långt fram på löOO-tn.lct 
stått såsom <len fjärde i ordningen i EL'ropa - öl'vcrträihd 
endast at Englands, Frankrikes ocl 1 H.vssla LHis --- alldeles för
svinna ur räkningen? Sa eåg det n t, ty r-;,·crigc iig<le, si\som 
rege ringen oekså framhöll i propositiOJLCn till 1Hn2-();~ års 
riksdng, bland sin sjiikrigsmntcri cl icke ett CIHln fartyg , som 
vore st rid s<lngligt. Så <ljnpt hade Yi nlltså sjunkit. Intet tlll
(lcr då, om mi ssmo<lct blcl' allt IJi ttrarc hos dem , som t.Ydligt 
O<·h utan tvekan insågo nöd\·ändighcton af ett krnftigt Rjöfijr
Rvar för rikets trygghot och Rjälfständiglwtl Intet unclcr, om 
detta missmo<l hos mången vnl'lnhjiirtnt1 oc:h fosterlän<lsk f'jö
krigaro öfvcrgick till förtviHan, i all synnerhet clå man ed or, 
att m ft n stod inför en de lnin g aJ hvad som fanns C]Yat' - en 
delning a[ personalen! Det påghcn< le fJto ra in bördeskriget på 
andra si <1an Atlanten skulle omcllertid äfvcn for svenska flot
tnn bli hr a af stor hctytlclse. J? n f-\ycr igcs son ha el c där skör
dat lagrar på skeppsbyggeriets omn'ule, som skull e göra hans 
namn o<lödligt. Hos honom fortlcf<lo kärleken till fosterlandet 
oförminska1l; och hos honom fanns don rätta öfvcrtygclscn 0111 
s;jövapn ct::; afgörando inflytande . Hans snilles York sknlle ocksh 
komma hans gamla Sverige till godo. l fans monitor vm j n ett 
l'urtyg, som pnssnde ii[\-cn !'ör oss, obetvingeligt ocl1 1lock föga 
kostbart. Sverige skulle ilnJva monitorer! Och medel till den 
första, till ett titlsonligt och kral'tigt stri<lsfnrtyg, som skull e 
bära sin store uppnunaros namn , beviljades ntan tidsspi llnn , 
samt inom kort <liircftcr till ytterligare tYå tlylika fartyg. 

l\[cd skäl må i[rågasättns, on1 iekc rikets sjö[örs\'a.J' änn u 
uneler många år fått kvarstå i sitt 1ljnpa lägervall, ifall Jolm 
Ericson icke varit ti\'Onsk. J Hfi~ års· kommitteför::;lag om () 
pansarfregatter lo<lrle ju icke till något resultat; och miRstäm
n ingen i nom sjövapnets egen pen:ionnl var hittrare än. någonsin. 

i\tt clet nord::Jmeribnska inbönlcskriget icke blil:vit till 
;i,nnn stiirrc nytta l'ör RYcriges sjiil'iirsvar genom sina lärdomar 

- (jil -

0111 sjö\·apncts nfgörnndc het.\·<lclsc , äfvcn under en kamp emel
lan stater mecl vidsträckt lamlgräns, iir i sanning högeligen att 

bekla{)'a · men orsaken härtill är \'äl att söka däruti, att dcttn · 
b ' 

krig hos oss, om man UlHlantagcr enstaka drabbningar, är s~, 

litet kän11t och stuclerndt - ett törhåll:m<lc åte r, solll till stönc 
cl elell har sin grund uti vår inhemska sjökrigslitteraturs fattig
dom , h vi l kon icke förmått bcre(la rum ens åt en öTversi ktl i g 
!'ramstttllning af detta krig:-; ::~torn strategiska operationer. Dessa 
äro <lock särskil<lt för oss al' utomordentligt intresse och bonle 
äl'ven för oss blih-a särskilclt bcty< lolscfulln, ty clc utvisa nlCrl 
ovc<lcrlägglig t~·<1ligl10t, lmrnsom on stat mc<l vidsträckt sjii
griins, trots <le mest glänsande segrar till lm1f1s, i liingcl cn 
måste dnka under för ötvcrmaktcn, om tilltriidet till harvet 
b lir henne !'örnckadt. Nydstatcrnas lristorioskrifvare mr Scburf 
f ramhåller ocksil på det kraftigaste, att dc konfcclcrorndc, med 
sin ulmi\.rkta regering ocl1 sina l'ramståewlc bcfälhafvare i lall<lt
kriget, al(lrig hatlc blil'vit ln·agta till nnderkastelso, om icke 
blockaden varit; och amiral Porter förklarar, att L lockaden bi
d r ag i t mera till kon[eclcralion cns undergång än alla and m mi
litära operationer ti ll snmrnantngnn . 

Allt detta iir go<lt och vitl, förmenar kanske mången, 
men <1 ct hör icke till svenske\ flottans öden under l D:<lc li.r
hnmlradot . - Kr t l et verk l igen så? E ller är månne icke 
äl'vcn <lotta, iHvon en bristmule in sikt i den närvarande såväl 
som den l'ödlutna tidens sjökrigsh istoria, ell er on bristnndc för
måga att fattn och tillgodogöm sig själh·a och fosterlandet dess 
lhnlomar, är månne icke iihcn detta ett drag hos (]et nysf' 
svunna århuJHlradcts män inom svenska (-]ottan, som motver
kat sjövapnets ut\·ockling och därl'ör iir viil vär<lt nit npp

m ärksan1m as? 
Det var ingalunda intresse för vapnet, som sakunel es -

hvac1 som hrast var klarh ot ocl1 enighot i uppfattningen om 
hvnd latHl cts vril kräfdc. Denna brist må vara förklnrlig nog 
med hätlR.)'Il till materielen, men llen är för den skull icke 
mitHlrc \.Jcklaglig . Oeh heklaglig är i nll synnorhet don grunt
liga och o l' ta helt och hi\llet vi l seledda uppfattning om Rjiivap-



ncts uppgift i all män bet och om r less oumbärlighet för rikets 
bestånd, som nu allt mera gjorde sig gällarHlo. 

Vid ifrågavarande tidpunkt synas sjöförsvarsvännorna till 
och med fwfva varit allt för modfäll!la för att ens våga sträfvn. 
efter ett återupprättande af: rikets forna sjömakt. 

Ett ojä[aktigt vittnosbör-l hiirpå limta vi bland annat i 
don lärobok af on lancltoHicor, som offontligoH anbefalldos att 
begagnas vid clo unga sjöofficersämnenas nnd orvisning i Jon 
kort efter 18GG års >>del ning>> inrättad e nya läroanstalten. La
vens flfhamlling, äfvon den anvätHl såsom lärobok, och i mångt 
och mycket förträfliig, röjer dosslikes cm bristan(1o in sikt i sjö
strate.giens grn n d sanningar. 

Dot iir i c ko för att anklaga, som dessa påståenden här fram
ställas eller uppropas , och allra minst äro de mäu värda före
bråelser, som visat sig så nit iska, som do nämm1a, ä[ven om 
man måste anse deras nit missrikta<1t. 

Det är däremot und er försöket att g il"va on trogen uild 
af förhållanr1enn, att Jinna cle ime grundorsakerna till splitet, 
likgi ltigheten och modlöshotoq, till förl:allet och vanmakten, 
som dessa påc; tåondon framträ<1t . Hagolstam, Jlazel ius, Laven, 
Manko!!, v_ Platen, r1o voro barn a[ sin ti(l såsom alla an(lra; 
oc.:h Olll de bleh:o språkrör för on stämning, som verkade häm
maudo på sjövapnets utveckling, så må man väl boklaga dem 
och doms ifvor, men ieko i förc;ta lwnd g(ira 1lom ansvariga 
för följderna. 

gn an nan stämning har efter dem inträdt, en djupare , 
mera allsidig och fastare grundad kullskap lwr, tack vare do 
senaste futionc1 enas arueton inom andra marinor, förnämli gast 
Englands, l''örenta statornas och Tysklands, börjat allt mora 
göra sig gällande. i\ tt äfvou denna kunskap skall bära frnkt, 
den må mogna till igare el ler sennro hos oss, därom måste vi 
vara fast öfvertygade. 

