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I »Mi ttboil ungen ii ber G ogenstände des Artillerie-und
Gcuio-\Vesons, 1900 förekom mer en från tidskriften »Hyska
Iuvali(len ,, lräm t ad kortare afband l i ng under t i teln »Befestigte
](oh lenstationen,. Donsaumw innehåller visserligen mestadels
allruänt kända synpunkter, mon såsom en inledande öfvorsikt
torcle don dock här vara på sin plats.
För att ytterligare ntl'ylla materialet till betraktelser öfver
hithönwtle frågor och på samrna gång lämna en del nya uppsla g återgil'vos i (1et föl.inndo äfvcn ur >>Procoodings of the
ILoya l Artillory Institution>> meLl veLlerbörligt tillsti'tnd en både
int~'OSStmt och originell uppsats, benämd >>Tboughts on Coast
nefenc.;o suggestaLl by tile Boer \HU'>>.

l.

Maritima replipunkter.

Do tiLlcr ilro Wrbi, då h ela eskadrar af sogelfartyg måmHltal kunde hålla sig i öppna sjön utan att anlöpa någon
hamn .
Modorna örlogsfiot.tor förfoga öfver ett helt ringa antal
sådana fartyg, som tillåta medtagandet a[ en större mängd kol,.
och cle äro därföro hänvisade till en fortlöpande ersättmng af
sina förråcl. Dessutom är nutida fnrtygs konstruktion så invecklad, att reparationer, ombyten af enskilda delar o. s. v. sannolikt o[ta blifva nödvändiga.
Tid.sb·ift 'i Sfövi:isendct.
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I fredstid kunna för dessa finclamål alla större sjösliteler
nyttjas, i krigstid däremot äro sådana, belägna inom neutra la
stators område, icke tillgängliga för de krigförande makternas
fartyg. Det blir då n0dvändigt att verkställa kolning i öppna
sji:'.n, och mod afseende på reparationer är man hänvisad till
att uppsöka egna hamnar.
Däraf följer, att förefintligheten af härf0r lämpliga hamnar inom hela det område, hvarest flottans operationer i krigstid kunna tänkas äga rum, för h varje sjömakt är af utomordentlig vikt.
Valet af läget hos dessa lwmnar (replipunkter) beror i
första rummet på politiska och strategiska hänsy n.
I nautiskt afseende måste emellertid en sådan hamn vara
skyddad mot förhärskande vindar och om möjligt hela året
om isfri. Den bör i förening med ett tillräckligt djup äga en
god ankargrund, och dess storlok måste mec1gifva elen eskader,
hvilk en kan komma att operera inom m0tsvarando krigsskådeplats, att ankra i densamma, äfvonsom att där röra sig med
nödig frihet.
Ur militär synpunkt böra replipunkter uppfylla följande
fordringar:
l. Hamnen bör äga fiera utlopp, så att blockad af en
fientlig f-lotta försvåras, under det egen flotta kan löpa ut på
bred front.
2. Hamnbyggnader och an karplatser skola vara tryggade mot bombardemang.
Det område, hvilket erfordras för banmbyggnad cr, kan
man uppskatta till nngefär l kvadrutverst (l,lJ k.-m .2), och till
ankarplats för 26 örlogsfartyg torde kräfvas en rel1d ar omkring 2 knturatnTsts utsträckning. Etlligt denna beräkning
skul le sammanlagdt ett område på 3 kvadratverst beböfva tryggas mot bombardering.
l\Lcd hänsyn till att precision vid skjutning mot så stora
mål knappast har någon betydelse, kan ett boml>ardemang med
fartygsartilleri u tf öras redan på afståncl af 12 till 14 verst (12,8
till 1+,\J km.)

Antager !llan, att fientliga fartyg kunna nalkas kusten
på -l versts afstånd, så är en hamn , som befin ner sig U till
l O verst län gr e in, redan genom sitt läge tryggad mot bombard ering, och för att hindra fienden från att uppehålla sig
närm are än på 4 verst kräfves intet vidlyftigt artilleriförsvar.

(Brcsl).
Om kusten icke ägor några til!rtickligt djupa inskärn ingar, kan trygghet mot bombardemang endast vinnas mell tillhjälp af f("rtifikatoriska auläggningar.
Ett tillräckligt antal mörsarebatterier vid inloppet till en
hamn gör det våg<Lllt för en fientlig fiotLa att någon längre
tid uppehålla sig närmare än lO verst därifrån. Ingen betälllafhafv are torde, i betraktande af don stora skada, som kan tillfogas fartygen, till och mod genom enstaka träffar af 11" (28
cm .) bo1nbcr, viljrL uf\·ertaga ansva ret för, att det honom anförtrodd a fartyget, representerande ett värde af fiera millioner,
utsättes för elen farliga mörsareeld.on. En systematisk bombtrrdering blir i hvarje full under sådana förbållauclen otvifvelaktigt förenad med stora förluster å den aulallanclcs sida.
3. Inlopp et till den inre ankarplatsen lli åste van1 skyddevit
mot gcuombrytning.
Härtill tjäna spärrningar och anläggn ingar för att bestryka farvattnet med artillerield.. Sistnämnda medel är dock
endast verksamt vid smala inlopp (ungeliir l verst), emellan
vid större bredd Ji entliga fartyg, h vilka under mörker eller
tjocka söka forcera inloppet eller uudanr0ja spärmin gama,
ku a ppast kunna upptäckas från stränderna. .\[d etta skäl böra
till n•plipnnkter väljas sådana vikar, som jänJte en fördelaktig
form (dj upt inskurun i landet) IIatva ett smalt inlopp.
Tvingas man dock af omständ.ig!Jeterna att välja en bukt
mecl mycket bred mynning, måste inloppet rned konst göras
trängre (slenförsäukningar, vågbrytare, spärruingar o. s. v., såsom
t. ex. vid SpPz.zia .)
-l. Vikens stränder böra vara lämpliga för auliiggande
af batterier och !Jamnbyggnader.
llöga stränd.er ägna sig för anläggande af batterier bättre
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dc b.
o·)·nna cl<h 'crk an mot fartvgens
sårhnr·;lste
'b ., emedan
.;.._
del, däc:kct, samtidigt med att (lon anfallande tvingas afgiha
sin ol(l under jämförelsevis stora elevationsvinklar.
För hamnbyggnader däremot äro låga stränder gynn sammare, med hänsyn till lättheten att lasta och lossa.
Af hamnbyggnad er bör en replipunkt äga:
a) m ekaniska verkstäder för tillverkning af' mask i nor, tmgpannor oclt öfriga fartygs i n ventarier;
b) förrådshu s för ammunition, sprängmedel, proviant oc h
annan utredning;
b) dockor af ungefär 600' (152 ,5 m) längd och minst 28'
(8,5 m. ) djup;
d) koldepåer, rymman<1e -t måna<Jcrs behof för till desamma hänvisade fartyg;
c) kaserner och sjukhus;
f) kajbyggnader med kranar o. d.
En ort, som äger allt lwad ofvan n ämnts, bör obetingaclt
befästas åt sjösidttn. Däremot beror det på lokala förhållanden , huru vida ä f ven landsidan måste tryggas genom befästningar, och i bvilkcn omfattniug detta bör ske.
Befästningarna å sjöfronten hafva till ändumi\J:
1) att bekämpa en utanför uppträdande fientlig f-lotta;
2) att hindra fienden från att intränga i hamnen;
3) att i händelse af en ly ckad genombrytning bestryka
<lensam ma.
Det verksammasto mc<llet att förhindra en fi entlig edatder fråu att intriLnga i hamnen är farlcLlens Jlankl•rande medelst torpeder och dämäst anordnande af minspärrningar.
.\lven nät och anclra hinder kunna vara till nytta, dock måste
dc bestrykas mecl artilleriold
Den å sjöfronten erforderliga artilleristiska styrkan beror
på antalet och beskaffenit eten aJ de ficn tl iga fartyg, som samtidigt kunua uppträda vid ott anfall mot ifrågavarande örlogshamn, äfvensom på de lok·ala förhållandena. Ligger exempelvis hamn en i on djupt inskuren vik, mor än 10 verst hån
hafskusten, så kan försvararons artilleri vara betydligt svagare
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än den au falland es. Ar däremot ifrågavarande afstånd väsentligt mindre än 10 verst, då måste försvararen förfoga öfver
ett sådant anttcl kanoner, att den artilleristiskn öfverliigsenhcten
är honom tillförsäkrad, och att don fientliga i-lottan kan hindras
att uppehålla sig å en plats, hvarifrån don kan bombardera
hamnen. Han måste i detta fall hafva minst lika stark bestyckning som den anfallande.
På nfstånd öfver -t verst riktas kustbatteriernas eld nästan
uteslutande mot de Iientliga fartygens däck , på afstånd från
-t verst och därunder kanuner härtill beskjutning af vertikalpansaret med kanoner, på små afstånd (l verst) slutli gen bekämpas fartygen med eld från alla ännu användbara pj eser.
'hd äldre kustfästningar finner man ofta f-lera batterilinjer, af hvilka de bakre hafva till ändamål att beskjuta fienden ätven eft er en lyckad forcering. Numera äro dock pjeserna i främsta linjen, tack vare införandet af pivålavetter, i
stånd att verka äfven mot hamnens inre, till följd hvaraf en
starkt armerad andra batterilinj e kan undvaras.
Ick e desto mindre är befintligheten af några mot eld en
utifrån sjön skyddade batterier fördelaktig , då det alltid låter
sig tänkas , att artilleriet i främsta linjen vid tidJ..mnkten för
ii.cndens forcering ej längro är i användbart skick.
Som typ för kustbatterier böra väljas öppna, travorscrade
jorclhatterier, å hvillm bakre delen af bröstvärnet är betonarad
och försedd med hundmaga sin för ammunition. Traverserna
inuehålla ammunitionsdurkar jämte anordningar för en bekviim
tilltörsel af ammunition. Hattericrna böra genom rälsbanor stå
i förbindelse med hutvudm agasin, ditrest sådant il.nnes.
I vissa fall kunna äfven kasematterade eller bepansrade
Lattarior komma ti ll användning, nämligen om det artilleri,
som är afsedt att bestryka hamnen och inloppet till densamma,
på intet annat sätt kan skyddas mot de ii.entliga fartygens eld.
Man skiljer mellan tre slag af landstigningar:
1. Landstigning af manskap tillhörand e fartygsbesättningarna med tillhjälp af fartygens egna båtar (i det närmaste
motsvarande ett kompani från ett modernt pansarfartyg).

-
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2. L andstignin g af på örlogsfurtygen medförda trupper.
På större m oderna pansarfartyg kan vid pass en bataljon
transporteras, och således är en oskarler på 12 till 18 fartyg
i stånd att landsätta ungefär en infanteri[örclelni ng.
3. Landstigning med trupper af alla vapenslag, uppgåelide till en styrka af ett par armekårer samt öfv orfördn på
särskilda transportfartyg under skydel ar on kon vojorund e
eskad er.
Om det skall vara möjligt att hindra förstnämnda art a[
landstigningar , måste ifrågavarqndc del af knstcn till hela si n
utsträckning kunna bestrykas medelst snabb olclspj cscr ell or
fältartilleri. För erhållande af rasanta banor bör sådant artilleri uppställas så lågt so m möjligt.
Isolerade och på fiyglarna beft ntliga batterier måste vara
slutna samt hafva fl an kerad e grafvar och infanteribesätt nin g
(kustfort). Öfriga batterier böra genom gallerverk o. d. skyeldas mot stormning.
En landstigning af på örlogs far tyge n själfva medförda
detasc hement är utförbar, om i närheten af den hamn, som
skall angripas, finnes n ågon vik, hvilken gynnar urlastnin g
af trupp er, kanoner och förråd . 'l'i ll skydd mot dylika förotag ford ras visserli gen befästnin ga r på landsidan aJ hamn en,
men särskilda anläggniugar för att trygga donsamma mot bombardemang äro icke nödvändiga, emedan elen anfalla nde högst
kan förfoga öfver något fältartill eri. En sluten, storm fri encoin t är därför tillfyllest.
För att kunna hålla denna mod så obetydli ga krafter so m
möjligt, lämpar sig att anordna stödjepunkter, hvilka äro förenade med h varandra genom flankerade hinder och svagt profilerade mellanlinjer.
Vid det tredje slaget af landstigningar (större transporter) förefinnes möjlighet att medföra belägri ngsartilleri. I detta
fall måste, för att en hamn skall vara tryggad mot bom bardeman g från landsidan , förutom enceint äfven finnas framskjutna
fort, hvilkas afstånd från den förstnämnda allt efter de lokala
förhållandena kuuna växla mellan 3 och 5 verst.
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Om landstignin gs punkten är belägen fl ora dagsmarscher
från orten ifråga, blir emellertid framforslandet af belägringsmateriolen förenadt m ed stora svårigheter och betydande tidsförlust. Man kan i detta fall - utan att därföre förneka möjligheten af en belägring (Sevastopol) -- med stor san nolikh et
antaga, att fi enden genom on bom bard e ring eller ett afkortadt
anfall skall söka bringa orten att falla.
Är en formlig artilleristrid icke att vänta, så behöfver ej heller gördeln gifvas ett såda nt utseonde som vid landfästnin gar. Anordnandet af intervaller, transportbanor o. s. v.
hm und er sådana förhållanden bortfalla. Forten böra utan
hänsyn till sitt ömsesicliga läge anläggas såsom själfstäncliga
verk på punkter, hvilka erbjuda en gynnsam artillori ställnin g.
Dessa verk måste städse vara fullt armerade. Hufvuduppgiften för säkerh etsbestyckning en är att bestryka sådana ställningar, hvarifrän orten ifråga kan bombarderas, och bärför afsedt artilleri bör till skydd mot kasteld vara uppställdt i kasematter (in tervall-tian keringsanläggn ingar).
Besvarandet af frågan, med hvilken af de anförda slagen
af landstigningar , m an i hvarj e fall har att räkna, ligger icke
inom ramen för en teoretisk und ersökning. Detta beror på
det politiska förhållandet till grannstaterna, deras sjö- och
landtmilitärn styrka, den ifrå.gav_aranclc hamnens afstånd från
hj ärtat af eget land o. s. v.

2.

Betraktels er öfver kustförsvar , föranledda
af erfarenhet er från boerkriget.
Af artillerikaptenen H. E. Pennethorne.

Följande lärdomar kunna företrädesvis h ämtas från boerkriget.
l) Yärcl et af en noggrann kännedom om fiendens företag;
2) nödvändighete n af betäckning mot old;
3) fördelen af att uppställ a pjeserna doldt vid använ-
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-8dande af röksvagt krut o<.:h den ocrhörda lwt.nlclson bära[
isynnerhet vid försvaret;
4) möjlighoten af att manövrera mec1 ][m_g,;;kjutallllc kanoner af 16 cm. kaliber och därunclor, så att clo kunna uppträda i samband mod l'älttrupper, samt d eras ::::tom vilnlc i
striden;
6) betydelsen af rörlighet för alla vapen;
6) värdet af två försvarslinjer, don bakre domineranr1e
den främre.

I.

säkerhetstjänsten.
Säkerhctstjänston vid arim\n innefattar förutom ståonde
Noggranna
underrättel- poster -- under dagen ett vidt utgrenar1t sy~:<tom nr fmmser.
under natten - spanande patruller.
sändt kavalleri och Dessa senare hafva allticl a nsetts såso m synnerli gen bctydel::;cfulla, och historien visar, hurusom försummelser att ft·am sii.ncln
sådana ofta haft till följrl öfvorraskningar oc!J katastrorcr. Yic1
våra örlogshamnars försvar är emellertid s~lkerhotstjänston endast baserad på stående utpo ster, och detta i trots ar den omständigheten, ntt do fiender , som tiro att vänta, torpcdhåhll'lw ,
röra sig dubbelt så hastigt som ett attackerande knv<Jlieri.
Don förber edelsetid, som vårt nuvarand e sy::;Lem tilllärsäkrar oss, är under antagamle af att fienden upptilc:kes i hovakningsljuscn (Sontry bcam s·:·:· ) ungefär '2 1/ 4 mi t1utcr, i lllotsatt fall - och detta är oj otroligt -- blott yjcJ pa ss c'JO scknndcr. På denna tid skola serviserna ha.fva hunnit v~lckas, bemanna pjoserna samt öppna on hastig och l'ör::;törebcb ringau rlc
eld mot de snabbgående båtarna, hvilka till antalet troligen
"') Härmed förstå engeJNmlLnncn fasta eller rörliga lju ~ i de11 fmlllHåle1lcs icke att förblanda med tvi1r~ öfver
skjutna bevakningslinjen ett inlopp riktade fasta ljus, som ha till uppgift att bely~a området onledelbart utanför minfält eller annan spärrning i den egentliga försvarslinjen.

icke komma att vara mindre än 3 ell er -l och möjligen ii.ncla
till ] (),
f-ikäict till att clcLta systom fått kvarstå oförändraclt är, Orsaken till
utanför be- att v~u·a kustatt tanken att hamsilJHla patrullbåtar p [l spanin,,.
0
f <tstninn"tl"N
· ·
·
_ · · ·
·
·
.
' , _ :'ry'
vakmngsllnJen bldv1t 1lla ansknlven. .i\[ an förestilller sig:
be\al.mn,s.
l) a lt. , c1a c1cssa c1n'[ vas t1'llb a lm, ätvon
en del fientliga svste m hibe" h!Ulits.
farLyg eller båtar sku ll lyclws passera försvarslinjon;
sank,
i
skjutas
att
komma
ofelbart
2) att patrullbåtarna
och deras besättningar sålunda sändas en :oäkor död till mötes.
V fira kustfästningar äro emellertid icke särdeles många
botill antalet, och förlustorna skulle således blih·a tämlio·on
o
g rä11 SH1lo. En niirmaro grnnsl.;:niug gifver dessutom vid hanelen, att Wrloppot i do flobta fall icke bchöfv er blifva så olyckligt, ty fler estädes f-lnnas angränsande smil. ;rik ar eller uppgrundningar för biltama att taga bin tillflykt till, på hvilka de helt
oell hhllct knnua basera sig.
De lokala fijrhl\llandeua blifva bestämmande för, huru
dylika lJåtar lwfva att upptri1dn. Emellertid är det tydligt,
att de vid sådana tillfällen, di\. alla inlopp på annat sätt kunna
hållas UJHlcr uppsikt, böra ligga sti lla för utt icke röja sig
l:'_iö.lfvn. Till sjös är det ingontiug annat än mörker eller tjocka,
som inskrilnkor synfilltot, och alla, som hafva hållit utkik efter
båtnr, Yota, att cl et iir ;.örelscn, som i'ön~tilur, antingen blott
OCh UHI'l i Oe!J för s ig eller gonO:l l att det bltlnkor olJor forsar
o m bogen.
Do flesta kustl'ilst:Jill.~';nr tonle blutl c~;1 g;ång blifva utsatta Sannolikt cm
för anhll. Hvad betyder då ell möjlig förlust al' några f[t tlast ett aufall.
bCl.tn r i jiimförclso 11101 l elen ödesdigra moraliska verka u , Jwi lk on ;;kulle blifva on Löljd, om fiendens företag lyckaclcs, frånsoclt don maturiella förluston i d etta sonare fall')
Dkulle i eke detta spa ningssystcm äh e u befria från onöhvil-.
rckoo·noscrino·sl.Jåt
di g albrm för on ol lor nnnan Jientlig
'
t:;~
b
~
kon måhiiucla alls ieko har för afsikt att anfalla? Sådann båtar, som närma sig under mörker, km1nn säkerli gen försättas
ur stridbart skick genom några Yälriktade skott från våra egna
stillaliggande båtar.
0

-
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Vid dager eller under ljusa nätter blir nödvändigh eten
framsända patrullbåtar beroende på den utsikt, som man
att
af
l"
1
har från land. Om båtarna, såsom ämpligen bör ske, 1gga
stationerade i småvikar eller å grunda ställen utanför hamnens
försvarslinje , kunna de för öfrigt beordras ut genom ett kort
telefonmedd elande och kallas tillbaka till sina plats~r genom
signaler, utan att man löper någon risk att af misstag släppa
in fientliga båtar.
Under mörker inträder en mera regelbunden spaningsUnder mör·
ker - Rvårig- verksamhet. Svårighet att skilja vän från fiende är något lmP a t ru llb aot a rna sl'u Il e d oc k·
·l{t f"··
het
1 ·.
·or a ll a f""o re t ag na tt e t"d
anst1s
ra ]zt···
"'
.. ,att io-enl'anna 1!Varsannolikt ständigt tillhöra en viss hamn, och på grund häraf
andra.
vara väl kända till utseendet.
Slutligen är att märka, att, om någon fiende till äfvenOm fienden
lyckades passera emellan dessa båtar, så ställa
oupptäckt
tyrs
obemärkt
na ej sämre, än om de alls icke funnits
förhållande
r~sscr~r spa- sig dock
nmgsbatarna. där, ty alla nu förekomma nd e bevaknings- och säkerhetsan ordningar skulle fortfarande äga bestånd.
l. Säkerhetstjä nstens nuvarande organisation är icke
Sammanfatt·
tillfyllest.
ning.
2. Båtar böra användas såsom en komplettera nde yttre
patrullinje.
3. Dessa båtar skola i regel ligga stilb å bestämda platser och undvika allt, som kan förråda deras närvaro.
4. De skola basera sig uteslutande på angränsand e småvikar och uppgrundni ngar.
5. Om de anfallas af öfverlägsna krafter, böra de draga
sig tillbaka till ofvannämnd a tillfiyktsorter, men i annat fall
upptaga strid.
Vid dager
e ller lju sa.
nätter.

II.
Anfall från sjösidan.
Major Callwell klargör i sin »Nutida taktik», hurusom
ning af ar- värdet af att uppställa kanonerna dolclt, då röksvagt krut an-

Dolduppställ-

Il

tilleri.
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vändes, i oerhördt hög grad gör sig gällande vid försvaret.
Det är numera möjligt att förblifva onp:ptäckt i en artill eriställuing icke blott för e eld ens öppnand e utan i många fall
äh·en därefter, ouh särski ldt gäller detta kustartill eri, emedan
Jicn<len bär ständigt bel-inner sig lägre och i sina rörelser är
inskränkt till framförvara nd e farvatten.
Hvad beträtlur de tunga och därföre fast uppstäl lda kalJOucrna, är man visserligen endast i stånd att försvåra flenelens in sy n genom sådana konstgrepp som att måla dem i en
ocb 2:öra befästningsv erkens
e fära
intctsiimmcl
b' anordna masker
.
b
yttre af s ~1mma utseende som don naturliga marken. Men
snabbskjuta nde pjeser af G tums (lo cm.) kaliber och därunder
bchöfva, enligt hvad erfarenheten visat, munera icke uteslutande bindas virl en uppställniug splats. De böra förutom
sina fästningslav ettage förses med hjullavetter af någon typ,
likn ande den, som användes i det pågåeude sydafrikans ka
~_,

!niget.
Härligheten hos kanoner i hjullavetter och möjligheten
att uppställa dem doldt å ena sidan samt den precision och
eldhastighet, som kan åstadkomm as genom användande af kustfästningslav ettage med automatisk riktinrättnin g, å andra sidan
gör aptcrandet af snabbskjuta nde artilleri för en örlogshamn s
försYHr till ett svårt problem, bvilket enelast kan lösas med
stöd af en omsorgsfull unrlersöknin g på ort och ställe.
Aro stränderna höga, bör man anYända automatisk rikt- Höga striin4
(och följaktligen kustfästuillg slavettnge) l) därför att der, 0? fot
inriittninr,.
0
och darofver
'
skjutprecisi on i detta full betyder mera; 2) emedan en dold
u:ppställuing är mim1re nödvändig, då fartygen nämligen endast kunna beskjuta högt belägna mål å stora afstånd, lwarvid dera s eld blir osäkrare.
Jämförda med nutida kustbatterie r äga moderna örlogs- Medelhöga
stränder.
fartyg i allmänhet en ofantlig öfverlägsenh et, om man utgår
från den metall vikt eller anta let af de projektiler, som på viss
tid kunna utslungas. Det vill då synas, såsom om för medelhögt beliigna batterier en dold uppställning vore af större
värde än en något ökad eldhastighet . Man får emellertid icke

-
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förbise, att särskilda förh ållanden kunna i hög re g rad botinga
<]en senare egensimpen än den förra. Exempelvis är detta
fallet med batterier, hvilkas uppgift mera består i ntt VL·rlm
und er don korta tiden för on forcering än att därefter hindra
ilenden uppehålla sig i och begngna hamnen . Under vissa
förhållanden torde det vara ändamålsenligast att mod hänsyn
a förhindra bomJ' ter, såsom att af värJ· a forcerin 0'
till olika Ul)pgi
~t
bardering o. s. v., h afva altornatiYa uppställuiu gspl atscr. l\led
tillhjälp af någon kran , liknande den, som vid flottan rrnvändes för att bestycka fartyg, kunna nämligen kanon er af G
tums kaliber och därunder utan större tidsutdräkt flytta s från
sina egentliga ku stfästningslavettage och apteras i hjullavetter
samt därefter placeras ut efter omständigheternas kraL
Låga str;in·
H vad lågt belägna batterier angår, tord e en dold uppde r.
uppställning nu för tid en innebära enda möjligh eten till framgång. Det blir emellertid svårt att tillämpa denna grundsats
i åtskilliga fall, såsom exemp el vis beträffande kanoner, afseelda
att hindra fientliga torpedbåtar passenl. D ylika pjeser måste
då skyddas mot beskjutning utifrån genom de perman enta
verkens motstånd skrafti ga vallar ell er genom särskildt Lyggd a
traverser.
De permanen ta befästn i ngnrna böra i't. andra sidan tryggas mot att bli[va tugnn af landsatta trupp er genom i terrängen dolda annexbattericr, som såle1lcs icke kunna tystas af
Ji ondons eld och af hvilka on del äfvcn bör behärska det inre
af dessa Yerk:.
Artilleri, afsodt att bestryka själfva hamn en, skall om
möjligt placeras i mora tillbakadragna ställningar, hvarest det
är fullkomligt skyddadt.
l. Anfallsföretag af smärre btttar. Möjligheten för torT y pi::;ka anfall~furrucr. pedbåtar att intränga och
uppträda på redd en har föga berörts af den moderna utvecklingen.
2. Forcering af större f'arty,q. De fientliga fartygen ~lro
till följd af den förminskade röken m era synliga, under det
fästningskanonerna af samma skäl äro svårare att upptäcka
än förr.

-
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3. A1·Lilleristrid. På Nolsons dagar hän110 det ofta, att
fart yg tystade lågt b chlgna fort. Denna förm åga upphörde
fartygen sedennom för en tid att äga, beroond e på att antalet
af deras kanoner förmiusknJos, under det dessa fortfarande
blott kunde afgifva en långsam eld. Beskiutningcn af Alexandria sy nes visserligen vara ett exempel på motsatsen, men allmänt antages, att väl utbildade f~istningsartill cristor ick e skulle
haha tlrifvits il'ri\.n sina kanoner till följd af el en skada, som
åstadkommits.
För några år sedan visade sig emellertid återigen sa mma
öfverlägsenhet på fartyge ns sida, tack vare deras snabbskjutande artilleri, ty forten hade då ännu föga sår1ant. Detta
förhållande kvarstår också fortfarande ' ehuru n åo·o
)
.
o t ut].. ä m nadt
d. v. s. det skulle num era taga åtskilligt längre tid för ett modernt fartyg att tysta ett modernt strandfort än J895, men det
skulle r]ock icke häfva mer än en half timme.
Medgifves detta, så fram står med ens nöd vändighoten af
en dol<l annexbestyckning på sådana platser, där de pennananta verken äro lågt belägna - och det äro nästa n alla.
Ett anfall af en fi entlig fiotta torde erhålla ungc[ur följande förlopp:
8 L m. Fienden signaleras vara i sikte på 8 mils afstånd.
Fienden (4 slagskepp) är på ett afstånd af li,OOO
H,lfi "
yards. Försvararens tunga artilleri samt G-, 4,7 tums
och ] 2-pundiga kanon er öppna elll.
Fienden har kommit ]H'\. 3,000 yards' uJ'ståw1, å.t8,2:3 »
skilligt ska(bd .
Fienden ankrar på 1,000 a 1,500 yards' arständ från
8 ,27 "
de af honom förut kända permanenta befästningama
samt öppnar mot dem en fruktansvärd eld.
Bröstvärnen äfvcusom grannskapet af fäst nings8, 40 »
verken äro ytterligt illa tilltygade. Åtskilliga verk
haha tystats, sedan fartygen ankrade. Mon fartygsskrohen hafvn också blifvit genomsållade af en
mäktig och oafbruten eld, hufvudsakligen utgfwndc
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från det i terrilngciJ å skill1:1 plntscr dolJt uppsbllda
artilleriet.
torpedbåtar, som förut l1ållit sig i skyeld
Fientliga
8,40 f. m.
framgå till :mfall. Då dessa iiro
pansarfartygen,
af
-9,40
nära att ly ckas intränga, mötas de af en häftig
snabbelrl. (Intet artilleri, som var uppställdt i de
permanenta verken, kunde dock deltaga i elden.)
De anfallande lyckades sänka några ldottställda kolftngare, men måste därefter draga sig tillbaka. Flertalet af de lientliga båtarna sköts i sank.
Landsatta trupper söka storma fiistningsYerkon.
Detta misslyckas dock, emeuan la.nclstigningsafdelninga.rna boskjutas, så snart de kommit upp på
däck för att clllbarkera, under IJ ela vägen mot str·anden och i all synnerhet vid själfva land ni n gen.
lj'rån fartygen har man sökt skjuta in sig på
dessa batterier, dock med föga framgång, ehuru
mvckct ammunition därvid förbrukats.
• Förutsättningen för, att de lanJsatta truppernas anfall skall kunna tillbabslås, är emellertid, att
fästningsYerken hn[va ett godt ryggl"örsvar. Detta,
skall jag senare söka visa, är alld eles nöclvi.indigt
nu för ·tiden.
Här har för öfrigt antagits, tttt en välon1naJ
minspärrning finnes, attsyrt-och tändstationer lwfnl
ett cloldt liigC', och att detsamma är fallet med de
snabbeldsbatterier, som hafva till upugirt att hindra
torped båtar intränga.
Fienden beslutar sig för att g:å till sjlis.
9,40 »
)) Fienden är utom skottl1 åll. Han lmr lidit svåra för10
luster af folk och snabbskjutande artilleri, och ammunitionen är nät;tan förbrukad. Do vermanenta
befästningarnas grofva kanoner hade ockeft lyckats
gifva fienden några synnerligen verksam ma skott,
strax innan han ankrade och under rctrtttten, äfvensom vid det tillfälle, då hans uppmärksamhet var
riktad mot anncxbatterierna.

l

- i5Utan annexbatteriernas hj älp skulle emellertid resultatet Annexbattehafva blifvit helt annorlunda. Ostörd af eld kunde fienden riernas betydelsc.
hafva landsatt ett starkt detaschement jämte artilleri. .Möjligen
för efintliga yttre reserver af infanteri i fästningsverkens närhet hade drifvits bort genom fartygens eld, h varefter landstigningspjesorna varit i stånd att förbereda anfallet mot befästningarnas ryggsida.
Det är anmärkningsvärd t, då man betänker, lwilken spridd \fålens storlek.
ordning som numera är nödvändig vid infanterianfall, att ett
modernt slagskepp, som vänder bredsidan till, erbjuder ett mål
a[ samma storlek som 8 bataljoner i samlingsform med 2 kompaniers front; om det vänder stäfven till åter, som 4 bataljoner i kolonn på halfkompani er. Detta för kanoner med ungefär 3° nedslagsvinkel. För haubitser med on nedslagsvinkol
af omkring 46° blir målstorleken, med bredsidan till, som en
halfbabJljon i kolonnlinje (med stäfven till motsmras don icke
af någnn särskild iufanteriformering).

III.
Kombinerade anfall från sjö= och landsidan.
Själfva den fientliga flottans uppträdande rnot fästningens sjöfront skulle antaga ungefär samma former, som i det
föregåondo skildrats, och behöfver därföre icke vidare afhandlas.
De uppgifter, som beröra våra k ustfilstniugars försvar åt Land fronten.
landsidan, hafva endast knapphändigt offentligen diskuterats.
Man har lugnat sig med, att de äro tryggade mot anfall från
detta håll icke blott genom lokala fälttrupper utan genom
armen i dess helh et och att de sålunda ej kunna eröfras, Iörsåvic1t icke fälthären själf blifvit slagen, i hvilket fall förlusten
af en kustfästning föga skulle förstora den allmänna olyckan.
Detta gäller emellertid fullständigt endast kustfästningar
inom ett afstånd från Lonelon af några timmars järnvägsfärd,
men däremot icke sådana, som äro belägna i norra delen af
landet, på Irland eller i kolonierna.

- 17 AnLag nämlige n, att 30,000 man m e<lnrtil leri \'oro i sUw<l
att lanelstig a inom 20 mil från e n kusU:äs tning, 2-± tinml<tr i1man
en styrka på -±0 ,000 man af alla vapensl ag kunde haln. sammandra gits och vara beredd att anfalla d om. Det vore då
möjligt för landstig ningskå ren att merl 10 a 20,000 mau, :Jl lt efter
omstän dighete rna, intaga on betiickan clo stilllnin g, mHlot· (lot
återstoe len h omäktig a(le sig fiistning cn. Ihrmot l llrvlo ficmdon
vunnit en operatio nfihns, lt\'arost l'iirstiir kningar Ol'lt föruödc nh oter, som kräfdcs .för invasion ens l'ulll'ölja mlc, i trygghe t kund e
landsii.ttas.
Stridern a vid Tugela visa ve rkligen, att den dcfensi va
kraften hos el e morl erna eld vapnen gör det möjligt för en truppstyrka att hålla stånd mot dubbel öfv erm<-ckt. Detta förbålla nde gynnar i il'rågavn ra!Jtle fall: l ) fienden i han s försök att
hejda undsätt niiJgsst yrkau; 2) histning cn vid dess försvar.
Fienden komme r sa nnolikt att föra mod sig position sartillcri, motsvar anrlo våra kanone r af G tums kalib er och clii.runrler . Lan(Hro ntens fönwars linjo m{\::ito under sållana förhållunelen ligga på ungefär 4 mils abtåncl från det onml.c.lc, som
skall sk_y<l(las, hvilkct, uwlor antagan de af att den bildar en
lwll'cirk el, gifvor en läng<l af l 2 n1il. 'l'ill <l oss bcsiittan d o
for<lras därför åtminst one 10,000 man, iin<larn å lsc nligt grup-

Ii
r

l

perade och lättrörli ga trupper .
Om fästning ens bosättn ing skall kunna göra f'in försvarskraft lullstiin cligt gällaml o , böra dessuto m för alla vapensl~1g
lämplig a ställnin gar hn.fva blifvit grunill igt rekogno serade. Man
måste ofta hafva ö[vaL icke blott si\.dana sUi.llnin gnrs besättnu de utan äfvon n[vtlrjn mlc af anfall mot <lem, Ly cntlnst clii.rigcnom kunna de svnga punkte ma upptä<.:lws.
Dylika manövr ar äro Yisserlig on ingalun da fullkom ligt
främma nd e fi.ir oss, men vi hafva dock i clctta hiinscen1lc långt
ifrån uått don orlon1er l iga stttndpu nkton . Härtill kommer , att
fästning sartiller iets personn l har föga öfning i botjänam 1ct af Goch 4,7-tum s kanouer samt 5-, 8- och G-tums hnubi t;ocr, ehuru
sådan a pjescr i framtid en säkerlig en skola spela e n mora botyclnmlo roll än förr. Det ~ir lik väl af stor vikt, att vcdorbö -

ranJe persona l noggran t känner till terräng en i alla möjlige n
förekom mand o skottri ktningn r; afstånll en böra markom s samt,
om det låter sig göras, ätven verkliga skjntöln ingar därstäd es
äga rum. Beträffa nde haubitz er stöter tlotta ingalun da på några större SYårigh etor, emedan man vitl l1 eras el<1 icke har att
befara rikosch etter. Men befolkn ingen bör Hir öfrigt Yänjas
vitl att und erkasta sig en del olägenh eter för att säLta trupperna i stånd att erhålla en i möjliga sto mån krigsmä ssig utbildning .
Flankern a.
För att en kustf~istning skall kunna anfallas från landlde
horrav~i
t
tillfällig
stone
sidan fon1rns, att fienden har åtmin
på hafvut. Detta återigen kan ofta föra mod sig, att flyglarn a
af försvar sl inj en åt lanel sidan blih·a blottstä llda för cnfilera nde
fartygse ld och m å hända ä[\·en för beskjut ning i ryggen. Likaledes måste den möjli ghoten tagas i betrakta nde, att trupper
landsät tas i ryggen p:'t cnclerr1 fiygeln för att stor ma därvarande fästning sverk eller samver ka med ett frontalt anfall af
en fientlig landstig ningskå r mot ifrågav arande del af försvars-

linj en.

o·o·}.Jecl hänsyn h ä rtill måste man fördöm a cle ÖI)l)na rv
. bb
bakom
bart
Att omedel
Sl orua hos modern a fästning sverk.
slags skydelsv all
något
a
anorcln
lats
lningsp
uppstiil
as
pjesorn
är emeller tid, som bekant, icke tillrådli gt, OlDedan vid frontal
beskjut ning fientliga granate r bärigen om kunna bringas att
krevera inom fclrligt grannsk ap föl' servi serna. J\Ion befästningarn a böra slutas åt ryggsicl an genom längre tillbaka i terränge n pi\. himplig t sätt bolägna starka bröstvä rn.
Frågan om försvare t af flyglam a hos befästn ingslinj en åt
landsid an ilr öfver l!ufvml taget af mycket allvarlig uoskaffo nhot. Vi bafnt från Lacly sm ith ett utmärk t exempe l på on
ställnin g, som myck et likn a r don, i lwilken bosättni ngen å en
kustlii.s tniugs lnndl'ro nt botinne r sig. f:ltranclo n motsvar as, ehuru
något primiti \·t, af den lilla floden och hafvet af elen öppna
slätt, som sträcker sig fram mot Bulwaa n, b vii k en sistlliim nda
ort återigen represe nterar do fientliga farLygo n mod dorns tunga

'd

artilleri .
1'idsk?·ift i Sjöuiisendet.
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För en verklig kustfästning skulle emellertid fartygen
vara o0rhörrlt mycket fruktansvårdare än artilleriet vid l3ul1vaan i detta fall. Det ligger därföre i öppen dag, att försvarslinjens flanker under sådana förbålland en måste sky~1das icke
o·enom fältbefästningar utan genom verk moll. fullkomhgt bomGfria l1 valf, och att eldställningarna i närh eten af flankerna höra
vara omsorgsfullt traverserade. Allt detta är nödvändigt att
utföra redan i fredstid.
Yicl Ladysm ith fanns blott en försvarsställning. Förlusten
af Wagon Hill och Cresars Camp hade yarit detsamma som
hela fästningens fall. På liknande sätt skulle det äfven gestalta
sia beträffande våra kustEästningar med deras nuyarande förb
svar åt landsidan.
Terrängens beskaffenhet försYårar i allmänhet anordnandet af förbindelser inom kustfästningar, i det dusamma vanhaen äro delade genom ett eller Hera vattendrag. Därtill kom~Jer på åtskilliga ställen moras och sanka ängar. ghuru värdefulla vid för svaret innebära dessa en tvifvelaktig fördel med
hänsyn till möjligen uppstående hehof af att, såsom vid La~y
smith, hastigt förstärka en fiygel af den bästskoformade försvarslinjen från den andra.
Den låo·lrindta karaktär, som är rådande i trakten af
många hamn~r, utsätter äfven därifrån lodande vägförbindelser
för besk jutning utifrån sjön. Särskilda anordningar, sasom l~tta
järnvägar, bryggor, ångfärjor o. s. v. äro c1ärföre niidvänchga,
och i närheten af fiankema böra betäckta Yägar byggas.
.
Dettac cär en dvrkörJt erfarenhet från vårt nu pågående
V lirdet af en
"
...
.
andra för- krig. Hädanefter komma. vi sannolikt å våra kustfastnmga~·s
svarslinje, landfronter att fi\. kanoner med en skottvield a.f ämla upp ttll
dominerande lO,OOO yards. Vi böra då vara j stånd att placera dem .så,
den framst::t. att de äfven kunna göra det omöjligt för fienden att taga fastningsverken å sjöfronten i besittning. Den förut omnämnda rörliaa bestyckningen å sjöfronten är visserligen i första hand afs;dcl för detta ändamål, men det innebär gifvetvis en stor fördel , om äfven å landfronten eller i närheten af densamma uppställdt artilleri härvid kan medverka.