Vi hafva hunnit till den tic1ptmkt, då 8veriges sjöförsvar, 
hva(1 materielen vidkommer, befann sig på sin lägsta stånd-

punkt, lägre än någonsin ända sodan den tid, då Gustaf \Vasa 
vid sitt tillträde till regeringen fann Sveriges fordom så mäk
tiga flotta hopsmält till >>en bop skäriebåtar och annat prac
keri>>. Mon fastän riket vid 18GO-talets början icke ägde ett 
enda stridsdugligt fartyg, var dock Hottans personal - den 
u tan gensägelse viktigaste och mest svårersättliga delen af sjö
svaret - - ännu ganska talrik och i stånd att bemanna en akt
ningsvärd sjöstyrka. Enligt stat utgjordes don af 248 aktiva 
sjöofficerare, lwaraf 20 unelerlöjtnanter rned expoktantslön, 1 O 
reservofficerare, 1:30 civilmilitäre tjänstemän, 280 underoffice
rare, 400 matroser, 200 kauonierer, 280 skeppsgossar, (i 186 
båtsmän ocl1 640 handtvorkare m. fl, samt på marinrogomen
tot it) officerare, 33 und erofficerare och 800 man, hvarj ämto 
man kunde påräkna omkring 21,000 man sjöboväring. 

Det förefaller oss i sanning ogowlomligt, hurusom roge
r ingen nu kunde anse anledningen till det lägervall , hvari flot
tan bofunno sig, >>ligga till väsentlig do] i personalorganisatio
nen, hvilken genom att sammanföra sjövapnets båda olika do
lu r till ett holt nlCd on gomensam lJOrsonal, dragit uppmiirk
sam!Joton från don angelägnasto af dessa delar, nämligen skii.r
gård sfiottan >>. 

H varje kritik öfvor en sådan uppfattning, h viikon flir 
öfrigt naturligt nog icke lärer ägt något motstycke inom någon 
annan rnarin, är dess bättre numera obehöflig. En sådan kri
tik hade eljest uttalats femton år tidigare af samme man , 
som nu så liHigt Iörordado clolningon, i clot ban 1861 om sam
ma sak förklarad o: • Denna åtgärd finnor jag så motbjudande 
och så stridande icke allenast mot sjöförsvarets, men fäder
noslamlots bästa, att ett elylikt förslag, frän mig åtminstone, 
aldrig skall framställas» . 

Frändskapen mellan >> sjövapnets båda olika deJan visad o sig 
själfva verket vara alltför stark, för att de länge skulle kunna 

förb li l·va skilda. Efter 7 är v oro de åter förenade , [ör att, så
som man mod visshot kan hoppas, så förblifva i on lång 
framtid. 

Tidslwift -i Sjöviisendet. 
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l HGG års delning var emellertid icke !J lott genom s111 na
tur olitmplig - don skadade äfvon direkt sjöförsvnrot genom 

don minskning af aktint personalen, som samtidigt trädde i 

kraft. Donna minskning omfattade icke mindre än 95 orJicors

lönor (hvaraf l O expoktrmtlönor) och 5:3 umlorofficorslönor. 
Manskapsstammon skulle bibehållas, utom hvad betridTar båts

männen, hvilkas antal skulle re<lneeras till --t-lH-1-, seelan R båts

manskompanier blifyit öfvorflyttado till l::m<ltförsvarot. Donnn 
sistnämcla minskning kom <lock lyokligtvis aldrig till sUui<l. 

Däremot ö[verlänmmlos år 187~ nwriuregernentct utan vedor

lag till armcon; och Göteborgs station, som år 186-1- l"ödndrnts 

till <lop6t under Stocklwlm, indrogs holt ()Ch hållet 1R70. 
Om vi sålun1la från donna delningsti<l hafva att antocklla 

många och stora inskränkningar, hvilkas beslutande vi knap

past kunna fatta, så böra vi diLromot mml tacksalllilot ll1i11nas 

dess goda sidor. Till dessa tonlo först och främst lJöra räknas 
sjökrigsskolans inrättande år J.8()7 samt för öfrigt anskafT:an1lct 

af on fjärde monitor och några små pansarbåtar, hvilka nästnn 
alla likasom de 3 förut beviljade monitorerna voro af tidson

lig beskaffenhet, och hvilka dessutom gäckat farhågorna om 

dc nya örlogsfartygens hastigt intriiJTaJHlc obrukbarhet på grun<l 
af nya uppfmningar. Likalecles var clet från <lonna tid, so m 

fiottans minväsen leder sin upprinnelse , l1varjämte öfningamc 

till sjös icke obety<lligt utsträcktes. 
Vid don år 187i3 timade sammanslagningen ["örctogos ytter

ligare några inskränkningar. Ofiicorsantalot pi\. aktiv stat be
stämdes till 140, och un<lcroffi.cerskflren minskarlos mo<l 37. 

Mon sedan den tiden har sjöntpn ct gått framåt, om iin till c'n 

början med knappt märklJara steg. 
Den åtcrsti\.ondc delen af årlmmlraflet ligger oss ruåhii.ntla 

alltför nära för att någon redogörelse för densamma i denna 

kortfatta<lo öfversikt skulle crfonlras; mon dess viktigaste drag 

torde tlock böra antydas. 
Till <lessa räkna vi först och främst K. M:ts proposition 

till 187(5 års riks1lag om (i rall1Jilfartyg, 20 s mfL pansarb:\tar, 
4 lllini"nrtyg och 20 knnonhf1tar flt BJCJlllaR c-er( jiillltO f> l\1"-

- fi7 - , 

ningsfartyg, a ll t [ör en beräknad kostnad af närmare 50 mi l

l ionor kronor. Förslagets öde är nogsamt kitmlt. Stämn ingen 
inom nationen ooh särskilclt inom rikselagen ,.ar ännu icke 

mogen för k raftigare åtgärder till sjöförsvarets stärlmntlc. Asik

torna om <lon för oss mefit liLmpl ign Jllatcriclon voro icke hc!J or 

stadgatlo lJOs vapnets män. Och bland dc invämlningar, som 
äfvcn från sjöfl\rsvarsvitnligt ilft ll gjordes emot Wrslagct, iinna 

vi , kansko i första rummet, <len ofvan nämntla fm-hågan för 

Jartygsmateriolons ovaraktighet, en farhåga, som, det måste 
rättv isligen erkännas, i vissa fall var fullt berättigad, olmruYii.l 

man bo rt veta., att åtminstone skoppsskro[von blifvit lhngt mora 
hållbara, <lft dc lJygg(1es ut('slutan<lc af järn , än <lå dc bygg

elos af trä. En a1mnn bctiLnklighet fiåg man i artilleriets snabba 

utvecklin g; en tredje i den sjiiUgåcndo minans framt rädande. 
Ar tilleriet l1atlo, - så fiirmcnado man - besegrat pansaret; 

torpodon och rammen hade ytterligare minskat des:::; värde. 
På dessa grunder farm man dels förslaget om stora pansarfar

tyg min dre lockantle, dels bohoh-et af minslupar -- torpe<ll>åta.r 
-- all t fö r litet t illgodosedt. 

Emcllerti(l fortsattes byggandet nf små pansarbåtar och 

opansrade kanonbåtar. :\'fen att rikets sjöförs\·ar på <1etta siLtt 
icke kumlo nå on tillriteldig utveckling, dii.rorn var man inom 

fack kretsar a llmän t ense. Någonting mera måste göras. Och 

a tt fö reslå <len lämpliga fartygsmaterielon uppdrogs år 1 H7H 
åt on silrskil<l certkommittc, hvilkon arbetatie i nära tvh års 
tid och ilvan:i bctänkan<le , icke minst genom on af kommitte

ledamöternas törsök att för ringare kostnad åsta1lkommn on 
till r tLckligt kraftig pansarbåtstyp, icke blott lyckados till vi nnn 

sig all män t gillande, utan äl"vcn burit ganska rika frukter , 

mc <l un dan tag do ok af en punk t, [örslaget om en pan~arl> i'Lt 

för insjöarna - ett geni j U< l l" n'\. n i IJ Sjöpolitikcns <lagar, Ii vii ko t 
lyckligtvis snart nog alldeles förstuumwclcs. 

An mora ryktbar och bcty<lolsofull v;mlt 18RO-l S82 :'lrs 
stora >> p:nl :unontariska, sjöförsvarskom m i t te, som nära ans WL 

sig t ill c:crtkommitten. A[ alb do tnlrika försing t ill lloLtans 
stä rkande eller omhildmHlo, :-;om un<l<'l' årh unt1nuld al"gil\·ilf' , 
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vare sig af regeringen eller ar därtill l'öron1nadc personer, har 

icke något enda ens närmelsevis haft sådan [rarngång som sist

nämnda båda kommittocrs. Denna framgång var emellertid i 

början föga lofvande. Endast med mycket knapp majoritet 

beviljade 1R83 års riksrlag anslag till den första pansaxbåten; 

och det dröjde änrla till år J 887, innan medel till den am]ra 

kunde erhållas. Nu var emellertid majoritotcu inom riksdagen 

större; och det är både anmädmingsvärdt och synnerligen gläd

;jandc att iakttaga, hurusom sympatierna för sjövapnet inom riks

dagen eller, rättare, representationens öfvcrtygelsc om nödvändig

heten af sjövapnets främjande Vl.~xit i styrka år efter år under 

det svunna seklets afton. Att <le allt mera rikligt inströmmamlo 

statsinkomsterna såväl som dc politiska förhftllandena i hög 

grad bidragit att öka offervilligheten för sjöförsvaret, kan vis

sorligen ick0 förnekas, men det sätt, hvarpå ans lagen till ny 

fartygsmateriel bevilj ats, utvisar mcrl omisskännelig tyd lighet, 

att landets representanter icke blott allt klarare insett möjlig

hoton för Sverige att underhålla en <luglig flotta, utan ä[vcn 

äro besjälade af en fast viljn ntt, trots don vanmakt, hvarur 

11ottan måst uppryckas och hvilken nödväncligtvis kräft och 

kommer att kräfva allt rnera ök·ado ansträngningar och utgif

ter, förskaffn riket ett tidsenligt och efter förhållandena såväl 

inom landet som gent emot eventuelln motståndare al'passadt 

sjöförsvar. 
En blick på gången af ifrågavarande utveckling tonle 

till fullo bckräftn detta omr1öme. Vi anmärka då först, att 

anslag till elen första >>pansrade kanonbåtew> förgähes äskades 

nf l H8J års riksdag. l~'örst sodan den parlamentariska sjöför

svarskommitten godkänt typen, bevilja<les år 18H3 anslag till 

8vca - dock endast med (j rösters öfvervikt i den gomensam

ma omröstningen. Anslag till pansarbåten N:r 2 nekados af 

1886 års riksdag, därför att den första icke ännu ansågs till

räckligt pröfvad, men beviljades ändtligen följande år med 12 

rösters öfvervikt. Vid omröstningen om den tredje pansarbå

ten år 1800 erhölls en öfvervikt nf icke mindre än fl8 röster. 

Och so<lan J R\12 års sjökrigsmaterielkommitto föroslagi t en v ä-
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sentligt förbättrat[ pansarbåtstyp, beviljades året därpå medel 

till on sådan utau gemensam votering. Tre år senare ansl ftr 

r iksdagen jämlikt K. M :ts proposition på ou gång medel t ill 

två nya p::msarbåtar, Thor och Niord, jämte fyra torpedkrys

sare och sex torpedbåtar, år l H0ö beviljas den sjunde pan

sm·båten, Dristigheten , och år lk!)D anvisar riksdagen på en

skild motion öfver 13 millioner kronor till t·rc nya pansarbåtar, 

på samma gång som i enligl1ct mod den nådiga propositionen 

betydande summor beviljas till mo<lernisoring af do tre äldsta 

pansarbåtarna, till fullbordande af Dristigheten, till fyra tor· 
pedbåtar m. m . 

Detta anslag af medel på en gång till tre nya pansar

båtar, utöfver hvad rogeringen äsknt, torde meJ allt skäl böra 

betraktas såsom den för rikets sjöförsvar nwst betydelsefulla 

tilldragelsen under heb århundradet efter linska kriget. Ty 

att det vnrit me<l öppen blick för alla däraf härtiytaude kon

sekvenser, son1 riksdagen tagit cletta steg, ditrom kan icke det 

ringasto tvifvol råda, li.ka litet som om att det skoLt mod fast 

föresats att framgå på don sålunda inslagna vhgeu till det höga 

målet: ri.kots tryggande genom ett kraftigt sjöförsvar. Och det 

är denna inom hela vår historia enastående tilldn:cgolse, som 

vi våga l.Joteckna såson1 don most glänsande ljuspunkton pCt 

don i öfrigt tyvärr meren<lels mörka ocl1 sorgliga tafla, som 

Jlottans ihl<~n under tlct nittowle århundradet bafva att frttJII
visu . 

Tiden eltor don senaste sn1nnwnslagningon företer dess 

bättre äfven många andra ljuspunkter, väl värda att med taek

sambet erkännas och i troget minne bovarns . En sådan at 

synnerligan glä<ljaude och uum~irkningsvärd art finna vi där

utinnau , att icke ett onda svenskt örlogsfartyg under den se

naste tredjedelen af århundradet gått förloradt genom olycks

händelse, ehuru sjöexpeditionernas antal och längd efter hund 

i allmänbet beLydligt ökats. I nJsecnde på sjöolyckor har för 

öh-igt hela århunclmdet varit gnuska gynnsamt för svenska 
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!lottan i jitllll'örebe lllCll a1Hlm marilll'r. Endast l'en1 stvrre 

fartyg hafva förlist: korvetten Ull a t1'erson l ~01, skoJJOrte JJ 

Fortunn och en »hemmomn» l i-110, korvetten Uurlskrona 1 ~-i() 

odt korvetton Orii.<ld 1 HG!i. 

Blawl ljuspunkterna böra för öfr igt framl'ör andrn fralll

hilllas: onlnandet af mansknpoLs ut bild ni ng i exon:issko l or ocl1 

regelbundna sjiicxpeditiouor ; 187:-> il.rs lönorcglcring; illl·ä!tan 

<lct al' nya skolor för hefiU, underbefiU och manskap, si\.c-:om 

l11inskoloma, skjut-, torped- ur:h signalskoloma; fregatten Va

nadis' \'i.irl<lsolJlscgling l i'Hil-1 HHf>; <lon akti\·a otliL·or::;ki\.roJJS 

;'\,r 1887 boslutwlo vkning lllud iF> ol'ficcmre i mim a[ nfgång 

från rosorvstaterna; resorvofficorsinstitutiouon af sam1wt år; 

öl' n i ngsnuslagets höjande 11 ppropn.do gånger; penningem ode h 

beviljande år lH!ll till signalstationer \'i d rikets kuster; Cm·ls

kronn artillerikårs inr:1ttamlo [u· 1H\l2; i'trligon åtorkotnnJnmlo 

och planmossigt led<la eskmloröfningar, uneler bvilka en stor 

del nf fiot.tm1s \'ämpliktige sedan 18D!> öfvats i !J() Jagar; sjö

fästJI ingamas ~tilrkando, Uiitouorgs bol'ilsLawlo icke ntt l'örgWnl

Jna; organisationen af fiotta~1s stab :1r 18\)(); r::jökrigsl1ögsko

laus imättnndo år 11-l~lt-1; anslag till kolförråd för ftottnn samt 

<len år lUUO beviljade ökningen al' flottaus underhållsanslag 

och aJ ftottans fasta personal. I sanning on vacker lisLtd Och 

dock inn ohå.!Jer don pi't långt nilr icke allt. \'issn boly<lelso

fulla arbeten iii'O dessutom oj för oflentligbcten. 

Dl) förä ndringar, som flottnus personal för vfri gt Ullllur 

ifrttgavnmnd u period umlergi\.tt, kunna oc!J bohöJ'va här icke 

nii.nnaro omtala::;. Endast don tu· lHH7 beslutade YablllssitLL

ningen at bi"Ltsman:-;hi'tllot fi\r icke n10tl tystnad förbigås. Det 

iir ett aJtlllitrkniugsYärdt snkförhållnnde, att lilm allmän son1 

tt~ iktcn \'al' före denna yakans;;iittning, att flottan skulle vinna 

myekot genom Cll öka<[ fast matroskår i stiillot fur IJi'ttsmiin

lll'll, ltvilka ansågos <leJs bal\u allt l'ör långmrig tjiinstotid, 

men jitmförclse\·is ringa öl'ning, dels i allmänhet mindre Yäl 

lämptt sig för don mo<loma örlogstjänsten - lika allmii,n hm 

SL'rlcnnora den öfyertygolson blifvit, nU flottan aldrig ännu or

lthlliL [ull ersi1ttning för !Jyad hon i båtsmansbltllot förlorat. 
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Jlr]en uitda uppl'attuingama iiro J'örklm·liga, i tl.)' llllCl'lJl't den 

si~tnänmda . \'id sidan n[ en JliflLroskir om GUll Ulan f'amL 

l-W eldare och Ht> ha!Hlt,·erkare, alla mo<l ständig Lji1nstgöring, 

itgno flottan ju t.illgi\.ug på omkring (iUOO båtsmän, a[ hvilka 

trorljm1olcn i r egeln yar uppfonlmd. ] stället för alla dessa 

upptager J \JUl års stat on sjömanskår af :W:)() man, och donna 

kår är ii.n1m långt ifrån fulltalig. 