Förbindelser.

'-- i9 Den vunna erfarenhoten angåonde betydelsen af medel- Fartygsartilsvårt snabiJskjutande artilleri Yic1 strider till Jan rls innebär leri vicJ. strigifvotvis, att flottan numera under vissa förhållanc1 en kan lämna der till land s.
armen''') ett synnerligen värJofu llt direkt und erstöd . För den
l1ändelse skadade eller stridsodugliga örlogsfartyg måste söka
sin tillflykt inom kustl'ästni ngar, kan uämligen deras snabbskjutande. bestyckning, enligt hvacl som visat sig Yid Santiago
och särsklldt vid Ladysmith, hastigt tagas i land oc!J disponeras för försvaret på sjö- ell er laudfronton, allt efter IJehofvet.
Befolkningen har alltid fruktat för bombardering af kust- Kustförsvar i
städer äfvensom för fientliga landstigningar ä lågländta tr<-llc- allmänhet.
ter af vår kust. Man kan emellertid påstå, att dylika företag
numera äro mycket svårare än förr.
För några år sodan verkställdes skjutförsök mod en 40pun(lig lmnon, apterad så, att den kunde afgiha old från en
vanlig godsvagn. Det har nu t. o_ m. visat sig, att G-tums
snabbskjutande kanoner äro användbara i hjullnvott. Om sådana kanoner rerlan UlHler fredstid funnos i boredskap å lämpli ga platser, skull e inom en timme, från det fienden signaler ats, dussin tals af dem jämte några tusen man, beväpnade med
m agasinsgevär, kunna transporteras till den hotall e punkten.
Dylikt artilleri, väl doldt, såsom numera är möJ'liot
och
bl
uppställd t utom skotthåll för fartygens snab bskjutamle bestyckning, skulle t~äkerligen omöjliggöm urlastning af trupper och
förnödenheter. En fortsatt fientlig framryckning, exempelvis
öfver de öppna slätterna vicl Penensy eller Rve IJlofve för
öfrigt um1er sådana förhållanden mera förlustbri~1;atHle än anfall et vid Colenso. A andra sidan är det tydligt att, om en
fiende väl fått fast fot i land och besatt en god försmr s::;tällning, så blir det sYårare att drih-a honom tillbaka än förr.
I oh'an framställda betraktelser öfver kustfästningar och
deras försvar har det varit nöclvämligt att förutsätta , clet flottan icke varit till reds eller att den icke ly ckats fylla Rin uppgift. Frågan, huruvida ett dylikt förhållande äo·er
nåoon
sanb
b
nolikhot för sig eller ej, har i eke blifvi t berörd.
:;:

*) De engelska kustfästningarne stå, som bekant, nnder armens
myndigheter.

-20 Af (le tvänne i det föregå ende meddelade uppsa tserna är
är såingent lera författ ad af en målsm an för flottan. Det
it
funn
där
hvilka
r,
lun da mindr e underligt, om en del åsikte
rridhos
tion
sitt uttryc k, komm a att stöta på en viss opposi
brinskrifte ns läsar e. Kund e därige nom en saldig diskussion
afsegas till stånd, så skulle dock detta otvihe laktig t i fl era
enden verka godt.
Till inledande häraf må några allmän na betrak telser vara
Säkcrh etst.jänste n.
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tillåtn a.
Den engelske författ aren vill till att börja med reform era
till
det nu i bruk varand e sjöbeYakning ssyste met och detta
mera princi piell likhet m ed annon s.
rrill lands anord nas för säkerh et mot öfverr umpli ng icke
styrka ,
blott en ståend e bevak ningsk ordon g af olika täthet och
genom
beroen de på krigsl äget, utan denna kompl ettera s alltid
till
het
möjlig
snart
så
g,
on inom vi f.lsa gränse r utförd spanin
med
g
kännin
lbar
strid förefinne s och icke samtid igt omede
har
fi enuen vunnit s. Sistnä mnda gren af säkerh otstj änsten
föreicke någon direkt motsv arigh et vid flo tta11. I sjökrig et
g af
spanin
iv
operat
en
lands
till
m
komm er visserligen likaso
bemär
nktare
inskrä
i
g
storar tad karak tär , m on någon spanin
bevak
med
nd
kelse utför es Yanligen icke i omed ellmrt samba
nämär
ningen under Jwila. H Y ad vi förstå med patrul lbåtar
blott leder i elen ståond e bevak ningen , ty de patrul lera
liaen
b
vill inenelast i sidlecl , i bevak ningsl injen. Den engelske förf .
upplands
till
som
ullor,
föra n ågot liknan de de spanin gspatr
.
ngarna
fdelni
träda i samba ml med de egentliga beYak ningsa
ng
riktni
Han Yill utanfö r bevak ningslinjon fram sända båtar i
om
mot tlenden, Lir att man tidiga re skall Yinna hinne dom
eventu ella anfalb förotag.
Måhän da har en eller annan läsare funnit de paralle ler,
, minförf. uppdr agit mellan förhål landen i landt- och sjö kriget
torped dre lycklig a. Det måste också meclgifvas, att, ehuru
igt
b åtar likaso m fartyg i allmän het kunna röra sig betydl
väsent
elen
lag,
trupps
andra
aste än såväl kavalleri som
hasticr
b
elositt
vid
a
bundn
liga olikhe ten förefinnes, att de förra äro
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er
ment och ioko ontodelbart kunna öfverr umpla vare sig utpost
det
i land ollor befä stnin gar. Dessa sonare utgöra dock icke
innanelen
i
söka
att
är
detta
utan
egentl iga anfallsförem ålot,
t.
för belägn a hamn en, i därvar ande fartyg eller etablissemen
itioner
So m det hiir icke är fråga om tillfälliga sjöpos
att veeller ankarp latser, m åste man å andra siclan föruts ätta,
annat
derbör liga farled er förme delst perma nenta minor eller på
.
fartyg
större
ons
encl
fi.
för
fullt verksa mt sätt äro spärra de
ereförb
lda
särski
Dylik a spärrn ingar låta sig icke hell er utan
ngars
delser oska,lliggöras, och i botrak tande af kustbefästni
af
stora stridsbereds kap, kan sålund a, äfven med tilläm pning
direkt
nuYarande bevak ningss ystem , icke blifva tal om någon
.
fartyg
öfvorr umpli ng af större
Annor lunda ställa sig förh ålland ena, hvacl beträf far de
ämnmora gruncl.gåcnde torped båtarn a, gent emot h vilka ofvann
och ej
cla spärrn ingsan ordnin gar icke äro afsedela att verka
·
das.
använ
kunna
heller lämpli gen
trygga
bör
hamn
Om don fordra n uppställes, att en örlogs
kan man
cl~irstädos förankra1le fartyg mot torped båtsan fall, så
för clotta ändam ål:
l ) Anonl na bomsttingso l ollor andra hinue r för torpcd
iga
egentl
den
bakom
något
båtar i elit lodande inlopp , h elst
försva rslin j en;
2) förse sig mod tvärs öfver farled erna riktade fasta
så
ljus jämvä l i bevak ningslinjen och framd raga elensamma
för
h\ngt utanfö r de af snabb eld bestru kna wnern a, att fara
es;
röj
öfverr asknin g unelan
3) enligt den engelske förf:s försla g söka n å sistnä mnda
injen
mål genom att inom vissa gränse r utanfö r bevak ningsl
.
båtar
la
afsede
därför
af
lp
spana m ed tillhjä
För att kunna afvärj a ett med flera, kansk e såsom förf.
sök
antager ända till 16 torpe<lbåtar, utförd t genom brytni ngsför
itlitillförl
Det
kräfvos ett icke ringa antal snabb elclspj eser.
tgaste medle t härför är utan tvifnl ett farled shinde r ' n aturliab
.
.
ingar.
VIs 1 samba nd med belysn ings- och flanke ringsa norcln
,
afgöra
fall
ldt
särski
e
hvarj
Lokal a förhål landen måste dock i
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hvilket af de ofvan anförda alternativen, som bör komma till
användning.
Ser man på den praktiska utförbarheten af förf:s förslag,
måste man gifva honom rätt däri, att de olägenheter, som äro
förbundna med framsändandat af egna båtar utanför bevakningslinjen, delvis kunna undvikas. Särskildt i skärgårdsterräng bör det icke möta någon svårighet att för spaningsbåtarna reservera ett mindre, lätt försvarbart och för fienden
svårnavigabelt inlopp, genom hvilket båtarna vid behof kunna
draga sig tillbaka utan att nödgas passera don egentliga, d.
v. s. af snabbold bestrukna, skycldszonen. En elylik extra farled är för öfrigt icke någon nyhet utan förefinnes flerostäclos,
ehuru mod hufvuclsakligt ändamål att boreda egna efter ett
anfall återvändande torpedbåtar, en för vådabeskjutning tryggael reträttväg.
BombardeDen ryske förf. syssolsätter sig icke med örlogshamnars
ring.
bevakning, men ägnar i stället en viss uppmärksamhet åt en
fråga, som alls icke behandlas i elen engelska artikeln, nämligen faran för bombardering från sjösidan. En sådan anser
han vara utförbar på afståncl af ända till 13 a 15 km. Enligt en uppgift i »llysk Ingeniör-journal» 1899 läror verkligen
också engelska flottans ,J\1ajestic,-klass kunna elevera sina 12tums kanoner 20°, hvaremot skulle svara en skottvidd af i det
närmaste 16 km. (15° elevationsvinkel skulle gifva 12,8 km:s
skottvidd).
Det är emellertid tydligt, att träffsannolikheten på så
stora afstånd måste vara ganska ringa. Exempelvis har beräknats, att man mot en målyta af en hektar på ungefär 15,000
meters afståncl skulle behöfva afgifva 100 skott för att kunna
hoppas på något resultat. Visserligen erbjuda örlogsvarf i allmänhet mål af åtminstone hundra gånger större utsträckning, men de ofvan anförda siffrorna visa dock, att för ett
systematiskt förstörande af viktigare etablissement genom beskjutning på så stora afstånd skulle kräfvas mora ammunition,
än hvad som ingår i utredningen för t. o. In. en större eskader af första klassens fartyg.
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Att förbruka större delen af sin ammunition är för öfrigt
ganska betänkligt för en flotta, som befinner sig långt från
sin operationsbas. Det måste rent af betecknas som ett strategiskt missgrepp att skrida till en formlig bombardering, försåvidt någon sjöstyrka finnes, som skulle kunna begagna sig
af det sedermera inträdande svaghetstillståndet. Och därvid
får man med hänsyn till möjligheten af politiska förvecklingar
ej endast räkna med öppna fier..der.
Om således på det hela taget faran för örlogshamnars
bombardering från sjösidan icke är särdeles stor, så låter sig
å andra sidan ej förnekas, att de dyrbara varfsetablissementen
och till äfventyrs uneler utrustning varande fartyg icke kunna
sägas vara fullständigt tryggade för skada, därest fientliga fartyg hafva möjlighet att närma sig på skotthåll, som understiga de ofvan nämnda. Ju mindre det skyddande afståndet
är, desto flera af nu bef-intliga fartyg äro i stånd att åstadkomma skada, och desto mera lockande blir det för fienden
att inlåta sig på dylika företag.
Örlogshamnar, som genom sitt läge mer eller mindre äro
blottställda för beskjutning från sjösidan, måste därföre förses
med starkt bestyckade sjöfronter, hvilka genom sin eld förmå
hålla fienden på afstånd. Den ryske förf. påpekar särskildt
betydelsen af kasteld för detta ändamål. Han anser, att. fartyg icke utan stor risk kunna uppehålla sig inom 10 km:s afstånd från moderna kastbatterier.
Å kuststräckor, hvilka sakna såväl skärgård som djupa Kustartille
riet.
inskärningar, måste erforderliga örlogshamnar och replipunkter skapas med konst. Kustartilleriet får under sådana ogynnsamma förhållanden öfvertaga de båda viktiga uppgifterna att
trygga mot bombardering samt att förhindra en alltför trång
blockad. Härför kräfves gifvetvis en långskjutande och ytterst
kraftig bestyckning.
Då däremot en örlogshamn redan genom ett undandraget läge är tryggad mot bombardering utifrån sjön, och lokala
förhållanden, såsom flera viclt skilda utlopp, försvåra en verksam blockad, blir tydligen kustartilleriets verksanJ.hetsfält nå-
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got mora inskrän kt. De passiva försvar sme<l lon, hrlecl~spiirr
ningarn a träda då mem i förgrun den, och artilleri ets första
och naturlig aste uppgift blir att flankera dessa.
Härtill kommor en annan icke minllro viktig angclä;_;onhct: Flanker ingshat tarierna kunna visserli gen gihus ett mo t
beskjut ning utifrån sjön sk~r ddadt läge, men likasom on !lol
öfriga till spärrni11 garna h örande an ordni ngar äro clo äh·on
åtkomliga från lanclsidan. Stramlp artiorna i närhete n, i nom
vissa gränser , mftsto clädöre tryggas mot försök att därsti.Lllcs
medelst smiirro båtar från fartyge n landsät ta trupper , so m
elj est skulle ·kunna öppna inloppe n för f-ienden. Detta Rk er
förmede lst en rörli g snabbel dsbcsty clming.
Där emcller till tarvattn ets beskaff enhet tillåter lle stora
fientliga pansarf artygen att närm a sig stramle n på yorksamt skotthåll för sitt talrika snabbsk jutande artilleri , förslå
icke elylika enkla försvar sanordn ingar. Detta är Herestä lles
fallet. P å så<la.na ställen behöiYas äfvcn gro Eva kanone r, so m
kunna hålla fienden på afståncl.
Vid beräkni ng af den inom ou viss kustsek tion erforderliga bestyck ningen af olib slug, måste man gifvetvis utgft frtln
styrkan a r det fartygsn rtilleri, som samtidi gt kan bringas till
mot ifrågav arande front. Det är emell ertid nödanvänd nitw
t?
vändigt att i möjliga ste mån spara på de krattor, som bin<las
vid det fa3ta försvaret. - Modern a perman enta verk orbjnda
ett fullt till(örlit ligt skydd, under det fartygen s pansar kan
genoms kjutas, och elen fa sta u ppställn ingcn i fästning sia \· ettage
möjligg ör en större skjutpre cision än den, som kan åstadkom mas från de i rörelse varande fartygen . l\Ian anser sig därföre kunna räkna med betydlig t större träffver kan för det sålunda uppställd a kustarti lleriets eld , än hvacl beträffa r eld en
från fartygen . Artiller iet å kustfort och kustbat terier brukar
också i regel endast uppgå till en bråkdel af bredside bestyck ningen hos de fartyg, som samtidi gt kunna upptriida mot <lem.
Den ryska förf. synes i ofvan berörda afseond e ansluta
s1g till förut gängse åsikter. Han framhål ler nämlige n , att då
på kustarti lleriet icke bvilar några särskild a maktpå liggand e
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uppgifte r, såsom att hindra bombar dering, kan detsamm a göras betydlig t svagare. Beträffa nde uppstäl lningssä ttet förorda r
han som allmän typ öppna , travcrs cradc och delvis betoner ado
jordvork. För öfrigt inskrän ker han sig till att omnii.m na,
hvilka olika uppgift er som tillkom ma do olika slage n al' artill eri: kast p joser, grofva pan sarbryta mlc k a nun or oc; h snabbskj utan dc nrtillcri.
Den engelsk a förf . däremo t drager i härn ad mot dessa
teori er om perman enta kustbef ästning ars stora strid sviirdc. Något sådant vill han enelast till erkänna högt, el. v. s. mer än 400
fot (12:2 meter) öfvcr vattnet, belägna verk . Ju lägre stran·
den är, (les tu mera åtkom liga för fartyg:-:eldcn äro nä mligon
de i bcl'ästni ngarna öppet ståomlo kanone rna och deras betjä·
ning, äfveu om själfva jord· och botonva llarua kunna sägas
vara så godt som osårbar a.
H vad de gro fva kanone rna beträffa r, så tillåter icke deras
oerhönl a tyngcl och svårhan dterligh ct, att de uppstäl las på nå·
got vii.sentli gen annat sätt än det nu brukliga , men förf. framhåller betydelsen af att i möjliga ste mån maskera dem. .Erfarenhe terna från boerkrig et gifya däremo t vid handen, att
snabbsk jutande kanone r af G tums kaliber och därund er kunna
apteras i hjullav etter och således använd a s som en rörlig beanser
styckning~:·). Att i vitlstri1okt gr a el begagn a sig häraf
med
r
strände
förf . vara den c11da möjligh eten att från låga
framgå ng kunna upptaga striden mot ett öfvorläg sct fartygsartill eri. Dc perman enta verken äro nämlige n alltid till sitt
läge och sin ungefär liga kon struktio n kända af fiend en och
sålunda lättare att beskjut a, und er det, i och med införan det
af rök svagt krut, i terräng en på lämpli gt sätt placerad e batterier hafva möjligh et att äfven under stridens fortgån g förblifv a
dolda för fienden .
Det är tydligt, att de båda författa rna med sina skilda Ty pi ~ka aner.
åsikter rörande perman enta kustbof ästning ars värde måste fallsform
ett
af
komma till olika uppfatt ning om deu allmänn a gången
anfall från sjösidan .
" ) Jämf. Artilleri tidskrift, 4:cle och 5:te häftena 1901, sid. 174-177 .
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Anmärknin gsvärdt är emellertid, att i ingendera uppsatsen ägnas någon mera ingående behandling åt >>kontram inering» eller åt ,,forcering af större fartyg».
Den ryska förf. framhåller vissorligen torpedbatter ier såsom det verksammas te medlet att förhindra genombrytn ing af
en farled. Men han tyckes därl"öre icke underskatta betydelsen af permanenta mineringar. Sistnämnda slag af spärrningar har också otvifvelaktig t Yutmit i värde i samma mån,
som det moderna lätta snabbskjuta nde arti lleriet nått en hög grad
af utveckling. Äldre metoder för undanröjan de af minor
kunna icke längre betraktas såsom användbara , så snart företaget skall ske under försvararons eld. Äfvon kontramine ring
i egentlig bemärkelse, d. v. s. med tillhjälp af modern materiel, hvarvid förloppet blir betydligt hastigare, är ett synnerligen vådligt företag, så framt man icke lyckats tysta de snabbeldsbatterier, som flank era minfältet i fråga. Mörker och tjocka
äro visserligen goda bundsförvan dter, men gent emot ett väl
organisera.dt försvar torde det likväl blifva svårt att komma
till något verkligt resultat. Till de taktiska vansklighet erna
sälla sig dessutom i vissa fall svårigheter af teknisk art: Åtskilliga frågor, så::;om exempelvis kontramine rings utförande
vid ojämna djupförhålla nden, torde nämligen ännu icke vara
lösta på ett tillfredsställ ande sätt.