Ill a skulle det dock höfvas flottans miin att nulllora miss

trösta. Mun på t~ammu g<'i,11g få vi icke blumln för J.,ristenw, 

ty de äro, i synnerheL med hänsyn till andra 111arinurs utveck

ling tmder det senasto årtiondet, ännu stora botrid'famlo både 

materiel oeh personal. 

,\.tt don ijlming af flottans personal, som år 1\JUO blifvit 

beslutad , ondast är en ringa början till den, som mc<l nö<lvän

digliet inom kort måste följa, ilr yisserligon allom kändt; och 

don vid ingångCll at det nya ilrhundradot b uti uLliga persona l

staten kan således i eko betraktas annat ii n såsom on öl vor

gi'tngsstut. Mon det torde dock vara af intresse att stuelent 

dess viktigaste siffror jämte rikets folkmängd i ji1mförclso mod 

motsvarande tal hundra hr ti,ligare. Vi finna då, hurusom 

!lottans aktiva stampersonal omfattrulc: 
in U-lO l år 1\JUl 

officerare .. i) ..j.;) .200 

officerares vederlikar ... :ZU7 100 

undero[Jiecraro .................. .. ()7() 3i37 

fnst anstidlde menige (utom skcpps-

gos:om) ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 13,08W') 2,():-)0 

under det att rolkuJängtlon utgjorde... :3,387,000';";') ö , lr>U,UUO 

Dessa siffror skulle kunna gifva anledning till åtskilliga 

betraktohwr, men för aLL bilda sig en säkrare grund för on 

noggrani t och l'i1ttvis jiimlörolso mollan sjöl'örsvarots tillstl\Jul 

vid hörjan neJ , vid slutet af århu!Hlrmlot, IJonlo <lo fullstäntli

gas me\l en bd tlcl andra, särskildt boträffan<1o flottans mate-

*) f[ v~traf olllkri ng :2000 tillfälligt vak::ml::t; Htilndiga v::~kanscr, HH. 

stadsbåt::;män m. H., iiro frimdknade. 

':"'') Eller, o n1 Finlamt fri\mäknaH, 2,:)-17,000. 
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rid, stationer , öl'11ingar och undcrvi sning:·mnstalter 111. m. san1t., 
för tippskattning a[ lallllets bclJo[ af sjö försvar såviil so1n (less 
förmåga att bära uppoffringar härför, med statistiska uppgif
ter, llc ls röntlHle grannstaternas mariner, dels betriiil:nnde rikets 
nationaHörmögonhct, stats inkomster, lwmlclsomsiittning med 
utlandet och fabriksproduktion, lirvonsom bandelsflotta ns ton
nage och bemanning m. m. , och <lärjämto IJorclc rikets politi
c;lm od1 googndisku läge vid de olika tidpunktem a tagas i he
trnktrmdo, samt ä[von den imo halton och viinlct af llott.ans 
personal, materiel, anliiggningar och imättniugnr a[ allolmnlla 
slag, oj mineho än do ski lda tidernas haJ och möj li gheter, 
liiggas i v:'\gskålarnc. Det l1eln. skulle i så fall få on omfattning, 
som på intet vis lämpade sig för denna återblick. Mon ohmu 
de anförda sii'frorna således icke medgifva någon noggrann 
jiilllt'örolso, så torde dc li kvisst vara tillräckl iga för att Lorät
tiga till det omdömet, att Sveriges sjöförsvar vid slutet af det 
nitlo11do århun dradet, trots do sonasto årens anmärkningsvärda 
l'mn1steg, st<"u· långt tillb:tka för rikeLs sjöl'örsvar vid seklets 
början. ll'astiLn mycket ännu åtorstftr, innan yårt sj~>vapen 

kan anses i stånd att fylla . sina maktpåliggantle uppgi[ter, 
så kunna vi dock lyckl igb·is äga visshet om att 8\·eriges flotta 
illOill ett tiotal år skall komma därlläu, för så villt do Låda 
:-;unaste :"trolls o:xtra anslag på tomte lJUfvudtiteln bibehållas, 
och dess ordinarie anslag erhålla on motsvarande böjning. 
Och llenll<L Yisslwt bör i11gilva oss en glad Iörlwppn in g, att 
:-5\'l'Hska Jlottans ödEn umler rlet ll.)'<t [trlmndradet skola bli t'va 
ljusnrc i'tn Lmller det tilU.ndnlupna. Men ticloma äro onda och 
himl en är molnhöljd. Dot gäller fosterlandets oLeroende oeh 
sj iilfstii.ndiglwt, det giillor yår urgamla frihet, vår nati onella 
Jjllyaro. Måtte Yi alla, hmd eLs söner, inse detta oeiJ handla 
llärofter, innan det blir för sent! 

------ - -
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Flottan under· sistförflutna året. 
I. 

Flottan vid 1900 års riksdag. 

Var I S~l\1 års riksdag a[ stor Lotydolsc för sjölötsvarets 
utvoekli ng, så var don år 1!100 af icke mindre. Visserligen var 
större tlolon af do stora allslag t ill nmtoriol, som af denna 
ri ksdag fmvisados, redan af <len föregåonde Leviljacl, mon väl
viljan mot värt sjöförsvar l'ramtriillllo tydligt nog äfven i fråga 
om lle nya fllli:dagskraf, som vi(1 riksl1agen framsiii.lldos, såsom 
t. ex. boträi-Tando personalökning, höjningen af anslaget till 
llo ttans nyLyggnad och underhåll m. fi. 

Långvarigboten af dohattoma i ka mrama i frågn om tdc 
hufvtHltitol ns angoliigouhotor torde i ullmiinh ct utgöru ott ga n
ska tillförli tli gt uttryck på do inom riksdagen befintliga sym .. 
patiorna lör t-lotta n , och i detta afseende visa l lo seum;to 
åren on glädja nde förändring . lH!J~J års riksdag anviiiar 
t igande tttskilliga milliuuor mora, än hvacl _Kong!. Maj:t 
Logiirt; s istlidet års ribelag vur ej ful lt så tystlåten, mon don 
diskussion, som förekom , var synnerligen godartad, och on L1ol 
al do in viin<lningar, som < brunder gjordes, n.fsågo mind ro att 
klan drn, hvad Kongl. l\1n j: t begärt, än påpekandet af annat, 
som tulurno ansägo borde Legärts, och kunna därföre anses 
Lådum1o goclt för [mmtiden, {ttminstono ifråga om en komman
dc omorganisation af flottnus läkarestat. 

Såsom ott glädjande tocken för framliden beteckna vi 
iifvon dot sätt, hvarpå riksdagen mottog regeriugens framställ
ning om ökad personal l'ör flottan. Hiksdagcn ansåg sig vis-
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so rli ge n OJHlasL uöra godk;illlla de för l !H) t föro:-:lagna :-:ta loma, 

m en ifråga om d o konuJ IaJHlo h ren "ägur Jo u, alt ''H. i ksdngon 

finnor det vara s~•nnorligun Hirdolaktigt, att donsnlllma, pä siitt 

sålunda skott, blifvit satt i Lilll'ti.llc aLt taga kännedom iU'vcn 

om do utvidgni11gnr oeh auslagsiikningnr, hvilka at' !~<lers Kongl. 

Maj:t anses Höllvändig a fiir on mor afliigson framLid itu don 

niirmaste stalsregleringsperioden, oniir <lärigoqom Yinn cs 01 1 

tyd li gn rc uppfattning ar <lo l'mmlagda förslagens inbördes sam

llWlrll all g, iln<lalm\lsonlighut. ollor niidviindig!Jol». 

1\:au :-:jöl"örsvarut lllcd anlodni11g hiiml' oeh siirskilt!L mutl 

hiinsyn t ill att vämpliktsfrågans tillfreds:-;tiillan<lv lösning S)' llOS 

ligga i luften , an:-;e sig hal"va ni'tgorlunda fast mark Ullder föL

turna i Irftgn om personal be hofvet för framticlcn , s[t k n n detta 

ännu oj sitgas vam fallet i Jn'lgn om materielen. De sonasic 

årens rikliga öfver::;kott i statskassan lra[va gjort det ntiijligt 

ntt genom anvisande af stora summor på extraordinarie stat 

i nktni ngsviinl lllån reparera, h\'Hll under gångna tider försum

mats, lllUll aot kOllllllCl' Cll tid, då fartygsbyggna<lornfl vid flot

tan böra antaga e11 mora norn,ral kan.t.ktät·, och då frmutriluer 

äter on fråga, som till följd af nyssniirnnda lyckliga l'örliållan

don JJågra il.r varit undanskjuten, nämligen frågan om ett or

dinarie uybyggna<lsanslag för 11ottnn. Endast on tillfrodsstäl

Jando lösning af donna fråga kan g i. fva oss garantier [ör att 

det årh undrade, som nu iuträdt, iekc skall blifva vittne till 

samma bedröfliga ti ll sti'tnd inom sjön1pnl't ,;om det tillii.wlnlnpna. 

l liir n ollan hi. n ma vi en ret1ogörulse för 1 le olika ansla

gen under 5 :c hufvuc1titoln . 

Ordi11aric anslag. 

] :o) Hiksdagon har i hul'vnc1 saklig öl'voron:;stiLmnwbo llJud 

Kongl. Maj:ts förslag dct.s got1känt stator fur flottans ol'ficers

ldr, . rosorvof1icersaspirantor, undorol'ficerskår, sjömnnsk<"r.r, ma

riningoniörstat, läkarostat, för do milit~ira befattningar vid ilot

tan, hvilkas innobafvnre erhålla inkvartori ngsbicl1;ag samt å dag~ 

allöning ti ll ot:liceraro, umlorofliuoraro oub läkare. 

n alun: 
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Du sålunda god känd a ~latern a npptagrt [ö lj :'mdc iikning af pe n;o-

KOI Ilnl en<lil r ..... . .. ..................... . 

h:.OJIIIllllJldörkapl un af l ::t g rad c 11 

' ~:n. 

Kap tene r n. f l:a kln.:-<~ .... .. 

» ~:a 

LiijLllltnter ....... 

U n dl•r löj tnanl u r 

Uwtcro f(il'crskårcJt. 

Flaggunduruflkumru (~ty nuän, konstaplar, :s ke ppare) . .. . . 2 :1 

(mat-<kini:st.cr) .... .. .... .. ...... .. .. .. .. .. . .. . Hl 

(ru ~t1 n ä~t., torpcdnJii~t., J.."V:LJtcrsllliin ) fl 

l1 1J de roffkc rarc af ~:a grn.dcu (nJa:;kini,.;tcr) .... .. .. .... .. .. .. !l 

lle~e;·uojjicc;·sw<pinmtc·r ..... . . . . ... .... .. ... . j() 

&jumw~skr'tJ ·c·Jt. 

l 1 nd u roflk1 ~ rHkl•rporal e r ... . ............ ....... ...... ............ ... [JO 

l :a kb:s:;cn:; :;j<illJltn ........... .. .............................. .... .. . ~OU 

~nmnm ~öO 

Jlcn aE Kungl. ~ laj: t ~i~katllo likninge n n1 e <l 5U 2:a kla.~~c ns Hjiilnlin 

blc[ oj aE riksdage n bifallen. 

Jlfar i niu,r;cniun;tcäen. 

Ökni ng : 

ll irekWr .. .. .... ........... .. 

Iugeuiör0r .... . .. . .. .. . 

Ökning ~l 
i\l im;knill g' G 

~ llllllll:l. ökn ing 4 

M.in ~lmin g: 

I·~xtra in gcniörer ......... :) 

Umlcri n ge niörcr ...... ... 2 

i:i UJllllla 5 

Liika'J'C.statcn. 

Läkarc:;tipcnt!iater ........................................ . ... ... ... ... 10 
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Betrid'f:wde inkv!wtering~!"l"8ii.tt,Liny kummer dellita att fiir unclcrhe
fiil ueli g<'nten::;kap utgii 111ed het..nlligt ök:cde i>elopp, livilkPt frn.mg:'tr :tf 
fiilj:wde jii111 [önuttle tabell: 

Carbkron:t fitoek liol!ll 

l' ö r r nu förr n n 

F lagguncle ro l'fil'er, ,'\.r l igen . .. ... .. . ... LUO 2-:H) 1 f10 300 
l tiO l o10 240 
lO 4 1() 
5 4 1 (J 

Vnd.-0ff. af 2::t gr. > . •• .. . ...... . .. .• . .•. ... • . . 100 

l: nd.-ol'f. ·.kurpural , per :Hånad .... . ............. ···l 3 
c.cmen::;kap, > ' .. • • . .. . . • . • . . .. . . . • . 3 

Upjmtunt·rinyspcngm· kull>llla i land alt utgå : 
Wr l:a uppm<mtring::;ld :u;:;en n> ed 15 öre per dag. 
> 2:a 10 > 

' 3:e 5 » 

dels ock ~ mod utoslutundo ur riksstuten af anslaget ä 
l J..I.,OUO kr . till ersättning för vakanta rust!Iållsnummor i. Ble
kinge oeh Södnt Möre - i riksstaton för l DO l höjt anslaget 
till af-löning för f-lottans kårer och stater fn\n 1,77:3,-!i">2 kronor 
lll O<l 7+7,Öi30 kr0110r till ........... . Kr. :2,520,\Jt-\2: 

2:o) J enlighot mod 1\:ongl. 
1\laj :ts förslag, 111811 lllO<l afdra:g at' 
kr. 5,530, utgörande kostnaden för 
boklätluad oeh sängservis för 60 man , 
har riksd:tgon höjt anslaget till bo
kl äd nad åt sjömaus- och skeppsgosse· 
kåruma nwd kr. 30,!)()() tilL ... l("r. 317/>10: -

3:o) l3etriiJfamlo unslaget t ill 
naturaunderhåll har riks<lagon, setlan 
kostuaclon för 50 man , eller kronor 
!),830, aftlrugits från clet af Kongl. 
Maj:t äskade beloppet, höjt i frå.ga
varaiHlo anslag mod kronor li3,13U 
till ... ...................... ... ................. Kr . -!~0,000: --