Den ryska förf. anför såsom on särskild uppgift för försvarsartiller iet don att bestryka själfva hamnen och därigenom
för fienden omöjliggöra dess användaudo . Enligt hans åsikt
skulle dock för lösande af donna uppgift num era icke kritfvas
omonågra särskilda i det inre af hamnen l>eläo-na
"" batterier
dan pivålavetter na göra det möjligt att rikta det i främsta
linj en uppställda artilleriet äfvon åt detta håll. Som sistnämnda artilleri vid en tidpunkt, då anfallsAottan eller delar af densamma inträngt i hamnen, måhända icke längre är i stridsdugligt skick, betraktar han lik väl anläggande t af dylika batterier såsom on gagnelig säkerhetsåtg ärd. Deras beHntlighet
är, kan mun tillägga, äfven önskvärd af det skälet, att de för
eldgifning utåt sjön afseelda batterierna ofta icke alls eller blott
ofullständig t äro defilerade mot beskjutning inifrån hamnen
och sålunda äro mindre skickade att upptaga strid med en
fiende, som uppehåller sig där. Flerestädes äro dessutom de
lokal a förhållande na sådana, att icke alla delar af hamnen eller
angränsand e n a vigabia farvatten kunna tagas under eld af
det å sjöfronten uppställda artilleriet. Dylika svagheter böra
om
-nino-ar
i så fall undanröjas genom särskilda batterianlägo
'
b
._o
bestämlla
internatioue
den
till
hänsyn
med
skäl,
icke af annat
melsen om att fyra främmande krigsfartyg samtidigt få besöka en örlogshamn .

På grund af hvad som ofvan framhållits, vill det synas,
som om sannolikhet en af en forcering med större fartyg i allmänhet icke borde vara särdeles stor. Man bör nämligen betänka, att ett modernt första klass pansarfarty g representera r
ett värde af närmare 20 millioner kronor och har en besättning, uppgående till många hundra mml. Det är gifvet, att
endast synnerligen viktiga skäl kunna berättiga dylika offer.

Allmänna synpunktc~r rörande en artilleristrid mellan fartyg och befästninga r hat"va redan berörts i sam band med kustartilleriets uppgift vid försvaret. Den ryska artikeln innehåller
i detta afseende inga nya uppslag. Den engelska förf. däremot belyser sina ganska radikala åsikter genom ett både intressant och originellt exempel. Af detsamma framgår, att
författaren tänkt sig, det fartygen bäst kunna göra sitt öfverlägsna artilleri gällande genom att omedelbart förlägga striden
till de allra kortaste afstånden, emedan betydelsen af kustartilleriets större skjutprecisi on och fästningsver kens ringa sårbara
yta härigenom så god t som elimineras. Lågt belägna fort och

l den engelska artikeln framhålles dessutom, hurusom
kustartilleri et, i och med införandet af röksvagt krut, i betydligt högre grad än förr är i stånd att med verka vid afvärjandet af en forcering.
l
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batterier, mot hvilka fienden kan utveckla en öfverlägse n old,
anser han i sådant fall synbarlige n icke mycket värda.
Föd. låter i sitt exempel den fientliga flottans torpec1båett försök att intränga, i hamnen, hvilket dock afrröra
ar
t,
t?
yärjes genom försyarare ns eld. Dylika anfallsför~tag .af ~or
peclbåtar eller clestroyers skola sannolikt icke utebhfva 1 kl?gstit1. Förlusten af en eller annan af dessa fartyg eller batar
betyder föga i jämförelse med elen skada, som de efter ett inträngande på reduen äro i stånd att åstadkom ma med sma
torpeder oclt snabbelds pjescr. Emellertid äro mör.~.c~· eller
tjocka på grund af den dänned sammanhä ngm:clc moJIIgh·~.ten
till öfverraskn ing viktiga IJetiiigclser för framgang en nd forctag af ofvannäm ncla art, hvilka därför redan behandlat s i kapitlet om säkerhetst jänsten nattetid.

I bemälda exempel frambålla s äfven faran för pennanenta kustbefäs tningar att i flank eller rygg anfallas af från
fartygen landsatta trupper. Sannolikh eten af att fienden på
detta sätt skall söka nå sitt mål ökas ju svårare och mera
förlustbrin gande en kontramin ering med därpå följande forccring af ett visst inlopp kan antagas blifva. Mot moderna
kustfästni ngar i allmänhet torde i många fall ett försök att å
svagare punkter af sjöfronten lanelstitta trupper, för att med
deras tillhjälp fullfölja anfallet och skörda frukterna af den
från fartygen förda artilleristr iden, vara att anse som den !~a
turligaste kombinati onen . Stora flertalet örlogsham nar har VJSserligen försvarslin jen belägen i själfva hafsbanclet, d. v. s.
icke innanför någon skärgård, och det är gifvet, att sjöhäfningen under sådana omständig heter ofta kan vara ett hinder
för båtars utsättande från fartygen. Likaledes låter sig ej förnekas, att straudgru ndningen på en del ställen icke ens medgifvcr smärre båtar att landa eller att åtminston e deras navigering i många fall icke blir en liitt sak. - l\Ien möjligen förokommand e svårighete r af dylik art kunna öfvervinna s, och det
är därföre sannolikt, att ett förkortadt anfall i form af en mer
eller mindre förberedd forcering i regel endast torde riskeras,

om mineringe n kan väntas yara ännu icke fullbordad , ci. v. s.
omedelba rt efter ett öfverraska nde krigsutbro tt.
Man måste säkerligen också gifva den engelska författaren
rätt däri, att, för att hindra en energisk fiende från att genom
landsättan de af trupper förskaffa sig fast fot å eller i uärheten
af en kustfästni ngs sjöfront och där:ofter småningo m upprulla
densamma , kräfves en talrik rörlig bestyckni ng af snabbskju tande pjosor. !lien om en sådan flnnos i beredskap , så har
försvararen i och med införande t af röksvagt krut särskilclt i
detta fall en gifven fördel på sin sida.
Äfven den ryska förf. ägnar en viss uppmärks amhet åt
dylika smärre landstigni ngar med tillhjälp af fartygens egna
båtar. Han framhåller , att för deras afvärjand e inom ett visst
begränsad t område kräfves, att stranden till hela sin utsträckning vid behof kan bestrykas med eld. Det är dock tyuligt
att, om möjlighete n att landa med småbåtar är begränsad till
vissa punkter, så kan en motsvaran de inskränkn ing göras i
ofvan angifna fordran. Däremot kräfvcr uppgiften s karaktär
med nödvändig het snabbskju tande artilleri, och i detta afseende bör ingen eftergift äga rum.
I den ryska uppsatsen lämnas vidare en öfversikt af öfriga
slags landstigni ngsföretag . Där framhålles , att fordringar na
på landfronte ns styrka och anordning blifva väsentligt olika,
ifall man endast behöfver frukta för anfall af på krigsfarty gen
själfva medförda trupper, emedan dessa vanligtvis äro svagt
utrustade med artilleri, eller om örlogsham nen i fråga kan väntas blifva föremäl för de landtmilit ära operation erna efter en
formlig invasion öfver hafvet. I senare fall et kommer nämligen Henden med säkerhot att medföra belägrings artilleri, hvilket tvingar till att gifva för;:;varslinj en på örlogsham nens lanJsida samma utseende som en lanclfästui ngsfront.
Sistnämnd a art af landstigni ngsföretag förutsätta med
nödvändig h et ett obestridt h erravälde inom elen maritima krigsskådeplats , öfver hvilken de vidlyftiga transporte rna skola ske.
Den engelska förf. framhåll er, att under såuana förhålland en
flyglarna af befästningslinj en åt landsiclan äro utsatta för att
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enfileras af eld från fientliga fartyg eller att i flank och rygg
angripas af från dosamma landsatta trupper. Detta har emellertid mera afseende på örlogshamnar vid öppna, öfverallt tillgängliga kuster. I skärgårdstorräng med dess delvis grunduppfyllda vatten bör man nämligen i allmän hot åt do olika
fronternas flyglar kunna finna naturliga stöd.
I fråga oil1 anfall från landsidan påvisas slutligen i Jen
engelska artikeln, hurusom örlogshamnar, hvilka hafva ett afskildt läge i förhållande till ogen armes strategiska uppmarschce ntra, nu för tiden äro lättare att isolera än förr. Antag att
fienden som mål för en större landstigning väljer någon punkt
i närheten af en dylik örlogshamn. Försvarsarmen kan icke
beräknas igångsätta en koncentrering åt detta håll, förr än
transportens urlastning redan börjat. Fienden skall sannolikt
omedelbart framsända detascbement, som afbryta jänwägsförbindelserna till örlogshamnen ifråga, samt därefter med en del
af sin styrka vända sig mot Jensamma, under det återstoden
opererar mot inifrån landet kommande undsättningskårer. I fall
järnvägsförbindelse rna äro få .till antalet och en del dessutom på andra ställen åtkom li ga för den fientliga fl ottan eller
från densamma land satta detaschement, så kan gifvetvis fienden redan från början sluta sig till, från hvilket håll undsättningskåren är att vänta. Han bör då vara i stånd att möta
densamma tillräckligt tidigt för att under upprepade strider
kunna fördröja dess framryckning.
Med afseende på de taktiska möjligheterna i ofvan skisserade krigsläge åberopar förf. erfarenheterna från Syd-Afrika.
Dessa äro vissorligen icke omedelbart tillämpliga på europeiska
förhållanden, och särskildt gäller detta hvad beträffar svensk
terräng·»). Men obestridligt är, att de moderna eld vapnen göra
det möjligt för en i skjutning väl utbildad trupp att i gynnsamma försvarsställningar hålla stånd mot en afsevärdt starkare fiende. Att välja en för försvaret läm pli g terräng ligger
fiendens skön, och det låter sig sålunda tänkns, att han un-

der tillräckligt lång tid kan lyckas uppehålla undsiittn.ingskåren.
Måhända invändes, att den ökade taktiska motståndskraften äfven bör komma örlogshamnens försvarare till godo.
Men för att detta skall sko, måste gifvetvis befästningslinjen
åt landsidan vara förlagd till en terräng, som gynnar en vidsträckt och god eldv erkan. Det vanligen ytterst knappt tillmätta fästningsinfanteriet kan nämligen icke i någon framskjuten försvarsställning tänkas bjuda fienden ett allvarligt
motstånd.
För örlogsbamnar, belägna i mera afskilda landsändar,
är det sålunda icke tillfyllest att åt landsidan vara tryggade
mot öfverrumpliug, för såvidt tionden äger några förutsättningar att lyckas ernå herravälde till sjös. Tvärtom kräfves under sådana förbållanden en motståndskraftig landfront, hvilken
beläO'rinO'.
bör tvinga till formliO'
om möjligt
b
b
b
"
af landets vitala denärheten
i
ligga
Orlogshamnar, som
lar, behöfva däremot i allmänhet icke alls eller endast i obetydlig grad förses med befästningar åt landsidan. Egen armes
hufvudkrufter finnas nämligen där i beredskap och trygga genom sina operationer mot en laJldstigen fieude på ett indirekt
sätt orten i fråga.

*) Jämf. Kong!. Krigsvetenskapsakadem iens Tidskrift, K:o 21, 1901.

K. Rönblom.
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Kommendörkapten R. von MUhlenfels ljusboj.
Ju mera handel och sjöfart utvecklas, ju större blifver
äfven behofvet att genom lämpliga fyrar, sjömärkon och bojar
skydda för grund vid allmänna farleder .
Fyrar kunna icke anbringas öfver allt där behofvot påkallar sådana och blifva dessutom ofta för dyra, så väl att
bygga, som att underhålla. För att i våra trånga, farliga skärgårdar, under den mörka årstiden, ersätta fyrar, bar man därför på senare tider börjat använda lysbojar, som påfyllda och
tända, fortfara att brinna dag och natt under en viss tid.
Ehuru de bittills använda lysbojarue i viss mån uppfyllt
sitt ändamål, hafva de dock varit behäftade med åtskilliga
mindre fördelaktiga egenskaper. Sålunda hafva de dels varit
för ljussvaga, dels för dyra, dels för ohandterliga vid utläggning och intagning samt dels haft för kort lystid (vanligen
omkring 8 dagar.)
En af kommendörkaptenen i Kongl. svenska flottans reserv R. von :M'Lthlenfels konstruerad acetylengasboj har i afseende på ofvan nämnda egenskaper visat. sig betyL1ligt öfvorlägsen.
Bojen i sin helhot utgöres af en å en stång uppsatt lanto<na, uppburen af en ponton af trä ollor järn samt omgifven
af ett gasverk, bestående af fyra eller flora cylindrar med spiraHormade skålar, i hvilka kalciumkarbid anbringas.
Så snart vatten genom hål i cylindrarne nedtränger och
når den nederst liggande kalciumkarbiden börjar genast bildas gas, som medels rör eller slangar, genom renings:;tpparator, ledes till lantärnan. Sodan gasen i. lantärnans brännare
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en ghng blifvit påtiincl, brinner don så länge omwi.ind km'bi<l
tinues kvar i någon af gasgenerato rerna. Yattnot uppstiger
ondast graclvis, ty i samma mån som gas billlas unelantrycker elen
Yattnot, så att ej rnera karbill nås af vattnet, än som åtgår
för bränning.
Då bojen omla<ldas upptages on lmrbidcyliuclor i sänder
utan att ljuset slocknar, och ny karbid påfylles.
Gasgenorato rerna äro fast förenade med bojen, mon äro
så placerade å densamma, att sjön spolar emellan öppningarna, bYarigenom sjöns vorkan blir betydligt svagare än
h vad elj est skulle vara fallet.
Lantärnan kan fästas hur högt. man behagar, hvarigonom
förhindra att don nås af sjön.
kan
man
Bojen är lätt att intaga och utlägga, till och med från
on båt.
Skenet är synligt på omkring en minuts afståncl och
bojen kan utan tillsyn och påfyllning brinna under omkring
G voukors tiu, om den är laddacl mod GO kilogram kalciumkarbid i fyra gasgenerato rer.
Den tål såvi.il svår sjögång som skarp kölc1 utan att
slockna och utan att brännaren sotas . Dessutom är don i
jämförelse mod andra lysbojar, billig. Den hittills pröfvaclo
typen och storleken betingar ett pris af ondast 1,000 kronor.
rl'Yänne sållana bojar hafva under Hera månader varit
utlagda, on å Trädgånlsgr unclot utanför Kalnmr och en utanför Waluomarsuclde vid Stockholm.
Båda bojama ]mha af sjöfarande rönt det störst·a orkii n n an do.
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-34 Tab. 1.
Skjntning virl Akors krutbruk mod röksntgt krut i G7
m m. kanon, 4G kal. lång . Flottans prttronhylsa. Laddningen
iun esluten i kardus med 5 gr. handgevärskrut i kardusbotten.
w
o

;,-

,:::
;:;_
o

Arsberättelse

bestyckning och beväpning
år 190 l,

hållen inf<>r Kong;l. Örlogsm:<nnasällHkapet rkn 4 Oecclllhcr HliJJ
a[ led:<moten C. C. Engstriim.

Vo.

Gastryck

m.

m.

at m.

---

-

2070
2t35
20:!5
2079
2013
2123
2123
207U
2013
2047
207U
2mn

~

3
4
5

G55
G53
G45
G!J. G
G57
G5G
G52
G43

(j

7

s
10
11

Röksvaga krut.
Samtidigt med ntt för flottan allt jämt anskaffas det i
föregående årsberättelse omnämnda NK 4 -krntet, hafva on del försök utförts med s. k. rona nitro-collnlosakrut. Då på grunrl
af dessa försök ett större parti sådant krut beställts i Danmark, kan det vma af intresse att nännare omnämna il"rttgavm-ando försök.
Vid Akers krutbruk har man sodan ett par år tillverkat
rent niLro-cellulosakrut lämpligt för fältkanoner, och svenska
fiottan har äfven inköpt ett mimlre parti krnt för att proiYn
i 67 mm. kanoner och däre[tcr utföra vissrt förvariugsprof moll
detsamma .
Det inköpta krutet förekom i rör; tillverkningsmätton
voro 2 X 5,ö X 2(j0 mm. rned en utvändig verklig diameter af
3,(j5 mm . i medeltal. Till färgen var krutet ljusbrunt ocll ägde
en svag lukt. Hosultaten vid krutets profning i en 57 mm.
kanon vid Aker i Oktober 18\.JS framgår af nedanståonde
tabell l.

Anmärkning.

::;

9

ll·

\ ' 7G .

m

12
13
14
Med.

--

·--

----

1(711
(j~2
1~1

l

Gi:i2

l

-

G71

l
l

l

l
l

Krutet i rör :tf tillverkningsdimensi on er 2x5,5X2GO mm.
I,adclningsvikten - 5GO gr.
Krutets fuktighctshnJt = 2,1 0 / o·
Ingen efterbränning.
Elcltllåga framför mynningen, o betydligt med rök. Fullsbindig förhritnni ng.

2073

Tab. 2.
Skjutning vid Åkers krutbruk med röksvagt krut för utriinande a t ökad fuktighetshalts in vorkan i balistiskt h änseemle.
.~· 3

~

'7

V,r.

Vo

m.

-Göl
libO

111.

7Ul
700
G75
G95
G70
G80
-()j'i
- G97
ll
G l G7S l G!JS l
Med.
G77
liUö
7
-s
GB7
1

2
3
4

u
10

(j!J5

l

-

G40
Med. l G40,7j Gli0,7j

Ga~tryek

Anmärkning .

at m.

225:!
2255
2297
2119
2:n!:!
2'200
22M
2013
1911
20()9

1D70
19!:!0

l
l
l

Laddningsvikten = 575 gr.
Krutets fuktighetshalt i skotten

1-G
7- 10

-
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-

3)0
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"lo
"lo

l[
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För att utröna krutets ömtålighet för fukt inneslötas vid
samma tillfälle några laddningar på vanligt sätt i kardus, hvarefter en del af dessa förvarades und er fyra dygn öfver vatte n
i en täckt balja. Tab. 2 utvisar don ökade fuktighetshaltens
inverkan i balistiskt afsoende.

l

Tab. 3.
Skjutning i Carlskrona med Åkerskrut före fö~varings
profvens börjarL

l

m

~

~

<;"
;:l

v 42.3

Vo

Gastryck

V42.,

Vo

Gastryck

111.

m.

atm.

m.

m.

atm.

Anmärkning.
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Tab. 4.

57 mm. kanon l\1}89 B 57 mm. kanon M / S~J
1
2
il
4
5
G
7
8
9
10

Jlllecl.

G9fi,o
707,3
688,8
706,8
67fj,g
695,4
672,2

--

-

1928

l ;::::l

-

l 2080

--

-

--

701,7 1

l

(j~J9 ,21

~ v /42,u
~t

=
=

-

663,3
673,2
(j62,4
668,1
681,1
671,5
670,8

2029
1978
2008
19G3
1878

-20:2~)

--

-

-

l

673,3
2008 1685,7
\ 1908 b63,o \

710,41 1981
38,3 m .
202 atm .

l

-

-

Lacldningen utgjordes
af 560 gram Akorskrut.
Krutets fuktighotshalt
= 3,185 proc.

1748
180ö
18:'8

1938
1868
1838
1848

Skjutning vid Åker före krutets afsändning från bruket.
m

:>T

o

8=
;:l

V73, 0

vo

Gastryck

m.

m.

atm.

Laddning:wikt

=

5GO gram .

=

l 2167
550 gram .

l

l

2

G58

-

2016

3

GG3

--

2091

4

660

-

2060

5

664

-

2047

G

6G4

l

-

2079

662

l

23,3 m.
200 atm.

På våren 1899 laddades i Carlskrann 67 mm . patroner
mod liknande krut, hvarvid en del staplade krutknipp en utan
kardus inlades i hylsorna, en del andra åter emballerados på
vanligt sätt i kardus af silkesaffallstyg, innan de inlades i hylsorna. I begge fallon utgjordes anfyrningsladdningen af 5 gr.
jagtkrut i sidenpåse fastsydd till kardusen eller bunden till
krutlmippet. Laddningsvikten bestämdes genom skjutning i
67 mm. kanon M/ 89 B, med iakttagande af att projektilut-

l

Anmärkning.

;.,;

11928
1948 1
11808 l

669,4 1 GS0,1 1185G

D. v /·l2,o =
Il t
=

gångshastigheten blef 700 + 10 meter. Därefter sköts en sene
om 10 skott i 57 mm. kanon M/89 B och samma antal skott
i en 57 mm. kanon M/89. Resultaten framgå af tabell 3.
Krutets fuktighetshalt vid detta tillfälle framgår äfven af tabellen . Den var ovanligt stor. Af tabell 4, som utvisar resultaten vid skjutning före krutets afsändning från Åkers krutkruk i en kanon, som nära öfverenssttimmer med 57 mm. lmnon M/89, framgår åter, att en lika stor projektilutgångshastighet som i Carlskrona erhölls med en laddningsvikt af endast
650 gram.
Men fuktighetshalten vid skjutningen i Carlskron a var också ej mindre än l ,635 proc. större än vid skjutningen på Aker.

G72

l

-

Laddningsvikt

l Med.\

G81

l

l
l

Krutets temperatur
D:o

= +
=

fuktighetshalt

llv/73

=

G m.

~t

-

75 at m.

15°

c.

1,86 oJo.

2058

Med kvarvarande sålunda laddade patroner utfördes sedermera förvaringsprof. En del af patronerna nedlades i pansarbåten Odens durkar, en del inlades i ett vanligt kruthus,
hvarjämte en del krut löst liggande i låda, förvarades i kruthus.
.

-
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utgångshastigheter och tryck vuxit, och vid en jämförelse med
resnitaten i tabellerna 3 och -l ses tydligen , att den rätta laddningsvikten bort vara GöO och ej 560 gram. Att den större
laddningsvikten erhölls vid skjutningen i Januari, berodde uteslutande på den stora fuktigh etsh alten hos krutet, hvilken man
sökt förklara , därigenom att lådorna innehållande krutet omedelbart efter ankomsten öppnats i ett varmt rum , hvarvicl de
kalla krutrören beslagits med imma, som sedermera absorberats af rören.
IIämf torde den lärdom kunna dragas, att det blir nödvändi gt att noga aktgifva på fukti ghetshalten hos nitrocellulosakrut, isynnerhet då man genom skjutning skall bestämma elen
vikt af sådant krut, so m skall ingå i patron eller kardus.
Afven vid Åkers krutbruk hafva förvaringsprof med krut
tillhörande samma parti utförts. I tabell 6 upptagas resultaten, af hvilka fnungå temperaturförhålland enas inverkan på
krutet samt att trycken småningom ökats.
Tabell 6.
Skjutning med vid Åkers kmtbruk förvaradt krut.
l

en
,..,.
..,

y o

.l Vo

'-.-::

7
28

/t 18!.!9
/s 1899

0/2 1900

/s 1900
u/2 1901

28

·l

Il

~l
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I November 1899 undersöktes fuktiglJOtslwlten samt dc
bahsliska egenskaperna genom skj utning mer1 samma 57 mm.
kanon M/89 B som användes i Januari. Hesultaten framgå
af tabellen o. Fuktighetsbalten var nu åter normal, und er det
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Anmärkning.
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Något krut af detta slag bar ännu OJ anskaffats för tjänstebruk.
Åkers krutbruk har älven framställt rent nitrocellulosakrut för svenska flottans 15 cm. kanon M/98. Krutet profvades
i Carls krona i Februari månad detta år. Det förekom i rör
af tvenne olika dimensioner 8Xl4X750mm. och 7,5Xl4X750

!l
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mm. Det förra slaget g::1f för högt tryck, hvaremot det sonare
uppfyllde do af Kongl. Marinförvaltningen uppställda fordJ;ingame (v 0 = 750+10 meter, Pmax. < 2300 atm.) I medeltal
af fyra skott erhölls nämli!!en
med en ladclnin()'svikt
af G' G
~
b
kg. en medelutgångshastighet af 7"17,3+3,s-2,:1 motor mod oU
mor1eltryck af 2107+82-45 atmosferer sfLsom framgår af tabellen 7.

Tab. 7_
Skjutning i 15 cm. ss. kanon M/08 mod röksvaga Åkorsoch Danskt krut.
Krutlatldning.
Slag.

l

Vikt
kg.

Vo

Gastryt:k

m.

atm.

An märkning.

Ake1·s h -ut.
l

8,50 1 704,6 1

2001

9,oo

741,4

2338

9,00

717,7

1US7

4

9,10

743,2

2179

5

9,i5

741,5

2120

9,5o

747,.l

2158

9,50

745,6

2152

2

} Sx14x750

7,oxl4X750

G

7

8

l

~)

Medeltal

9,50

745,0

2202

9,r;o

7iil,o

2279

9,50 1747,3

2l!J7

Danskt kntt.

H

S,oo

630,5

9,oo

691,7

9,50

721,4

4

} 3x46x750

9,85

745,6

9,85

741,9

2208

G

j

9,85

746,8

2216

9,85

744,5

2206

9,85

l 744,71

2208

7

Medeltal

l

Anfyrningsladclning:
50 gr. danskt jagtkrnt.

l

Luftens temperatur -

+

1,8°.

Kr u tcts
omkring

+

te m p era tu r =
18°.
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Vid samma tillfälle profsköts äfven krut [rån Fredrikv<.erks krllllthus i Danmark. Detta krut var utvalsad t till strimlor af r1imensionerna 3x-±Gx7ö0 mm. och bestod endast af
ren nitrocel1ulosa. I oivannämnda tabell 7 återfinnas rosul!aton hån skjutningen. Mec1 on laddningsYikt a[ 0,85 kg. orhölls i on serie om fyra skott on medelutgångshastighet aJ
744,7 +2,1-2,3 meter, 11\'arvid medeltrycket uppgick till
2208+ 23-28 atmosferer.
Boggo krutsorterna afgåfvo .vid skottlossningen icke oväsentliga men hastigt fJrsvinnancle, rödbruna moln. Några
oförbrända krutrester förmärktes oj. Begge krutsorterna kunde
lätt hopbandtas till knippen.
Det må slutligen anmärkas, att i corditons hemland, England, röster börja höja sig för corditens ersättande med nitroglycerinfria krutsorter. Orsaken härtill är att söka i don urbrännande verkan å loppet, som den rena balistiten åstadkommer, isynnerhet när man såsom i England för erhållande af
stor balistisk effekt reglementerat ett betydligt större maximitryck än hos oss är llillåtet. Belysande för frågan är on artikelserie af mr Dawson, Maxim-Viekor-bolagets artilleridirektör,
i den engelska tidskriften Engineering, i hvilken bland annat
påpekas, att om än antagandet af corditon pft sin tid var tillfullo berättigadt, så tir dock tidpunkten nu inne för att öfvorgå till rona nitroccllulosakrut. Man torde kunna instämma i
denna åsikt, för så vidt det gäller engelska förhållanden, ty
der användes i regel tjänstetryck om 2500-2700 atmosfärer
och urbränningarna skulle säkerligen högst betydligt förminskas,
ifall nitroglycerinfritt krut antogs i stället för cordit. Detta
senare krutslags urbrännande förmåga belyses bäst af förhållandet, att en 23 cm. ss. kanon efter 161 skarpa skott var så
försliten i loppet, att projektiler försedda med den reglementerade gördelformen ej längre kunde bibringas erforderlig rotation, utan måste andra projektiler med s. k. gascbeks-gördlar
tillgripas för att träffsäkerheten åter skulle blifva normal.
Huruvida vi emellertid stå inför ett fullständigt öfvergifvande ar nitroglycerinhaltiga krut, därom torde för närvarande
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vara för tidigt att döma. Ett kompromiss-krut, liknande våra
Nk 4 och Nk 5 -krut, som innehåller en ringa nitroglycerinbalt,
har stor förutsättning för att blifva ott bestående krut, enär
det ju st på grund af sin nitroglycerinbalt besitter en relativt
stor okänslighot för fukt, en egenskap af stor praktisk betydelse, och derjämte vid användning i kanoner, så länge maximitrycket håll es i närheten af 2100 atmosferer, beträffande urbrännande förmåga ligger m ~·cket nära de rena nitrocellulosakruton.

Projektiler.
N1tgra nyn projektilslag hafva, seelan ticlen för afgitvandc
af förra årsber~Lttelsen, ej antagits inom flottan. Däremot har
ett större antal mecl »caps» förseelda 21 cm. pansargranater
beställts hos firman Krupp, di\. någon svensk verkstad ej ännu
fanns, som kuncle tillverka fullgoda dylika projektiler. Capen
har konisk form och inclusive elen skall hvarjc pansargranat
väga 125 kg. För projektilernas godkännande fordras, att en
med G30 meters hastighet vinkelrätt anslående projektil skall
glatt gonom.e;å en 2C> cm. tjock comcntcnul och härdad Kruppplåt uppstäHel utan backning.

Patronhylsor.
Jntill år 1\JOO kunde patronhylsor till -!7 mm. och större
kanonor ej fabriksmässigt tillverkas inom landet. Under förcgående år anlades emellertid en hylsfabrik för tillverkning af
57 mm. hylsor vid Skultuna, och i November samma år profskötas fyra stycken 57 mm. hylsor i Carlskrona. De fordringar som Kongl. Marinförvaltninge'n uppställt för godkännaude
af hy lsleveranset h af va bland annat hitintills varit, att h varje
uttagen h,Ylsa utan att spricka skall uthärda fyra skott mccl
si'tdan laddning, att trycket ej öfvcrstiger 2300 ntmosferer. Af
skj utprotokollet framgår, att samtliga fyra patronhylsorna ut-
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!Jöllo kontraherade fyra skott utan att spricka; att med en a[
hylsorna sköts inalles 10 skott och med en annan inalles 21
:;]~ott, utan att någondera erhöll någon som hälst buckla eller
spricka; att ondast on aE hylsorna i fjerue skottet erhöll on
långsgående, minrlro buckla, hvilkon dock försvann i nästföljande skott; att efter hvarj e skott extraktion af hylsan skodelo
på vanligt sätt och att ingen af hylsorna behö[de pressas om
för att kunna användas på nytt. Den hylsa, som uthärdatlo
21 skott, yar därefter obrukbar till följe af ett mindre bål i
godset, som uppkommit genom kärnslagens inslående. Hylsan
föröfrigt förotedtle omel1 ortid ingen spricka utan var så godt
för slaghatton
var allt fortfarande lagom
S om nv
v' och läo·et
b
........
stort.
Med anledning af detta utm iLrkt goda resultat erhöll Skultuna sedormera en betydande beställning af 57 mm. hylsor;
samtliga hafva nu lovorerats godkända.
All hylsammunition till våra kanoner med undantag af
12 cm. patronhylsor kan sålunda hädanefter tillverkas inom
lan Jet.

Kanoner.
För 37 mm. ss . kanon l'II/98 har on ny bakladdningsmchinism antagits. Den liknar 67 mm. kanonens och är liksom dcnnn.s mekanism baHautomatisk ehu ru ytterligare förenklad.· Några lGcnoner med denna nya mekanism hafva ännu
oj levererats.
Under året hafva 21 cm. kanon och 15 cm. ss. kanon
M/98 tillkommit. Den först tillverkade 15 cm. kanonen jämte
lavettage profvades redan i November 1900 ombord å kanonbåten EdJa, der den tillfälligt uppställts akter ut. Då rapporton från denna allra första skjutning ombord med vår snabbskjutande 15 cm. kanon erbjuder åtskilligt af intresse, meddclas ur <lcnsnmma följande.
På oonmcl af lokala förhållanden ombord kunde skjutuin-
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gen endast företagas akter öfver intill 30° på lwardora sidan.
Vid skjutningen anvtinoes röks,·agt krut i laddningr1r af 750
mm. längel och 10,2 kg:s vikt, inneslutna i korrugerade cylindriska zinkkoger, hvilkas messingslack voro fästade till kogern
medelst pålödda remsor af zink. Kogern öppnades genom
remsornas bortrifvande. Det bör vidare anmärkas, att kanonbetjäningen (5 man) utgjordes af vapensmeder, af hvilka dock
don riktande förut hade varit artillerimatros. Programmet för
skjutningen omfattade en serie stillaliggande och tvänne serier
under gång; skjutningen stillaliggande utfördes till sjös i hafsbandet utanför Carlskrona under någon sjöhäfning. J\lålot utgjonles af en ballong mod en meters diameter på 1000 moters
afstånd. Trenne skott skötos på en tid af 3 min. och 56 sek.
Någon snabbeld kunde ej äga rum på grnnd af de ytterligt
ogynnsamma sigtförhållandena, målets små dimensioner och
fartygets rörelser. De återstående serierna skötos därför en
annan dag på samma plats under ungefär liknande vind- och
sjöförhållanden. Däremot var denna gång sikten biittre. Som
mål användes nu tvenne clrifvande sammankopplade 1,5 meters
ballonger. Första serien sköts under gång snedt från målet
mod 10 knops fart. Elden började på ett afsti'md af 600 meter. Tiden för atlossade G skott uppgick till 2 min . 16 sek.
Någon dirokt träff erhölls ej i denna serie, mon nedslagen inträffade i närheten af ballongerna. Sista serien sköts under
gång från målet under 8 knops fart. Elden började på 600
meters afstånd. 6 skott aftossados på 2 min. 19 sek. En direkt träff erhölls. Uneler skjutningen visade sig lavettaget vara
synnerligen lättskött, och mekanismen fungerade utan anmärkning. Uppsättningsapparaten visade sig däremot ej arbeta
fullständigt tillfredsställande. Sättare användes ej, utan projektilen insköts med tillhjälp af själfva laddningen. Kogerna
kunde morändels hastigt öppnas; med en liten modifikation
har denna modell sedermera fastställts för koger till 21 och
15 cm. laddningarne.
Under året hafva begge de omnämnda kanonerna inskjutits på Carlskrona stora skjutbana i och för skjuttabellers orhållande.

Från 15 cm. kanonens inskjutning må anföras nodanstaende utdrag ur serieprotokollet:
13
6
11
Antal skjutna skott
För vind korr. medeJa[ståml .. meter 2114,8 3813,5 G06G,3
50,2
1,()
5,4
Afdrift ...
18,6
70,3
10
3,7
2,7
2,2
))

Verkliga nedslagsytornas storlek voro resp.
meter
19,6
I längd..
. .......... ..
))
3,7
I bredd .. ....... ..

43,0
4,4

172,0
8,7

Serieprotokollets motsvarande uppgifter för 21 cm. kanonen äro som följer:
15
5
10
Antal skjutna skott ................ .
För vind korr. medelafständ . . meter 3085,7 5012,7 700G,3
34,2
G,s
1,2
Afdrift .
.... ......... ... ..
»
56
G-l
57
L5o
.............................. ..
3,4
1,2
0,4
B5o ...... .. .. ........... ..
V orkliga nodslagsytornas storlok voro resp.:
133
88
I längd............. ... ..
me~r
2,0
1,5
I bredd ......... .. ......... ...... . ..