-!:o) Anslaget till flottans ny
byggnad och underhåll höjdos mod 
af Kongl. Maj:t föreslaget belopp, 
.J.:2i'>,OOO kr. till ............. ..... ..... .. .. Kr. J ,7:2:),000: 

~~~~~~~---------------

'l'musport Kr. C>,0-!0,4!):2: 
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Transport Kr. !\0-W,.J-!12: 

n:o) Kong!. 1\faj:t harle föresla
git rikselagen att höja anslaget ti ll 
skeppsgosseskolan från kr. 8,780 til l 
kr. \l,D80, men riks<lagcn bevil.iudo 
endast en höjning af kr. l)00 .. l~r . !1)3:-\0: ~-

Den beviljade hOjningen rtfN:'tg 011 

]töjning af lärare::; bcgynnel~eliin med kr. 
200, li vruj~\mte ett tredje å ld crHtillU.gg :\ 

200 kr. tillkom. 

fi:o) Beträffande öfriga hiir 
ofvan ej nämnda or<linarie anslag 
ha<le I..: ongl. 1\laj:t ej för es lagit nå
gon förändring, utan upptog riks<ln
gen dem till samma belopp som förc
gåonde år ell er för: 
Departomontscltcfoll oeh ö[vorsty-

rclson... ... .. . .. . .. . .. KT. 
Carlskrona artil lerikår.. 
}.ldersti !lägg .......... . .. . ............. . 
BiHsmansi ndoln i n gen ... . .. .. . ... .. .. . » 

Lindring i rustnings- oeh roterings-
besvären .. ......... . .................. Kr. 

F lottans ö[ningar ........... .......... ... , 
Repotitionsiifningar för ro.scrvoflico-

raro .. ... . ... ............... ... .Kr. 
SjöbcYiiringens beklä<1nad och va

ponöl'ningar .. .. .......... . Kr. 

Sjökrigsskolnn ..................... . 
Sjökrigshögskohtn . .. ... ...... ... ... . . . >> 

Sjölmrtoycrket .... ............. . ... .... . 
Ersättning åt ofJ-ieer aro oeh i.ngoniö-

rer vid !i ottan uneler anställning 

l'li">,!IOO: 
:2!li3, 7%: 
37,000: 
21i,-l-OO: 

:3B,:mo: 
:-\70,000: 

11 ,!100: 

3:->0,000: 
:11,0-Hl: 
l]' 100: 
(i i">, OOO: 

oll or kommondering utrikes Kr. 12,000: 
Trnnspo1:tl<: r. (i, :-\83-,;1'""(--=)7=-:----
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Transport h~ r. (i, H8i3,:307: 

Sjukvård ... ... ... ...... ... ... ... ... .. . ... ... ..t-1-,000: 
Diverse b ebo[ ....................... , l D,17f>: 
Hese- och traktamontsp onningnr , 23/>00: 

Hkrifmntorialior och expenser , \' Cd 

m . m. (ökades mod i-\5 kr.) ... Kr. -l7, l()..J: 

Extra ntgif'tor 

Hnnd('{n. 

I enlighot med Kongl. l\'faj :ts 

förslag, upptördos anslaget t i Il lots· 

12/>00: 

och fyrinrättningarna mod ......... Kr. l ,500,-iml: 

Kongl. Maj:ts förslag att lt öja 

anslaget t i Il undervisningsanstalter 

fiir sjöfart mod kr . 16,1GO bil'ölls a f 

riksdagen på så sätt, att anslaget, 

ökadt mod 1-1-,150 kr., uppföl'Cl os 

mod ... ..................... ..................... Kr. IOO)WO: 
Anslagen till nautisk-motcoro-

logiska byrån mod ............. .. .. . Kr. !1,000: 
och till å lllorstillägg mod .... .. .. . Kr. B,OOO: 
upptogos i enligh ot mo<l K o llgl. 

Maj:ts förslag till samma bolopp 

som föregående år. 

7 ,02!!/>Hii: -

S umma för han<leln .. ..... .... ... .. ...... .... .... Kr. l,G22,70D: -

Rnmm:t onl inarie :mslag ............ ..... .. .... . H,l5f'>2,2Dö: -

E:ära ord innrie nnsln.rJ. 

Mod bifall till K o ng l. Maj:ts 

l'örslag anvisades: ' 

till anskaffning aE ny krigsfartygs-

materiel .............................. Kr. 7,823,500: 
----------------------------

Transport J\:r. 7,823,f'JOO: -- R,GG2,2!JG: 
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Tran sport Kr. 1,:·1':2:3/>00: - H,G:)2,2Di"">: 

t. i Il i"()rsättando i l'u!J t ti<lsonligt sk ick 

a[ pansnrbåtarno SYon, Göta och 

Thul e . . ... ... ... .. ... .. : ......... K r. ~ ,-1-20,000: 
t i Il iindriug a[ pansarbåtamo T i r-

fing och T h onlön ... ..... ... ....... K r. 
till anmlllil ition Wr stridsfm-tygcn » 

till an s kafl"ning af torpeder m. 111. , 

till skjnWirsök .... . .. .. ........ . . 

till bostyckniiig ar befästningarn a vicl 

Un d skrona och batteriarun vid 

Ji'årösunrl .. ........................ Kr. 
till nnläggni11 g af ett pmnpvoi·k lör 

don nya dockan i Carlskrona Kr. 
till a nläggning af en koldepot 

m . m .... ..... ... ..... .................... Kr. 
till n.nonlnande a[ minförsvar vid 

l 00,000: 
;31 !">,000: 

\Hi,!lOO: 

l \000: 

H!\000: 

inloppet t ill Göteborg ......... Kr. no,OOO: 
till til![iUJig lönoförbii.ttri ng åt un-

cl e rbot"äl vid U<lrlskron a art ill er i· 

kå r ..... . ..... ................. .... .... . K r . li ,200: 

ti Il löndörbättring iU lä m m o vid 

sj(i krigsskolan ........ . .. ... ...... Kr. l ,H(i0: -

Kongl. l\1aj:ts [ranJstitllning om 

beviljnn<l e a[ 200,000 k r. till miil-

väsoJ\(1ct hevi lja<les a[ r ik l:l <lagen , 

liJ Oll a1 1 visa<l or-; [ör l DOJ enelast J\: r. lf>O,OOO: -

Kong!. ~lnj:ts fram ställ ning ont 

boviJjande af <ly rtidstiJ1ägg åt Yi SRil 

tjän stemi in oeh hetjiinto l>lof a l' r i k s· 

<lagl' n n h;lagon . 

S nm!1l u extra ordinar ie :msln g ......... Kr. 13,224,10:">: -

CJ:to l !U 1'\'ndti le l n s r-;] u tsunmut 21 ,H 71i ,...t.OO: -
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Jämförande tabell ö l'vor nnslagon under :): to hufn1dtitoln 

und or nedannämnda år: 

Ordinarie an- Summa an · 

;\r J~xtra ord i- Hnmma för i\ nsl:Lg till slag för fi:c s lag utom 
n a ri o anslag. sjiil"iinwarot. ilan<h•ln. lmfvudtitcln. till handeln. 

lil~il ii,H5H,5Hl - l ,DR~ ,l l O - 7,:\47,()1[1 --- l ,BOfl,f>f>~ - H,G5G,200 -

l fl84 5,399,597 48 1,419,443 5~ !1,81!),041 - 1,508,f>ö9 - S,H27.fi00 --

18~! 5 fJ,470,341 - 1,7BD,C360 - 7,20:),701 - l,i"i0fl , f>5~J -- 8,71 8,2()() -

1896 5,487,741 - 1 '7il:l, 71i0 - 7,227,501 -- 1,508,55:! - 8,7il(),()(j() -

18!!7 5,537,741 - 5,RSO,Sf>O - 11,418,()()1 - l ,f>Oil,f>f>D - 1~,!!27, 1 ()() -

l SDil fJ,fJH7,741 -- fi ,777JHiO - 1 ~.:n5,H 1 - 1 J>OH,f)f)U - 1:1,82:3,700 - l 

l ilD~ 5,Giifi,40(i - 3,\> fi~,H:JfJ - H,2~5 , 7 1ll - l ,i-.<Jö,5G!J - 1o,1:u,aool-

l!lOO f•,HI li,2R l -- l :1, l :l4,7fi0 - 1D,Ol l ,041 - l ,GIIfl,f>ii!l - 20,(ilf!,fi00 -

1!101 7 , 02~l , f>H!i 13,224,m·, - 2f1,:!5'l, fi!Jl - 1,fi22,70!J - 2 1,87fi,40() - l 

( !~orts.) 
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Om torpedbåtstyper. 

Mod an ledning af dot inlägg i frågan om torpodbatstypor, 

som af rollaktionen för "Tidskrift i SjöväsonJet>> gjorts i sam

manhang mocl pnblicoraudot af min artikel »'J'orpedbåtstypor 

och torpodbåtstjänst», finnor jng mi g föranlåten att iinnu on 

gång boröra frågan om våra torpedbåtars deplacement. 

Mi n afsikt mod den citerade artikeln är att häfda don 

sjögåenclo torpedbåtens ställning såsom fartygstyp inom vår 

fl otta, c1. v. s. att bekämpa on opinion af holt annat slag iin 

den, som åsy ftas a t n iimnda redaktion. Att jag anväm1t u t

trycken >> 90-tons båt» och d:a klass torpedbåt» i sWllet för 

det mora lämpliga »sjögåonclo torpedbåt >> har möjl igou gil"vit 

anled nin g till clou uppfattnin g, att jag önskade fixera cloplaco

montct till 90 tons. Detta är ej min afsikt. 

Emell ertid är det oj min meuiug att i nu föroliggamlo upp

sats jäm ka på dc uttalanden, hvilka stå att liuna i don före