230
11,0

Slutligen må anföras en jämförelseskjutning med 21 cm.
projektiler med och utan cap på omkring 3000 meters afstånd,
af hvilken framgår att skillnaden i skottvidd är obetydlig.
21 cm. kanon M/98.
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Beggo kanonorna hafva, som ofvan antydts, inskjutits i
Cnrlskrona på därvarande stora skjutbana, hvilken uneler do
sonare åren mycket kommit till anviindniug vid inskjutningar.
Följande kanoner bafva sålunda inskjutits derstädes, nomligen
57 mm. ss. k. M/92 och J\ll/80 n, 47 mm. ss . k. M/06, 12 cm.
ss. k. M/94, 25 cm. k. M/89 och M/9-k, 21 cm. k. M/98 och
15 cm. ss. k. M/98.
Då anorclningarne vid denna Gana, hvilkon på uppdrag
af Kongl. Marinförvaltningen anlagts af dåvarande kommendörkapten C. C. Engström, skilja sig från dem i alHlra existerande skjntbanor, och ej häller, såvidt jag kunnat finna, bcskrifvits af någon föredragande, torde här vara lämpligt att
något närmare beskrifva såväl skjutlJanan med tillhörande in·
strument som tillvägagångssättet vid själfvn inskjutningen samt
huru för boräkningarne nödvänJiga resultat sedermera erhållas.
Banan sträcker sig från ön Södorstjerna å Carlskrann örlogsvm·f i ost till sydlig riktning mot Mi.>ckleön i östra skärgården. Banans medollinie skär på cirka 8000 meters afstånd
ett litet skär, benämndt »8kälör0l1», på hvilkGt en större riktbåk är upprest för inriktning i sida. På 600 meters afstånL1
öfvergår medellinien ett annat litet skär, bvarost finnas anordningar för anbringande af tafla. För öfrigt ghr banan intill
DOOO meter endast öfver vattou. Norr ocb söder om banan
ligga en del öar och holmar, från h vilka nodslagens l ägo observoras och in vinklas.
För detta ändamål har mnn å ott 30-tal liim p liga platser
iusprängt två tums tjocka stålsti1n6or, hvilka höja sig cirka 2
fot öfvor berggrunden, samt intriangulerat dessa i Sveriges
triangelnät.
Invinkliugon från en dylik punkt sker sedennom antingen modo1st skärm, in vinklingsbord eller tangentbord, beroende
på punktens situation i förhållande till banans modellinio. De
två första instrumenten användas, dh punkten eller stationen
ligger tvärs eller ntira tvLirs medellinien, tangentbordet förekommer däremot enelast i två punkter liggande helt nära ba-

nans nollpunkt och från hvilka nedslagens läge i sida sL1krast
observerns.
Skärmarne utgöras antingen af rektangulära ramar af
trä, mellan hvilkas horizontola sidor vertikala trådar äro spända,
eller ock af on horizontel balk med vertikala käppar. Skärmames storlek varierar, och där det visat sig nödvändigt för
erhållande af erforderligt obseryationsfält äro de försedda med
horizontela förlängningar. De hafva fixa uppställningsplatser
på byggda stenpelare, i hvilkas öfverkant järndabbar äro insatta för skärmames uppställande. Dessa skärmar anskaffades
redan på 1870-talets slut, och den gamla uppgraderingen i fot
och decimaltum är ännu kvar. Afståndet mellan trådame är
1 decimaltum och mellan käpparne 2 decimaltum. De äro i
regel uppställda framför observationsplatsen (stålstången, stationen) på så stort afstånd torrängförhållandena medgifva, dock
under iakttagande af att tillräckligt stort observationsfält erhålles .
Invinklingen af ett nedslag förmoJeist skärm består, liksom vid do öfriga instrumenten, i mätning af tangenten för
den vinkel, som syftlinien från stationen till nedslaget gör med
skärmens (instrumentets) i terrängen orienterade medellinie.
För underlättande af denna mätning användes i själfva stationen en s. k. invinklingsdiopter, bestående af en järnarm, som
kan pi votera kring en by l sa vid armens ona ända. Denna
hylsa påträdes stålstångens öfre del, och medelst ställskrufvar
justeras armen till borizontelt läge. Vid hvardera ändau har
armen en diopter mod vertikal tråcJ. Vid observation nf ett
nedslag hålles ögat intill don öfver stålstången befintliga dioptern , och armen vrides, så att dess andra diopter blir ens syftlinien till nedslaget, hvarefter armen fastlåses. Först LLircfter
göres atläsningen på skärmen.
Invinklingsbordet åter utgöres af ett trokantigt bord at
trä merl två ben a[ järn. Undertill bar lJordet derjämte en
hylsa af järn med ställskrufvar, afsedel för att, då bordet skall
uppställas trädas öfver stålstången, h vilken sålunda bildar bordets tredje ben . Förmedelst justerskrufvar å järnbenen och

- 48ställskrufvarne kan bordsski[van ställas borizontelt, och moc1
tillhjälp af de sonare kan den fästas till stålstången . Ofvan
järnbenen på bordskifvans öfverkant är en i mm. uppgraderad
ränna af metall fästad, i hvilken en diopter med vertikal tråd
kan föras, under det en annan sådan kan fästas pä en ddbb
öfv-or själfva stålståugon. Nedslaget invinklas genom att föra
rörliga diopterns tråd ens med syftlinien från nod slaget genom
trådon öfver stålstången. Den rörliga dioptern kan föras 500
mm. på öm se si dor om skalans midtpunkt.
För att öka instrumentets observationsfält, hvilket isynnerhet kan vara af nöd en, innan rätta elevationsvinkeln funnits,
begagnar man sig af on s. k. extra tangent, bestående af en
lång trästång med beslag passande till metallrännan. På lJVardera ändan sitter en fast clioptorram mod on vertikal tråd, som
genom stångens utförande kan förflyttas till öfver 1000 mm:s
afstånd från skalans O-punkt. Till instrumentet hör slutligen
en s. k. extra rnclie, hvilkon fästes ofvanpå bordet öfver stålstången vinkclräLt ut mot skalan. Den har tvtinn e dobbar för
fästande af den fasta dioptern på 2000 och 3000 mm . afstånd
från skalan. På själfva bordet sitter äfven en dobb för att
kunna fästa dioptern på 500 mm. afstånd från skalan. Då dioptern sitter på dobben öfvcr stålstången, är dess afstånd från
skalan 1000 mm . H vilken radi o, som i hvarj e särskildt fall bör
användas, beror på instrumentets uppställningsplats ufstånd från
skjutbanans medellinie, i det syftlinierna, som l.wstilmmas med
rörliga dioptern på resp.
500 och - 500 mm., böra omfatta något m er än den väntade nedslagsytau.
Tangentbordet är egentligen endast ett invinklingsbord ,
hvars fa sta diopter är fä s~ad på stort afstånd från skalan.
Det utgöres af själfva bordet, stående på trenne justerbara ben
och ett slags båk öfvor själfva stålstången. Mellan båkens
topp och stålståugon är ett vertikalt snöre sträckt, motsvarande
invinklingsborclets fasta dioptertråd. 20 till 40 meter bakom
stålstången befinner sig själfva bordet med sin motallskala, i
hvilken den rörliga dioptern kan röras.
Innan någon invinkling kan äga rum, måste emellertid
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instrurnenten orienteras eller inriktas i terrängen. Skärmarnu,
som ha[va sina bostämda platser, äro en gång för alla inriktade ; man har viJ dom såluHda endast att l'örvissa sig om,
att inriktningen fortfaran de är god . För c1e i.ifriga instrumenten s inriktande förl äögas lämpli gt beläg na stålstä nger genom
flaggstänger, hvillm påträdas stålstängerna. Å lt varjo s. k.
punktHuggstån g hissas en minclrc flagg. I n vinkli ngsborden inriktas genom att, med don rörliga dioptertråelen inställd på visst
millimetertal, vrida bordet omkring stålståugo n, så att syitliuien
genom beg ge dioptertrårlame inträffar på en bestämd punktfia ggstång. Bordet fa stläses ocb inriktningen kontrolleras genom syftning på en annan punktfiaggstång. 'rangontbordet
imiktas genom insyftning på tvänno punktfiaggstängor.
Banans O-punkt befinner sig, sL\.som fö rut sagts, på SörJerstjärna, cbr anordnin garn a äro som följer. Ursprungligen anskaffades en särskild inskjutuings]ayett. af trä , bvilken kunrl.e
apteras för olika kanon er. Den rekylerade in på ett sluttamle
plan , anlagdt omedelbart bakom banans O-punkt. Därefter anlades på sidan om banans medellinie en träbäddui ug, till hvilken kanotlOD s lavettage kund e fästas. Från denna bädLlning
hafva 12 cm. ss. k. M/9-1 och de lätta snabbskjutande kanonerna
inskjutits. Dessa anordni ngar finnas ännu kvar. Soclermom,
(lt\ 25 cm. kanon M/89 B skulle inskjutns, kunde man ej aptera
denna kanon, bvilkon icke hade tappar, till den gam la inskjutningslavetten utan blef nöclsakacl att göra inskjutni ngen med
kan onen ombonl å on pansarbåt, 11\'ilkcn förtöjdes vid kolbron å Söderstjerna, såloLle.s bakom O-punkten, på sådant
sätt att den inriktade kunon en kun de antagas ligga i skjutbanan s medellinie.
För att emellertid wöta alla kmf, som i en frailltid knnJe
ställas på en skjutbana för inskjutning af syåra knnoner, anlades för elt år par seelan en ny bäddning beståondo af on stor
rund planskifva af tackjärn i fyra delar, fasthållen mer1elst 72
stycken 4 meter lån ga genom en betanbäddning af motsvarnHd c djup gående bultar. Skifvnn har 4,5 meters diameter och
dess centrum ligger i skjutban::ms meclellinic 10 molor framför
T idslwift 'i S)öviiscndet.
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O-punkten. Omedelbart bakom denna planskifva är en mindre
sådan af paralellipipcdisk form förankrad medelst 12 st. 4 meters bultar. AnJamålet med denna senare skiha är att uppbära bakre ändarne af de samtidigt anskaffade höga I-formade
gjutstålsbalkarne, till hvilka själfva lavettagen fästas. Från
denna bäJclning bafva sedermera 26 cm. k. lVI/94, 21 cm. k.
M/98 och 15 cm . ss. k. M/98 inskjutits. Framför bäddningen
är stensatt med tuktad sten och varivcts järnvägsspår gå intill planskifvan in mellan rälsen för en bredspårig kran, medelst
hvilkcn materielen sedan kan köras in öfver planskifvan.
Framför kanonplatsen finnes så mycket fast mark, att galgar
för hastighetsmätning ända till på 150 meters afstånd kunna
u p p ställas.
För mätning af vinelens riktning och hastighet under
skjutningen är en särskild båk uppbyggd på cirka 3,000 meters afstånd från banans O-punkt. Fur banaus bevakning är
den indelad i tre distrikt och genom signalering kunna meddclandon befordras till och från punkter i banan.
För att oj till hvarje skjutning behöfva uttaga nödvändiga clata för instrumentens inriktande har en gång för alla
Jixerats vissa afstånd, på h vilka skjutning bör ske, och lör hvilka
inriktningsuppgifter finnas färdiga. För närvarande är allt sålunda ordnadt fdr skjutning på någotdera af afstånden 700,
1600, 2000, 2500, 3000, -±000, 5000, GOOO, 7000 och 8000 meter och har hiirvid förutsatts invinkling från minst 5 ända till
7 olika stationer.
Vi<l de inskjutningar som ägt rum på senasto tiden,
har man nöjt sig mOLl 4 stationor ute i banan oclt ett tangentbon! å 8öJcrstjorna. In vinklingsbordon flyttas, beroende på
inskjutnin;;sa[st{mclot mellan de olika invinklingsstationorna,
under det samtliga skärmar äro afsedela för en punkt lwar
och en. Som endast ö skärmar anskaffats, hafva de uppställts
för afstånclen 1600; 2000, 2600, 3000, 4000 och fiOOO meter
och på stationen så nLira som möjligt tvärs ut för medelkulans
förväntade läge. Härigenom blir det ock lätt att från en dylik
s. k. »lmfvuclstation)) förmedelst ett s. k. »afståndskort» rnot en

afläsning å skärmen omedelbart finna ett nedslags approximativa afståm1 från kanon. Genom att insignalera detta till kanonplatsen l<::an behöflig rättelse af elevationen göras. På de
större afstånden användes ett invinklingsbord i stället för
skärm.
Själfva inskjutningen tillgår sålunda. Sedan alla instrument i banan rapportorats klara och orienterade i terrängen,
in vinklas · på signal först en s. k. aJståndsboj, som förankrats
på inskjutningsafståndet, och afläsningarne antecknas. Därefter
skjutes serien, och från hufvuclstationen erhålles uppgift på nedslagens approximativa afståncl från kanon. Sedan visshet vunnits, att den tinvända elevationen ungefärligen gifver det sökta
medelafståm1et, kan denna insignalering af afstånd upphöra,
hvarefter skotten kunna af!ossas si\ fort efter hvarandra som
observationerna i\ själlva sk:jutplatson (mätning af tryck och
hastighet m. m. dyl.) det meclgifver. Af observatör å Söderstjerna iakttages flygtiden. Kanonen inriktas i sida på elen
förut omtalade båkeH å Skälören, och elevationen bestämmes
medelst riktkvadrant. Ute i banan invinldas nedslagen. Med
någon vana går detta lätt för sig. I allmänhet medhinnes insyftningen under det . själfva vattenkaskaden är synlig och genom att därefter obsorvera själfva vattenrörelsen eller bubblan,
som projektilens anslag mot vattenytan åstadkommit, kontrolleras sedermera insyftningen. Mod fullgodt resultat har till och
lTiod krevadmoln från projektiler invinklats. Ai1äsuingarne å
instrumenten antecknas i protokollen. Sedan serien afslutats
invinklas afståndsbojen ånyo.
Protokollen innehålla sålunda blott uppgifter om syftliniernas lägen i förhållande till resp. instruments meclellinie, men däremot ej nedslagens koordinater i förhållande till någon bostämd punkt. Med kännedom om triangelnätet skulle icke
desto mindre dessa kunna uträknas, men då ett sådant tillvägagångssätt blefve invecklaclt och tidsödande, har man i stället
valt en praktisk och enkel metod för bestärnmando af nedslagens läge.
Å ett stort bord af tackjärn har hela skjutbanan mod
alla sina intriangulcrade punkter uppritats i skalan 1/ 1000 . En
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mm. pa bordet motsvaras sålunda af en meter i verk ligheten.
I hvarje använd observationspunkt ställes ett vortikalt stift,
fasthållet af en blytyngd, och från stiftet sträckes en tråd öfver
en uppgraderad stållinial, som ä r lagd på bordet, så att den
motsvarar instrumentets skala i verkligheten. Har man sålunda vid ett in vinklingsbord med den fasta dioptern på en moters afstånd Irån skalan observerat ett nedslag och i protokollet antecknat
30 mm., så lägges stållinan på l moters afstånd från punkten på bordet och tråden öfver 30 mm. på
dess plusgradering

+

Stållinialernas platser äro en gång för alla utmärkta på
bordet, och dc äro jämväl försedda med flera skalor på det
man alltid direkt skall kunna öfverföra protokollets siffror till
linialcn. Om nu från hvarje observationsplats en sådan trådsyftlinie utlägges orienterad på bordet, exakt som i verldigheten, så böra ock, ifall allt är rätt och ingen felobservation ägt
rnm, alla trådsyftlinierna mötas i en punkt, skottets nedslagspunkt. Afvika en eller flere, under det de andra korsa hvarandra i en punkt, så har motsvarande antal felobservationer
ägt rum, för så vidt alla instrumenten orienterats rätt. Detta
framgår åter vid utläggningen af syftlinierna på afståndsbojen,
hvilken utläggning bör föregå skottens. Enär observatörerna
böra hafva haft god tid till invinkling af den nära nog stillaliggande bojen, så böra ock syftlinierna, såväl de före som efter serien
tagna, träffas i on punkt, i hvilket fall alla instrumenten varit
rätt orienterade och förblifvit orubbade under serien. Man
får äfven härigenom en kontroll på, att alla skalorna äro rätta
och äro utlagda på rätta platser. Afviker någon syftlinie från
de öfriga, kan man vid utläggningen af skotten bortse från
denna stations observationer eller åtminstone fästa mindre afseende vid den.
Den väntade nedslagsytan på tackjärnsbordet öfverlägges
med ett i mm. rutadt papper, på hvilket trådkorspunkterna
utmärkande nedslagen sedennem nedprojiceras och deras lägen
i förhållande till banans O-punkt och medcllinie direkt uttagas.

-
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Beträffande de förmedelst denna metod erhållna resultaten må slutligen anföras, att då invinklingarne göras af vandt
folk, någon felorientering i regel ej inträffat och kassation af
enskild observation blott sparsamt förekommit. Noggrannheten
har visat sig så stor, att de flesta nedslag bestämts till sitt
läge inom en cirkel med 2 meters diameter.
(Forts.)
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Formulär till en del inom sjöfal·ts-affärsväsendets område hörande skriftliga handlinga1·
på franska och engelska språken, såsom on liten hjälprcc1a för
de kamrater inom reservofJicorskåren, hvilka tjänstgöra som
l:ste styrmän inom handelsflottan på utrikes traller och hvilka
aspirera på att förr eller senare stå såsom bofälhafvare på fartyg i utrikes fart.

Mången a[ denna ärade och högt ansedela ticlskrilts läsokrets torde, vid genom läsandet af rubriken till donna uppsats,
måhända tänka, att dessa saker böra väl vara fullkomligt bokanta för alla reservofficerare och för öfrigt för alla, som aflagt sjökaptensexamen. Men att så ej kan vara förh ållaJH1ot
framgår af följande orsaker: dels äro i rikets navigatiousskolor så få timmar anslagna till undervisning i sjölagen j2\mte
<lithöranclo författningar, dels är ju diin:täclos kunskapen i
främmande språk ej obligatorisk och slntligon stå dessa efterföljande formulär icke att finna i något af mig kändt arbete,
vare sig i någon af navigationsskolorna begagnadlärobok eller
i något annat arbete, som innehåller någon populär behandling af de till sjöfartsaffärsväsendets områclo hörande ämnena.
Icke för ty äro ju dessa saker så ytter st viktiga för en
fartygsbofälhafvare, såvida han icke föredrager, att helt och
hållet ligga i händerna på och vara beroende af skeppsmäklarn e, hvilkas lifsuppgift det ju är att vara »au courant» i
alla sådana till deras intressesfor h örande saker l Och från

-
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hvillm onödiga utgifter kunna icke r ederiorna bosparas cliirigenom, att behLlhafvarne äro kapabla, att i'iå mycket som möjligt själfva och utan främmande hjälp kunna sköta fartygets
m ångskiftande affärer l För fartyg som t. ex. äro syssolsntta
i fraktfart på franska traden kunna rederiermts utgifter väsentligen förminskas clärigenom, att befälhafvnrne äro kompetenta, att själfva derstädes inklarera sina fartyg i de respektive hamnarne. Att en ung styrman, nyss utexaminerad från
sjökaptentonsklassen i navigationsskolnn, oj kan besitta mor
än en högst rudim entär kunskap i alla dessa till sjöfarten hörande viktiga affärer, är ju uppenbart för lwar och on,
som n ärmare tänker sig in i förhållandena.
Han är således uteslutande hänvisall till att under do
därp[t följande åren - då han i allmänhot praktiserar såsom
styrman i utrikes fart -~ genom energiska själfstndier förvärfva sig de bristande kunskaperna i praktisk navigering, i
olika slags lasters stufning och placering, i främmande språk
och i de till sjöfarten hörande mångsidiga aHärstransaktionoma
för att han i en framtid må kunna känna sig fullt kYali11corad att mottaga bofälhafvareposten på ett i utrikes fart gåonde fartyg, ty säkert är, att äfven om en styrman sknllo
vara bevandrad i främmande språk, s{t inträffar dot mycket
oita, att han ej känner till en hel del af clessa noclnnståm)(lo
formulär, af det enkla skälet att han aldrig fått se dem och
följaktligen icke kan vo ta, huru de skola stili ;,;oras.

De skriftli ga handlingar som en befälharvare måste haiva
klara vid inlöpandet till on fransk hamn, för att själf kunna
inklarera fartyget, äro följande: »Rapport de mer» (en resume
öfver resans förlopp, "Manifeste», (med fullständig uppgift på
all i fartyget befintlig last jämte utrustning) samt slutligen

-
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J\Iarchandises charge('S

»Journal nnntiqne » (skeppsjournal efter franskt mönster, som
måste föras vid sidan af don vanliga svenska skoppsdagboken).

I. »Rapport de mer» clu Capitaine N. N., Commendant le vapenr snc<lois N. N. clu port de Stookholm, jaugoant
1220 rr ' 8/1001 ayant 23 hommos d'eguipago tous compris et 2
passagers, entre a Rouen lo 8 Mai 1901.

Jo Sonssigne cleclaro otro parti de Stockholm pour Heruösall<l a miui lo 2G Avril 1901, ayant a bonl une <Jnantite
do rer et cles marchand i sos diverses pour Rouen, lo IIö. vro et
An vers. Arrive a Hernösand lo 27 A vril a 5 honres dn
soir et qnitte ce port lo l Mai a G.45 henros du ni.atin
aprbs avoir completc le chargement avec du bois pour Rouen.
Navigue avec bcau temps et des vcnts variables jusqu'au 7
Mai 8.15 henres du soir quand j 'ai monille sur la racle du
Havre avec l'ancrc du tribord et 45 brassos dc chaine et apres
aYoir pris des relovemcnts corrects. Le 8 Mai a G honres et
dcmic du matin leve l'ancro et avec pilote a bord commence
a monter la riviere. Passe Villequier a l 0.35 henres du matin Oll j 'ai ch ange pil oto; arrivo a Rouen a 3.35 henres
ITu soir, a marrant lo na vi ro au »Quai de la Dourse ». J c declarc n'avoir fait dans ma traversee nncuno antro cscale, ni
r elåche, et mo reserve clo comph~tor le present s'ilon ost besoin.
Rouen le H Mai l DO l.
Le Capitaino
N. N.
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a stockhalm

pour le Havre.