gående. 

Jag önskar dii.remot, på grund a[ reclaktionons för >>Tid

shiit i Sjövtiscndot >> ofvan nämnda inhigg, utveckla frågan än 

vidare och försvara on torpodbåtstyp, som möjligen kan blifva 

af större cl oplacoment än 90 tons, mon sannolikt ej komm er 

att Ci fverstiga J 10. 

Det förefaller mig nämligen, som om don å vissa håll ut

talade åsikten, att våra sjögående torped båtars deplacement 

bör ökas mod cirka 50 proc. af sitt nuvarande värde, tyrler 

på dot fö rhå ll ande, att man låtit on synnerligen viktig faktor 

för erhållanrlo af sjöcluglighot hos ett fartyg, träda i bnk
grunclcn. 
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Ett fartygs sjödugligbet beror JU af tviinne faktorer: 

l) deplacement och 
2) konstruktion 
Då man sedan urminnes tider har känt detta förhållnn-

\1C, förefaller det mig, som om man helt enkelt af kostnads
skäl, h vilka nu för tirlon väga tungt, ej borde lägga an på ett 
öka<lt deplacement utan att först baiva arbetat för erhåll aneJet 
at en Yäl konstruerad torpedbåt. Härigenom skulle don ön
skade sjödugligheten kunna erhållas billigare och pi\. ett ratio
nellt sätt. Jag håller till exempel för mycket troligt, att en 
HJO-tons torpedbåt, försedd med höga fribord (ej Whalebnck) 
förut samt fyllig öfvervattenskropp för och akter, skall visa 
sig 1ika sjöduglig som en till 140 tons förstorad Komet. 

Låtom oss därför så snart som möjligt gripn. oss an mer] 

lösandet af följande problem: 
"Hvillca lwnstruktionslinier lämpa si_q bäst för bcforch·an-

det rtf en torpedbåts sjöduglighet, utan menlig inverlcan å fart 

och rnanöverförinåga?>> 
Sätt en inom skeppsbyggnadskonstens område bevandrad. 

och från alla fördomar och traditioner befriad person att kon
struera en 2:a klass försökstorpedbåt. Lämna honom lmud

lingsfribct och problemet löses l 
Sedan försöksbåten blifvit färrlig - - några månaders ar-

bete ~ underkastas den jämförande pro[ tillsammans med en 
l:a klass och en 2:a klass båt af nu bcfi.ntliga typer; dessa 
försök komma otvifvelaktigt att lämna relativa värden, till
räckligt upplysande för fastställandat af ett försöksdeplacement 
Hir sjögående torpedbåtar. Detta d.eplacement bör bestämmas 

enligt följande grunder. 
Den sjögående torpedbåten hr ej att betrakta och må ej 

an vändas som rekognosör, såvida den ej kan stödja sig på lätt 
uppnådda operationsbaser (skärgårdar), eskadrar eller kryssare. 
Den kan al<lrig ersätta dcstroyern, liksom r1enne, använd inom 
vår marin, på grund af sin kostnad (1,200,200 kronor) och sin 
storlok ej häller kan ersätta den sjögående torpedbåten. 

Destroyorn kommor - i motsats till den sjögående tor-
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podbåten - - att vara detascherad fr~tn kusteskadern unuer större 
delen af ett sjökrig, och får kansko ~Lldria tillfälle att afskjuta 

b " 

eu torped eller jaga en torpedbåtsdivision. 

Af ven om. några dustroyers skola kunna bindas vid kust
eskadern för att afbålla fientliga torpe<lbåtar från Jensamma 
(eller den skärgård, som innesluter dess operationsbas), ton.lo 
aldrig deras antal kunna uppbringas så högt, att den s:jögå
cn<le torpedbåtens tillvaro inom eskaderu upphör att vara be
rättigad. 

L i k som 2:a klass torped båten är skärgårdarnos och hafs
bandens torpedbåt, är den sjögåenue torpedbåten öppna sjöns 
torpedbåt, och kan, då skäl J-innas, endast a[ de stora och rika 
nationerna ersättas med dest.royers. 

Den sjögående torpe<1båtens offensiv måste stödja sig på 
lätt uppuådda operationsbaser (skärgårdar) eller eskadrar. Detta 
oberoende af tontalet! En 150-tons båt är nämligenlika makt
lös gent emot dcstroyorn som en båt på 100 tons. 

Den sjögåemlu torpedbåten bör således vara så stor, att 
den utan fara för skrof, maskiner och pannor rn. m. skall 
kunna taga sig fram under hårclt väder. Däremot bör dcu ej 
vara f:ltörre, än att nämnda grad n.f sjöduglighet vinnes. 

Låtom oss nu antaga, att en division sjögående torpcd
båtar bygges i enlighet med dc crlarenhetsrön, som erhållits 
viu försöken med ofvannämnda 2:a klass båt. Det torde ej 
vara någon risk, att genast sätta en hel division på stapeln, 
ty enligt proportionsläran kan man på grund af försöksbåtens 
här antagna öfverlägsenhet beräkna, att den nya divisionens 
båtar skola lämna sina gamla kn.mratcr bakom sig. Det f:lkullc 
sålunda vara oklokt att afvakta resultatet af försöken med en 
båt och under tiden bygga ett större eller mindre antal båtar 
af elen gamla typen . 

Som jag ofvan frn.mställt, är det min öfvertygelse, att en 
väl koustruera(l torpedbåt om cirka 100 tons skall uppfylla 
de fordringar å sjöduglighet, hvilka man inom vissa läger bäst 
tror sig kunna tilllfredsställu genom ökadt deplacement. 
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Under <lot antagande, att ingen svensk sjöofficer kan iJrn 

för ett deplacement öfvcr 150 tons hos våra sjögående torpcd

båtar utan att åsyfta en destroycrtyp, vill jag nämna, att sam

manlagda antalet torpedbåtar af 70--160 ton s deplacement 

inom världens mariner bösten 18!J9 var G05, fördcladt enligt 

följande: 

478 st. af 70- 110 tons deplacem ent och 

127 ~:;t. af 111- 150 tons deplacement. 

Itulien förfogade vid samma til1 öfvor D-l st. »sjögå

ontlo torpedbåtar» af ett tleplace]ljont, varierande mell au 7!J 

och 110 tons samt en fmt af 22-24 knop. 

Dessa båtar, h vilka till stor lek och fart kunna anses ;jäm 

för li ga mod vår Komet-typ, äro till största delen synnerligen 

sjtidugliga. Af större torpedbåtar ägor ftalion emlast 7 styc

ken aviso-torpedbåtar af 139- 151 tons tieplacement och 2-l 

- 20 knops fart. 

Att Danmark låtit deplacementet å ~:; iua sist byggda tor

pedl>åtar gå uplJ till 1-12 tons, ,l>eror enligt uppgifter frän nä nln

dn land på det förhållande, att de danska torpedbiltame på 

sonare tiden allt mor erhållit användning som skylld för utsjö

iisket å landets nord- och vostkust. E1digt samma källa skulle 

do danska torpcdl>åtarne, i elen ki.odel so oe oj till<lebts douua 

uppgift i fredstid, aldrig erhållit stönc deplacement tln l]() 

ton s. 

Jttom den tyska marin en, lwar::; iltgi.in l att öka tontalet 

å dc sjögående torpeclbåtamo sannolikt varit en a[ impulserna 

till ropet på högre tontal hos våm båtnr, lwde man från bör

jan en torpedbåtstyp nä~:;ta.n identisk med vår Komet. Typen 

ansågs emellertid ej nog sjöduglig, bvnrför tontalet ökades. 

Denna ökning förGättrade emellertid ej l>åtarnes sjöduglighot 

i önskvärd grad , b varför man fann sig föranlåten att höja för

skeppet och använda fylligu öfvervattonslinior, korteligen -

1nan måste konstruera om typen. 

Emellertiil. synes man i 'l'ysklancl ej vara nöj ll med dc 

stora sjögående torpcdbåtarne. 

-- 85 -

Beslut har niimligon fattats att oj vidare bygga ~:;åda na, 

uta n att i stället anslmffa torpcdl>åt~:;Iörstömro af cirka -!00 ton~:; 

deplacement och 30 kuops fa.rt . 

Slutligon vill jag framl ägga följaudo kostnadsnppgiftor: 

våra under byggnad varande l:a khts~:; torpcduåtar kosta 

fullt utrustade 280,000 kronor; motsvaraullc Gelopp Iör don dan

ska 1-12-tonsbåtcn är 330,000 kronor. 

Stockltolm i Do<..:ombcr l DOO. 

Erik ffägg. 
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litiet·atur. 
Svenska sjöhjältar. Il. Jakob Bagge. III. Nils Ehrensköld. 

Af Arnold Munthe. 
Don serie lefruulsboskrih1ingar, som moJ Gustaf v. l 'tlilnn

der för ett par år sollan inledlles at författaron till ulvanstå
onde arbeten, har i dessa fått on vänlig fortsättning. 

Vi hoppas att minnot af ännu mången sjöl1jälte skall af 
honom framdragas ur dot mörker, llvari clot så liiugo fått hviln, 
mon redan genom de tro arbeten, som hittills sett dagen, lmr 
kommendörkapten MuntlJO dokumenterat sig eåsom en biograf 
af rang. 

Dot är icke onda~:~t i deras egenskap af sjiiiljältar, som vi 
1m få göra närmare bekantskap med <lo män, som här ~:~kilclra:,; 
-såsom sådana hade vi förut åtminstone någon kännedom om 
dem -·; det är äfvon mod deras karaktärer författaron söker 
göra oss bekant. Att han hän·id bäst lyckats mod den tappre 
och sympatisko Nils Ehreusköld, torde bero på do goda oel1 
rikliga källor, ur hvilka han i fråga om denne haft att ösa. 

Det fängslande innehållet i dessa lefnadsboskrifningar, clet 
vackra späk hvarpå de äro hållna, (leras påtagliga tillförlitlig
lwt, stilfulla utstyrsel samt förtritHliga illustrationor af amiral 
J. Hägg, göra dom förtjtiuta at all tlon uppmuntran, som kan 
komma dom till del. 

Tilläggom att det icke endast ät· llcm blifvaudo sjölljälten, 
som m· dessa lzttrnkarlars historia kan hämta föredömen , äfvon 
för menskan finnes mycket däri att inhtimta, som förtjänar 

tillvaratagas. 
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Innehå1l i åtskilliga maritima O(~h ln·igsvetenslmplig·a 
tidslrriftm;: 

. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift . 21:a och 22:a häf
tet HJOO. AlmdcmicnR tiiflingsämncn för 1901. För~hgct till ny hiironl
nlng. 

23:c hiiftot l DOO. Ytter ligare om n ni formen, dcsR fii1'g m. n L Krig~

vetcnskapsal<ademiens ;,;arnmanträden. 
Artilleri-Tidskrift. 4:c och 5:o hiiftena 1900. Den tyHka fälthaubits· 

matericlen M/98. Ett tungt engelskt batteris deltagande i Ladyflmit!Js 
undsättnin g-. Hotellkiss G,s mm. :wtomatiska kulspruta. Rapport öfvcr 
skjutförsök med automati;,;lm kulsprutor. Rapport öf-ver anskjutning af 
24 cm. k Fmj%. Bctäulmndc, afgifvet af Rvcnsk-nor::;ka artillerikommitteen. 

Tidskrift for Sawcesen (Dansk.) Ikcem ber l !.JOO. Fra Krigsaaret 
l E4~J. Fyrvrcscn, et Gensvar. l\'lcddolelscr fra Nord- og 0:;ters0marinernc. 

Jannari HJOl. Et par Bem:erkningcr om i:i0vrcrncts befarne vwmc· 
pligtige J\IIandskah. Fhadens vmmcpligtige Lrcngdsrnlle·mamlskah. Den 
norske marine. 

Mittheilungen aus dem Gebietc des Seewesens. N:o XII 1900. A ltii.gyp
tiscbe Shiffstypen nno dcrcn Fortentwieklung. Uber die Eignnng cinigcr 
Gattungen boisser Dämpfe fiir den JV!aschincnbetrich, mit besonderor Be
riicksichtignng der Bootsmaschincn. Vickers Artiiieric auf der 'Vclt:ws· 
stcllnng zn Paris. Ersatz cines verlorenen Schraubenpropell ers und 
A u stansch eineR gcbrochencn l'ropollcrschaftcs in Sce. 

N:o I nJOl. O bor maritime Stratcgic mul Scckriegsrecbt. Die Fort
sehrittc in <ler Entwicklnng des Schiffs1,mnzers und der Marine-Artilierio 
im Jahrc 18!JD. Cornpass-l'eilungen hci nacht. Die Anwondnng des Tor
podes auf Schlachtschiffen. 

Marine-Rundschau. Dezombcr 1900. vVarnm hat Napoleon I wr Sec 
kcinc Erfolge erringcn könnon '/ Dio Betheiligung der Marine an der 
SeymourselJOn Entsatzcxpedition. Schildcnmg und kritischc Bespreclmng 
der Thiitigkcit uer cnglisehen Flotte in dor Ostsee im Jahre 1854. Dor 
Orkan von Galveston om 8 September l DOO. 1:-lchiff:irztlischcs ans dem 
17. und 18. Jahrlmndert. 

.Tanuar 1 DOL All crhöehst.er Erlasz. S . l\1. S. Gncisenau. Di o .Er
gänznng des Reeoffizicrkorps. Das franziisische Flottengcset;~, von 1900. 
Bcstimmung des Militiirischcn Worthes von Linienschiffcn 1111(1 l.'anzer
kreuzern naeh der l'A·l''ormel. Umbau S. l\1. S. Hagen. Torpcdoboots
zcrstörcr-Zcrstörcr. Abrisz cinc r Gesc hichte der Kompassdcviation. Ans 
elen Reiseberielttcn 8. JVI. Schiftc und Fahrzeugo. 

Proeecdings of the Royal Artillery inst.itution. November 1900. Ran· 
ging with field and mountain guns. The battle of Diamoncl hill as it ap
pcarecl from the ö2:nd fiol d battcry, .J une 11 :th and l:l:th 1900. The figuro 



of merit of an y comp~my practi s ing scawanls. Tito Boe r war. The rockct 

troop. The art.illcry csco rt. 
Decemuer J ~00. The Boer war. Coas t rl cfcn cc. Field glasses for 

serv ice. Forcoast of promotion in the royal ar till ery. 

Journal of Royal United Service Institution. November 1900. The La

dy,.;mith pigeon post. Speed in naval tadics. Von Liihcl[:.; annu al re

ports on the c hanges alHl progrci:!S in milit:n y m:tt.tcrs in ] 8UU. The bom

bardment of l'aris 1870- 71. 
December ]900. The japancse batt lcshi p Mikasa. The routes of 

snhm:trinc cablcs . Tlw great Tmns-S ibiri cn-railway . The qucstion o[ th e 

typc of b:tttleships aml crui«ers most sui tcd fo r t he n msian fl ee t. A jour

ney in Cyprns 1899. 
Proeecdings of the United states naval institute. Sept. lDOO. Torpcdo 

opcmtions in naval warfare. lYiemomndnm on ge nom! staff for th e U. S. 

N:tvy. An adress <l eliverccl before the naval war collcgP.. An ac:count ol' 

som c pas t military and naval operations di rcctod aga i nst P orto Ri co and 

Cuba. The Pacific submarine cab le. The n:tval hat tic of Manil:t. \Yi th 

rc f:ercnce to the sizc of fighting ships. 

Le Yacht. JO Novcmbrc. L 'emploi do la torpill c. 

17 Noveml>rc. J\ propos dc tell3graph i c so ns-marin e. 

24 Le rapport rle l\ 1. F lcnry·Ravarin i:! ltr le lmdgrt dr 

la marine. 
l Deccmhrc. Les genemtcurs Montnpct. Les l•atimcnts dc guerre 

fr:m cais. Le Marcngo . 
8 Deccmbrc. L ':mnec colonialc et l:t <l6foncc des cotcs. 

I ii Le projet dc loi sur l' angmcn tation dc la flotte votö 

par le HGuat. Les cssais de r croiHcnr » Vm·csc >. 

22 Decembrc. La composit ion do n os escatlrcR et les divi sions loin 

taincs en IDOO. Le::; h:ttiments dc guerre fmncai s . »l'Aquilon •. 

2D Decct nbrc. .L'organi :;ation des defcnsc::;- mobil cs . Le cniras~6 la 

D6vastation. 
United Service Gazette . Novcmhrc. Laun ch of the japan cse ha tt.l c

ship Mikasa. The cnginec r bran ch of the filn eri ca n navy. 

Novembrc 17. The bnllct kil! :; morc offi cer R; disccasc morc men. 

Japan aH a naval powcr. 

solat.c. 

Novembrc. 24. Mr Bowl cs, M. P., on the n avy. 

Deccmhre l. Forcigu naval dcvclnpm cnt s. Are t.nrpc<lo craft ob-

Dec. 8. The royal corps of naval const.ru cLorR. 

Dec. 15. Dcfcntl ,nc from my friends. 

Dec. 22 . Sir J ohn Jlopkins on nava l id cas. 

Dec. 2~) . M. dc L:tncssan and the french n:tvy. 
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