Art. l.
372 Trois cent soixante-clowze Barres de for.

Svanå.

Art. 2.
318 cent dix-lmit. Bottes de fer (3 en cloute en

Lancashire.
plus).

Art. 3.
520 Cing cent vingt i dom (5 en doute en moins).
Art. 4.

X en Jaune.

II en blanc.
J C S

1/
10 .

412 Quatre cent dowze idem.
Art. 5.
10 Dix caisses de Pounch.

Maruhandises chargees

H

1.

S.

a Hernösand

pour le Havre.

Art. l.
Un grenier bois du Nord (Madriers et planchetter).
Art. 2.

H. F'.

1/ .
5

5 Cing sieges en bois.

Marchandises chargees a Stockholm pour Anvers.
Art. l.
XI en ro,uge. 964 Neuf cent soixante-quatre barres de fer .
Art. 2.
S. G. en blanc. 488 Quatro cent quatre-vingt-huit bottes de Ier.

a Rouen pour la Snede.
Art. l.

Marchandises chargees
(Sans marque.)

II. Manifeste d'Entree » du Yapeur suedois N. N.,
Capitaine N. N., jaugoant 1220 ton 68 lOO:es, vonant de Stockholm, Hcrnösaml et Rouen a destination do IIåvro et cl'Anvors, ayant 23 bommes d'equipagc tons compris et 2 passagers.
Consignataire du naviro: Monsieur Louis Dumenil-Leble.

Un grenier platre en vrac.
Art. 2.
J. C. S. Carte blanche. ~ 22 / 1011 • !)0 Quatre-vingt-elix Caisses
de Champagne.
J. D. G. & C:o. m;94t· 20 Vingt Caisses de Vin mousscux.
Art. 3.

C/ L. F.

1/
12 .

12 Dowse Balles dechets de Coton.

-

58 -

Provision de bord.
Pain ... ... ...... ... ... .. ... 20 kilos
Bourro ..................... 45 »
Sucre ............... ......
5 »
The ........................
1 1/ 2 ''
Fromage..... .............
G
Tabac .....................
3 1/ 2 >>
Poisson fra is ... ... ...
5 »
Petits pois ... ... ... ... .. 25 ''
Farine .................. .. 100 "
Confituros ... ... ...... ... 12 »

\'iando ................. .
CnJe ... ............ ........ .
Fruits secs
Conservos alimontairos .. . .. . ... .. . ......
Bongios ... .. . .. .... ......
Poudro........ .............
Poisson sal e............
Haricots ... ... ... ...... ...
Pommes de terre ..
Biscuits ... ... ... ... ... ...

100 kiloc;
10 ))
8
8-!

7
20
40
35
200
22

»
>>

"
»
»

13iero 250/2 Doutoilles.
Gognac 10/ 1
»
Vin 60/1
Whisky 5/1
»
Pounch 15/ 1
Eau do vie 10 Litres.
Eau do Seltz 100/2 13outeillos.
Gigares 225 piccos.
Allumettes clo surute 500 potites boitos.
l Piece Canon, 1 Fusil.
3 Revolvers, 100 Cartouches.
Huile 300 Litres.
Painture 300 Kilos.
3 Steres bois a brulcr.
2
bois a l'arrimage.
Des ancres, des chaines, do la toile i.L voiles, du conlago
et de antres ehoses a l'usage a bord et dans la machinc.
En rade du Havre le 15 Mai 1901.
Le Gapitaine
}}

N. N.

D~t

Stockh ol1n

a1t

Havre 1899.

DJt RI\'E
YEKTS

ROUTES

ROUTES

GOUVE R!\l~ES

CORRTGEES

l
2
Bonne brise.

3

S 36° O

O N O.

L ·air devenan t clair.

30'

l
5
{j

Yent faible.

7

L'nir un pen nuageux .

Ouest

8

l

Hel lo mer.

9

16'

lO

Idem.

11

Ou est

12

s

37°

o

l()'

Mi di
13
l

- -

'l

--

-

Tdem .

15
16

Ouest

"

"

Un peu de brouillar d, mats le Zenit bien clair.

"

"

11-- ---- ---- ---- ---- ---- ---11
17

18
Yent tres faible .

19

zo
<l

ObEerYe Aldebara n pour fixer la dc,·iation .

Ouest

20

Calm e mer.

~11---~~~------+---------~---+----~-------
CD

Jolie brise.

N O

24

"

"

33'

"

"

Le ciol un pen couYert.

Forte houle.

:\1inuit

l

l

A midi le l 3 1\oyemb re.

il

Latitude arriveo obsence
Latitude arrin\o estimee .......... .

... : 55°

l

l G'

N.

9'

N.

!

\'ariation .. .......... .... ... ...... .......... ... .

\]3 °:

Longitu de arriveo estimeo . . .. . ... ... ... ... ...

G0

Longitud e arrivee observee ....

1

/2

R' ,D,

E

24'

E

C

III.

YE~TS

~ a

'"'"J" o u r n a l

u t i q u e'"'"
Du 8tockholm au Havre 1899.

ROl'TES

T{()("TES

(;()L'YER:\'JCJ:S

CORRI G J::ES

CIIK\li~

PAROl;HL.

- - --· --=--- - - - -

-

-

))

Par i de t\tockholn

le 26 CJdobre it

9h ;Jm

-+

l

e tt

wnil

30m dn ::;oll'

charger dn bois pour le HaYre.

Sike11 (( istri t U neå) pour

3

;jh

a destination dc
.Le meme son·

a

anse de la leige.

~ --t-~-----l~-----+~-I-_.~e-ll,2_7_~+-c-t(_)l_)l_'e~tt__:__3!

1

±Om dn matin leYe l'ancre et continne le voyage.

1

;J

l

<:.>

Passe lt phc re » (ndersteiP :t Sh Jm 1u matin et le fen fiott<:~,nt »Gnmdkallen »

'"":j

l)

a' 91
. 1 ') 7

'l1
.
·8
~

7

;...

Q.)

'+-1

:::::

.:..J

-+-"0
:::::

:.>

a 9 50m

Le 28 tctobre

p..

8

du mat n le meme JOUr.

1

1

Lh matin pns pil ote a "Ratan » .

a Sikeå le nem jour a 11 ±Om dumatin. 1

~)

l

bois po n· lt

10

HJ,re.

Parti de

Sike<: le l

Arrive

A Sikeä le navire a charge dn

a ±11 du son·. Arrive

N o vembre

a Nylm

l le 2 )Jrvembm·e a · 11 du ma m.- Commence a charger dn bois

du mati

1

a 611

11

Le c argemen etait completement fini le 6 N ovembre

le em1emam.

a
l

1 - - - - - -11
Le 7 )J ,·embre a ' henres ~u matin le navn·c est parti dc Nyland et

13

l u
l

e au

est arn

l

Finnuundet » le 8 N ovembre

a 0 11 3-±m du matin.

lu l:: ·ouillard a commenc ~ pourquoi le navn·e a marche avec petite

16

vitesse

l

l

~usq1 'a ~ 1 ±Om du ·on· qum l la position etait tout pres dn balancier

» Svensk~

17
11-\

Bj' rn »

~t

le brouil ard se di, sipa un pen. -

Le vent (ayant ete S. Ouest)

augmenia jmqu'a tempete.- Passe l<:: phare »Ölands södra udde » lelONovem-

Hl

bre

a .h

Sm du matin,

,, Falster )o»

bonrre vue ~ vec vent de O S O. -

e 11 N ovembre

l

tempete de ~O.
l

Ö~ tra

15

J\Iainten:mt
l

fon flottan t

-

1

5h 5m c u matin et Helsingör

Le 12 Novemtre

Passe le halancier

nmi di le me me jour;

a ±h 20m du matin passe lo balancier

~2

»Skagen» et le I hare »Hani:itholmen » ~t S. 30° E dist. 8' tt 3 henres du son· et

23

le pharE , Botycnb erg » a S. '-- 9° E 16' a Sh du soir.

2-±

S 36° O

s 31° o

Dev. Var.
k 0 E 13°0

2G'

Forte brise.

Bnm1enx.

--~--0-B-S~'J-·~1-~-V-A-1-'T-O-~-T-~L--2- _l;---,----~~~~~-~-.a~l-.iu-t-io_n
l

__
__ ____-__-..--..-.. -. ..-.-..-.. -.. -.. -...-..-..-.. --------------.. -..

_

l-----~--~~----~
l

l

Latitude arrin'e obscl'\'ee
Latituclc arrivce estimec ....................

l

i

Longitucle arr i n~c cstimee
Longitude arrivee observee ............. .. . .

l
l

-

_l

-

5!) -

N edanstående formulär på engel ska språket kunna användas i snart sagdt alla världens hamnar med undantag af
de franska och tyska hamnarn e, h var est de ~ för undvikande
af besvärligheter och dryga kostnader - böra affattas p å landets eget språk.
Manifest of: the SwediRh Barque »N. N.» ol' Stockholm,
wh eroof: N . N. is master, with 220 Ton s snncl ballast tnkun
on board at London; burthen 7G R, 75 English registertons, built
at 8ikeå in the Kingdom of Swedou and ownod by N. N.
Esfr., meruhant ut Stoukholm; bound för P ensacola, Florida,
U. S. A.
In l.mllast llraught of water: 13 feet G ind10s.

Stores and Provision:

HUO lbs. Breacl.
4 bnrrels Beef.

Pork.
2
200 lbs F lo ur.
100
P e as.
H,icc.
100
Uoffeo.
126
Sugar.
150
Butter.
160
f-\yrup .
26
2 gall ons Rbum.
Sw0l1ish Punuh.
2
»
Viucgar.
5
l Tin Mustanl.
15 lbs. Te a.
))

))

))

))

))

100 bottels Beer.
20 lbs Cheese .
15 buncllos Uandlos.
l gross l\Iatchos.
3 bolts Uauvas.
20 b undlos Twiue.
li'>O lbs Paint.
5 gallons ra w O il.
bo ile d Oil.
lO »
Paraii.tw.
17
':!,lfz tons Coal.
l lo t Firowood.
l barroi Pi tch.
Tar.
l
Hop e.
Rumlles
3

Pensacola Bay, Nov. 27:th 1889.
N. N.
Master.

))

))
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Partyget klart att lasta:
To Messrs Davies, \•Villiams & C:o.
Present.
Gentlcmen!
I here by giv e Y ou noticc that the Swedish Barque
»Aurora», now bying in the Prince's Dock, is ready to receive
her Cargo. - The Lay Days, according to Charter-Party begm to-morrow and will consequcnthly count from that day.
Dated in Liverpool this 3:d day of Febrnary 1887.
N. N.
Master of the Swedish Barquo »Aurora» .

As the clischarging has been delayecl for want of lighters
and about 150 Standarcls of deals are still to be discharged,
the vessel will probably come on demurrage, in which case
I shall clain1 compensation acconling to Charter-Party.
Datccl in Rio de Janeiro this 16:th day of Sept. 1887.
N. N.
1-daster.

Fartyget klart att lossa:

To Messrs John P. Boycl & C:o.
Precent.
Gentlernon l
This ist to give You notice, that my vessel the Swedish
Barque »Aurora» arrived in the Hoads on the 15:th inst. with
a general cargo from Liverpool, consegned to Y ou; that the
vessel is now reacly to discharge and the Lay Days consequently will begin to-morrow.
Datecl in Buenos Ayres this 16:th day of May 1887.

N. N.
Master.

Fördröjd lossning (eller lastning):
To Messrs Holterman & C:o.
Present.
Gentiemen!
'l'his is to give You notice, that the Lay Days for my
ship, the Swedish Barque »Aurora» will expire on the 19:th
in st.

Fartyget på öfverliggedagar _.
'l'o Messrs Holterman & C:o.
Present.

Gentlem en l
I hereby give You notice that the Lay Days for discharging the Swedish Barque »Aurora» expired on the 19:th inst.,
since which day the vessel is on demurrage, for the payment
of which You and all concemecl will be held liable, accorcling
to Charter-Party.
Dated in Hio de Janeiro this 20:th day of Sept. 1887.
N. N.
Master.

Lastningstiden utlupen och full last ej lemnad:

To Messrs Vanderbilt & C:o.
Present.
Gentlem en l
As, according to Charter-Party, the Lay Days and Dcmurrage Days for loading the Swedish Barque »Aurora expired Y esterday and as Y ou have not Y et s upplied a full cargo,
I hereby require that You forthwith inform me whether it is
Your intention to do so and within what date.
Schould Your reply be unsatisfactory, talce notice, that unless the remaindcr of the cargo be suppliecl before the 20:th

-

inst., I shall, at the expiration of that time, procceLl on m~·
yoyage with the quantity of cargo Y ou have suppliecl to the
saicl Ship, an J. Y ou will be hel d liable for clead (1·eight and
clamages for not supplying a full and complete cargo, according to Charter-Party.
Dntod in Antworp this 13:th day of August 1888 .
N. N.
Ma stor.
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Jagarnas sjöduglighet.
Af F1·ed. T . .Jane.
Öf:versatt från >The Contemporar y Review »

Lastningsticlen utlupen och ingen last lemnad:

af löjtnant O. Hafström.

To James R. Imray Esq.
Present.
Sir J
As the Lay Days and Demurrago Days for loading the
Swedish Barque »Aurora» expired Yesterday, and as You have
not Yet supplied any cm·go, I horoby roquire tbat You forthwith commeneo to loaJ the said vossol, according to CharterParty. - Slwulcl You negloct to do so, t a k o n o t i c e, t hat
I shall a[ter the ~l:lh inst. hold myscif at liberty to depnrt in
ballast or rechartor the Ship, acconling to circumstaucos and
that You will be helJ responsiblo for all loss and damage,
which the owners of tbe said Sl 1ip may substain in conso(luence of Your having ncglocted to Joad her, as per UhartorPnrty.

Datod in London this 7:th dny oJ Nov.
N. N.
Master.

I SS~l .

.Anm. Om såviil li ggedagar sorn öfverliggedaga r äro uti
certepartiet specificerade, måste alla dessr. dagar liggas ut innan
notice inlämnas om tillämnad afseglin g eller befraktning på
nytt.

O. O. Lidman.

Allt sedan Gobras undergång har allm änna uppmärksamheten varit riktacl på våra jagare och torpedbåtar, och hafva
å sådana båtar inträffade haveri er af det mest vanliga o:h obetydliga slag fått plats i tidningarna under rubriken: »Atm: en
olycka å jagare ». Ett typiskt exempel härpå har man 1 d~
haveri er, som ägt rum å Grane och Yulturc, och som 1
on otrolig grad ha sysselsatt pressen. Och h vad hade då händt?
Jo, on spricka ha(]e uppstått i Grane'.,. däck, och då hette det
o·en·1st
att denna .]·aaare
med knapiJ nöd lwdc undgått att få
b
(,
' (.
b
dela Gobras ödo . Men att skrifva dylika saker kan väl oj betecknas annat än som ron sensatio nslystnad; ty få slags haverier
ha yarit vanligare å våra nyare jagare än sprickor i däcken.
Och !Jade ej katastrofen mecl Gobra skett, så had e nog missödena å Grane och Yulture antingen aldrig bliivit omnitmnda
i ticlningarna, eller, om do det hade blifvit, l>lott fått tjäna såsom spultryllnacl. Så godt som hvar enda jagare, som gjort
några längro oxpoditionor, har varit utsatt för dylika små ska<lor, hvilka varit lätt reparerade och sällan uppväckt någon
särskild oro . Och värre Yar det nog oj med Orane.
Orsaken till elvlika skador i däcken torde vara rätt lätt
att tänka sig. Jrrgm:ua äro eller åtminstone böra vara så byggda,
att de besitta on viss grad af elasticitet, och är det denna
egenskap hos dom, som skall gifva dom förmåga att kunna

-Mreda sig i hög sjö. Då får jagaren kanske ena stunden hvil a
med midten på en vågtopp, under det att stäfvarne i Jet n ärmaste äro ur vattnet, medan den andra stunden förhållandena
äro omkastade, så att stäfvarne hvila på hvar sin våg, under
det att midten af fartyget sväfvar så godt som i luften utan
stöd. Man kan få en ganska god ide om dessa förhållanden,
om man tager on lång, tunn träribba och utsätter den för
tryck ömsevis på midten och på ändarna. Till föl:jcl aJ sin
böjlighet kan nu ribhan utstå dessa tryck, som annars skulle
åstadkomma dess afbrytande. På samma sätt bör det förhålla
sig med jagaren, ehuru elen naturligtvis ej är böjlig i så bög
grad som ribban.
Om man nu anbringar en förstärkning på den del af
ribban, där frestningen vanligen är störst, så kommer nog den
förstärkta delen af ribban att hålla betydligt bättre än förnt.
Men så mycket större chance blir det i stället för att ribban
skall brytas af just på det ställe, där förstärkningen slutar.
Och om man tager de bägge ribborna och svänger med dem, så
att de slå emot andra föremål, så är det nästan säkert, att
elen förstärkta ribban går af för en mindre frestning än elen
oförstärkta.
Att på ett elylikt sätt svänga en böjlig träribba , så att
elen slår emot andra föremål, innebär i det allra närmaste detsamma som en jagare är utsatt för i sjögång. Att ribban
ej vinner något i styrka genom att don förstärkes på ofvan
omfönnälclt sätt, det torde vara allom tydligt; men likväl är
det precis samma sak som beträffande jagarna nu l;egäres från
alla möjliga håll: af parlamentsledamöter, a f tidningsskrifvaro,
af sjömilitära fackmän af det teoretiska slaget m. fl.
Det är bra många dumheter, som på sista tiden gih-its
en till lifs i denna fråga i tidningarna af personer, som ej
kommit ihåg den gamla kända och högst efterföljansvärda satsen .att »ej lägga näsan i blöt» . Men det kan ju ej ntra så
stort skäl att klandra dessa därför, då man ser, att t. o. m.
personer med fackkunskap hafva visat sig okunniga om ofvan
beskrifna »ribb-teori». H varje skada, som uppstått å någon
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alltid har bristningen ägt rum vid ställen, där två olika godstjocklekar mötts.
Det kan kanske vara skäl att i detta sammanhang hänvisa till hvad som skedde med jagaren Starfish, hvilken användes vid de försök, som företagits i ändamål att utröna verkan å und ervatte11sbåtar vid explosion aJ i deras närhet anbragta starka bomullskrutlaclclningar. För detta ändamål förstärktes å Blarfish ena siclans bordläggning, och blef resultatet
af explosion en, att båten skadades så att elen seelermera ej
har kunnat göra mera än 20 knops fart. Men skola hädanefter jagare an vänelas för ctylika ändamål, så komma de ej att
på ett elylikt sätt förstärkas; utan får det, liksom förr i världen med stångtorpeclbåtarna, vara båtarnas elasticitet, som får
bli deras räddning. Det kan vara skäl att omnämna, att vid
ett tillfälle under spansk-amerikanska kriget en stor dynamitgranat från Vesuvius kreverade i vattnet tätt intill spanska
jagaren Pluton, byggd vid Clydebank. Explosionen förorsa·
kade en väldig våg, som lyfte hela jagaren; men båten förblef fullkomligt oskadad. Och dock skulle ej ens den hårdaste
storm ha kunnat utveckla en kraft, jämförlig med dynamitgranatens i sprängningsögon bli eket.
Sprickor i däcken äro haverier af mycket moc1ernt slag.
Hos de första jagarna förekommo de aldrig, oaktadt de ocrhörda påkänningar för hvilka dessa båtar blef vo utsatta. Så
t. ex . blef den första hos Yarrow byggda jagaren, Havock,
utsänd i kanalen i my cket hårclt väder med order att förblifva
till sjös en veckas tid, för att se, huru don skulle reda sig.
Och frånsedt att hela besättningen, som man ju kunde vänta,
blef förskräckligt sjösjuk, så fanns ingenting att anmärka. Och
icke hade heller någon af de om bordvarande väntat annat.
En af jagarons offleorare sade mig, att han ansåge profvet alldeles obeböfligt, ty lika klart, som det var, att lwar och en
ombord skulle bli sjösjuk, lika klart var det äfven, att flertalet af bosättningen ändock skulle kunna sköta sig. ,Emellertid antager jag meni{1gon vara », sade ban, »att man vill hafva
Tidskr·ift 'i 8Jövtisendet.
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till full eYidens åclagalagdt, att vi under alla väderleksförhållanden kunna åtfölja en flotta och vara fullt i stånd att lösa
de oss tillkommande uppgifter.)) Där ser Inan ett prof på hnul
flottans män själfva säga om jagarnas sjödugligh et, hvilkcn de
enligt en del personers påståenden skulle tvifia på. OcJt
på grund af stor erfarenhet beträffande dessa bl'ttar och af intim bekantskap med personer, som tjänstgjort å dem, kan jag;
lugnt försäkra, att de, som vilja påstå, att flottans män hysa
en annan åsikt i frågan än den, som här ofvan kommit till
uttryck, de tala antingen mot sin egen öfvertygelse eller ock
hafva de haft elen oturen att vid sina försök att skaffa sig
upplysningar i frågan råka ut för någon skämtare, hvarpå det
ej är någon brist bland sjöfolk.
Måtte nu allmänheten förstå, att hvad jag här sagt, det
är sagc1t efter moget öfvervägande. Yår flottas anseende fordrar, att sådana påståenden, som bär nu omnämnts bli med
kraft tillbakavisade. Och för öfrigt, vore äfven flottans män
aldrig så öfvertygade om jagaretjänstens farlighet, så skulle
dock icke en enda man därför vilja umlanclraga sig den. Om
vår flotta hade en personal, som också bara tänkte något i
den vägen, ja, då vore det nog btlst att först som sist lägga
bort all a tankar på det britiska världsväldets bestånd.
l\[en låtom oss nu återgå till förhållandena meJ våra
första jagare. Sedan Havoclc hade fått unJergå en mängr1 i
mångas tauke onödiga proF), öl'vertogs den af fiottan samt
deltog :jämte en systerbåt, Hornet, i 18\.l-l: års cskaJeröfningar.
Jag var Jetta år ute på torpedkryssaren Scagull, hvilken tjänstgjorclc som mo(lerfartyg för de bägge jagarna, och fiugo vi
därvid ullder öfningarnas första period ligga bi i en storm i
Biscaya-yiken för att samla erfarenhet bctrMinnclc jagarna.
Stormen Yar af Yärsta slaget, och mer än en gång såg clet ut,
*) Herr Parsons påstående inför elen krigsrätt, som skulle döma i
Cobra-afEärcn, att jagare äro fartyg, endast afseelda för vn.ckcrt väder, är
ett tyllligt bevis på, huru få per~oncr, som verk li gen hafv:t reda på dc
synnerligen noggranna försök, som gjordes mccl tlc först:t jagarn:t, innn.n
typen vn.nn slutligt godkännamlc.

som om jagarna rent af hade kastats upp i luften. .Men de
redde sig i sjön, som om de varit af kork, och fingo, livad
matericlen beträffar, i själfva verket ej mera men af stormen,
än om de verkli gen hade varit korkar - hvilket man ingalunda kunde säga om Seagull.
Ungefär en vecka senare fick H:n·net ett maskinhaveri;
men J[avoclc deltog i hela eskaderöfningen utan några som
hälst missöden, och sedan den efter öfningarnas afslutande detacherats, gick den tillbaka till Portsmouth tillsammans med
Seagull, clärvicl med 12 knops fart stäfvande en svår sjö, äfven
detta utan något missöde. Sjön var vid detta tillfälle ganska
krabb och, enligt hvad jag kan förstå, mycket lik den, i hvilken Cobra förliste.
Seclan dessa mycket noggranna och omfattande försök
blifvit Rfslutacle, beställLies ett stort antal jagare. Yanow's
ritningar utlämnades till en mängel firmor, hvaraf fiera ej hade
någon erfarenhet i att bygga torpedbåtar. Såväl firmorna som
Hottans egna myndigheter och ibland bägge parterna i förening vidtogo nu diverse förändringar på båtarna, hvilka föriin<hingar ibland voro förbättringar, såsom t. ex. på de båtar,
som byggts hos Palmer, men ibland i stället försämringar.
Vid byggandet af alla def"sa båtar utgick man, åtminstone
enligt h vad jag k än ner till, alltid från elen ofvan relaterade
»ribb-teorien)). Och aldrig har jag hört talas om, att på någon
a[ clcssa sprickor uppstått i däcken.
Men snart var man ej nöjcl med den hittills med jagarna
uppnåd<la farten, utan ville komma upp ytterligare några knop,
och på grund hiiraf steg maskinstyrkan från omkring 3GOO
hkr. till bortåt GOOO hkr. Härvicl uppstodo emellertid tvifvel
rörande skrofvens förmåga att kunna emotstå de ökade påkänningar, som förorsakades af den högre farten och den större
vikten på maskiner och pannor. Och dessa tvifvel ledde så i
någr·a fall till byggande af båtar, försedda med partiella förstärkningar, som voro sämre än inga förstärkningar alls. I-lade
hela skrofven förstärkts, hade det varit en annan sak, ehuru
det hade kostat betydligt både i pänningar och tontal, men nu
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i st. f. förstärkande . Men med ett finansministerium, som förstod sig på att hålla pänningpungen väl åtsnörd, och med en
förste amiralitetslord, som alltid ville ståta med öfverskott var
'
ju intet annat att vänta. I själfva verket ha verkstäderna
byggt nästan hvar enda jagare med förlust. Det finnes emellertid intet skäl att därför misstänka underhaltigt arbete. Hade
man äfven betalat dubbelt så mycket för jagarna, så hade verkstäderna nog ej kunnat göra dem bättre för det, utan hvacl
som brister i jagarnas konstruktion, det har man att tacka
flottans myndigheter för, som vid uppgörandet af planerna till
båtarna allt för mycket läto leda sig af en missriktad sparsam hetsifver.
Cobra var partiellt förstärkt. Från början tyckes så ej
hafva varit förhållandet, men sedan den blifvit öfvertagen af
amiralitetet, torde delar af skrofvet ha blifvit förstärkta, kanske
till följd af agitation af för dylika förstärkningar vurmande
personer .
Två hufvudsakliga teorier ha framställts till förklaring
af Cobra's undergång. Denna ena vill förklara olyckan så, att
sjön brutit af båten, till följd af skrofvets svaga konstruktion,
under clet att den andra teorien säger, att båten stött på något sjunket vrak . Dessutom har en tredje teori framkommit,
som iifven vill tillskrifva s]·ön båtens underaåno·
b
h' men säo·er
b.
att härtill billragit, att båten varit utsatt för någon påstötning
i en eller animn form, vare sig strax före olyckan eller ock
vid något föregåemle tillfälle.
Do bägge sistnämnda teorierna, som framställdes af Els\ricks förste ingeniör, \Vatt, blefvo emellertid af den krigsrätt,
som !Jade att döma i saken, fullkomligt negligerade. Och
grundade krigsrätten i stället sitt utslag helt och hållet på den
förstnämnda teorien, påstående att Cobra varit svagare byggd
än öfriga jagare.
Krigsrättens utslag i don del, som berör orsaken till olyckan, behöfvor man naturligtvis ej alls taga för godt. Åtminstone så länge som Cobra ligger kvar på hafvets botten , kan
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hvar och en ha skäl att hålla på sin egen teori, hvacl än krigsrätten måude säga. Och ej ens om skrofvet blefve upptaget
och undersökt, torde frågan kunna bli fullt utredd.
Förste ingeniören å Cobra, Percy, torde väl vara den ende
af vittnena, h vars ord man kan tillmäta någon större vikt; och
äfven bans vittnesmål blir blott af en begränsad betydelse, alldenstund hans verksambetssfer ju ligger under däck. Navigogering och annat dylikt är ej en ingeniörs sak, utan hans e·got
fack ger honom på en jagare alldeles tillräcklig sysselsättning.
Och bvad sedan angår vittnesmålen från de öfriga af besättningen, som blifvit räddade, så är ju manskapet i allmänhet
ej kändt för någon klar och tydlig framställningsförmåga; och
äfveu om så vore, så hafva de ju ej någon särskild anledning
att närmare studera sjögången. Det enda, som de räddade
därför torde kunna med någon säkerh et bevisa, är att, om
en jagare förolyckas, så är det den största sannolikheten, att
elen drager med sig större delen af besättningen i olyckan.
Och man tör nog ha mera skäl att förvånas öfver, att så
många blefvo räddade vid Cobra.s förlisning, än att så f'å blefvo
det. Det är alltid ondt om lifräddningsapparater ombord på
örlogsfartyg; .men på jagare är det, och måste det vara, nästan
ännu mera ondt om dem, än på någon annan fartygstyp . Men
!war man, som går ombord på en jagare, vet att detta följer
med tjänsten.
Som vi ofvan nämnt, har olyckan med Cobra förorsakat,
att pressen börjat ifrigt sysselsätta sig med hvarje missöde,
som sedan förekommit å jagarna, och en stor del af allmänheten har blifvit öfvertygad om, att jagare ej äro annat än
»tunna plåtlådor, uppfyllda med maskiner och utsatta för att
när som hälst gå sönder.» Och likväl är det blott en jagare,
nämligen Seal, som före Cobra gifvit något allvarligare skäl
för ett dylikt påstående; men som Seal förut hade varit m ed
om litet af hvarje och bl. a. stött på grund ett par gånger,
så är den just ej häller något bevis på satsen. Alla öfriga
jagare hafva skött sig på ett förträffligt sätt, med undantag af
några få, å hvilka i bårdt väder bristningar i däcken hafva
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uppstått, kanske delvis på grund af att däcken Wmt af en
eller annan orsak varit försvagade.
När allmänheten skall föreställa sig sprickor, så t~Lnkcr
den alltid på sprickor å glas, ty sprickor i plåtar af en eller
annan metall är ju något som man oj ofta ser. l själfva verket är en spricka i en plåt något ganska obctyJligt, och något
som man under vanliga förhållanden ej ens kan upptäcka,
äfven om den är ganska stor*). Den blir först synlig, då fartyget blir utsatt för några större frestningar, hvarvid sprickan
börjar att öppna och sluta sig, eller kanske, som fallet var boträffande Seal, öppnar sig och därefter förblir öppen; ofta insläpper den ej något vattt:!n, så liinge fartyget ligger stilla.
Det skulle mycket väl kunna hända, att C'n jagare fick en
skada i hamn, som man först märkte till sjös, därigenom att
båten började läcka.
Att i detalj redogöra för alla de svåra stormar, som Jagare hafva utstått utan att lida något men däraf, ~kulle bli
ett ändlöst arbete. Jag skall emellertid nämna några exempel
därpå från min egen erfarenhet.
Då zaren första gången besökte Frankrike, eskorterades
han af en fransk flotta från Chcrbourg till midt i kanalen, där
eskorten öfvertogs af vår kanaleskader och en a[dolni ng jngare.
Vädret var så pass svårt, att fransmännen blott kunde komma
upp till en mycket måttlig fart, oaktadt dc, enär våra fartyg
voro inom synhåll, gjorde allt hvad de kunde för att ej ntra
sämre än vi. V åra fartyg a[ Majcstic-typen stam p ndc ganska
betydligt, men till följd af sin i jämförelse med de franska
fartygen större sjöduglighet kommo de dock upp till omkring
och
13 knops fart. Denna fart hölls med lätthet af J·ao·arna
)
b
då de vid ett tillfälle passerade längs med den under gång
varande slagskeppskolonnen, t. o. m. öfverskreds den nyssnämnda farten med några knop. På Ligtning spolades en man
öfverbord, och en officer, som rusade fram för att söka rädda
*) livarken på Vulttwe eller Cmne kund e man vid blotta betral\tandet upptäcka några sprickor.
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honom, var nära att bli utsatt för samma öde, men blef räddad som genom cLt underverk. Detta var rlct enda missöde,
som någon a[ de åtta jagarna var utsatL för, och detta i ett
viidcr, som var minst dubbelt så svårt som det, i hvilket Cobra
förliste.
Gnder 1900 års eskaderöfningar var vädret vid flera tillfällen mycket dåligt, så dåligt t . o. m., att de till amiral Ilawsons flotta hörande slagskeppen Conqueror och Edinburgh ej
tillätos att gå till sjös. Till den fientliga B-fiottan, bvilkcn var
till sjös under stormarna, hörde då ett par :jagare, bvilka hela
tillon förblefvo i flottans sällskap och hvilka åtföljde kryssarna,
(lå dessa jagade med högsta fart . Då man härvid såg på dessa
båtar från bryggan af en stor kryssare , så syntes dc ena
stunden högt uppe på vågtopparna, under det att do den andra
yoro försv unna nere i vågJalarna, utan att ens mastorna voro
synliga. I land sade man, att stormen varit förödande. Och
det oaktadt ledo jagarna intet men af ston:nen, och ingen ombord hade ens någon tanke på fara.
På återvägen från eskaderöfningarna möttes jaganJa i
kanalen åter af hårdt väder. På Angler spobdcs allt löst öfverbord, men ingen nämnvärd skada å skrofvet uppkom.
Oräkneliga sådana Jall kunna omnämnas, men de nu
nämnda jämte erfarenhoten mod Havoclc och B~orn ct torde vara
till fyllest för att bevisa, att det påståendet, att jagare i.iro
blott )) [air \Yoatbcr cmft», är blott okunnigt folks påhitt.
Oell sak samma är det med phståcmlct om jagarnas starka
vibration . För hvarjc fartyg finn es det en viss fart (vanligen
omkring 2fa af maximifarten), vid h vilken skakningcu är störst.
Vid högre eller lägre fart än denna är skakningen ganska obetydlig och säkerligen ej större iin ett järnvitgstågs. Den ))outhärdliga )) skakning på jagarna , som man nu får läsa om i tidningarna, är blott en inbillning.
Faktum kunna ej emotsägas. Jagare hafva nu i åratal
varit ute i alla väder, och det är sällan, som de hafva tagit
någon skada däral"; de ha f va tvärtom , om möjligt, blifvit relativt
mindre illa. litgångna än do större fartygen. Skakningen är ej alls
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öfverdrifven. Det är blott ovandt folk, som hafva särskild t svårt
af sjösjuka ombord på dem. De äro byggda för att kunna
hålla sjön i alla slags väder, och faktum är, att de göra det;
det är en »fait accompli», som ej kan cmotsägas.
Det ligger i sakens natur, att maskinhaverier måste förokomma rätt ofta å jagare; men ordet haveri har en mycket
vidsträokt betydelse. Mor än hälften af de haverier, ~om förekomma på jagare, äro helt obetydliga, och skulle ingen människa fästa sig vid dem, om de hade ägt rum å ett större fartyg, där de hade kunnat repareras om bord. J\Ten på jagarna
finnes det hvarken plats eller tillfälle till reparation, och därför få de gå i hamn för detta ändamål. Men så fort som en
jagare kornmer i hamn, äfven om det är af den oskyldigaste
anledning, såsom för att komplettera förråden e. d., så äro tidningarna genast färdiga att meddela, att jagaren varit utsatt för
ett allvarsamt haveri. Och som det hos oss tyckes vara mera
godt om efterföljare till Munchhausen än utomlands, så har
allmänheten fått den uppfattningen, att under det att af våra
jagare i medeltal en om dagen lider haveri, så korsas hafven
af andra länders jagare utan några som hälst missöden . Och
det värsta är, att på vissa håll utomlands man verkligen tror
detta; så äro t. ex. fran smännen alldeles öfvcrtygacle om, att
våra jagare ej äro att lita på. i\'len komma vi i krig med
dem, och cle fortfarande tro detta, så kanske de få erfara mycket obehagliga öfverraskniugar.
>> The United States Naval Intelligcnco DeparLment >> har
upprättat en statistik öfver dc olyckor, som ägt rum å jagare
och torpedbåtar under ärat l Juli 1900- 31 Juni 190J. AI
denna framgår, att följande olyckor ägt rum å engelska jagare och torpedbåtar (Sta?'fish finnes ej upptagen i den amerikanska statistiken).
14 Juli 1000. Violet kolliderade under tjocka med Flirt.
Yiolet erhöll skador i förstäfven och å ena sJdans bordläggning; Flirt förblef oskadml.
Sept. 1900. Trascher gick med 20 knops fart på några flytande vrakspillror, hvaraf den lod ganska svåra
skador.
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Opossum gick med 20 knops fart öfver ett grund
i Plymoutbs hamn för att utröna, huruvida vid
lågt vattenstånd anfall var möjligt från ett visst
håll, lwarvid den blef skadad.
3 Okt. 1!100. Cynthia och JJlennaid kolliderade.
4 Okt. 1900. Lever skadade förstäfven.
17 Okt. 1900. Zebra skadade fCirstäfven genom sammanstötning mod en i drift varande pråm.
5 Dec. 1900. Lee grundstötte under en proftur, men utan
att lida någon skada.
19 Doc. 1900. Sylvia fick rodret bräckt.
22 J\lars l !)O l. Osprey kolliderade med sjömätningsfartyget Research vid försök att manövrera sig klar för en
i vägen varande ångslup.
April HlOl. Rocket's mast träffades af blixten.
Aprill00l. SPal träffades under en svår storm i Bristolkanalen af en väldig sjö, hvaraf backen krossades och däcket sprack tvärs öfver. Intet
människolif spilldes. Olyckan antogs härröra
från någon tidigare skedd grundstötning.
15 April 1901. Dasher och Cynthict kolliderade uneler en storm,
på grund af att Dashers rorgängare spolats
öfverborcl.
Juni l !)01. starfish skadades vid experiment (se ofvan).
lO J u ni J DO l . På Dar ing sprang en n.ngpannetub.
Under nämnda tidsperiod hi:Ln(lc dessutom, att on torpedbåt gick på en pir, en blof sänkt af en mudderpråm och två
andra kolliderade med h varandra. Å större fartyg ägde under
samma tid 24 olyckor rum.
I franska flottan , som endast har 1/ 2 eller 1/ 3 så många
fartyg rustade som den engel ska, voro under samma tid 13
af el e större fartygen utsatta för haverier. H va<l jagare beträffar, så voro endast 4 a 5 rustade, hvaraf en, Framee, sänktes
af ett slagskepp. Af sjögående torpedbåtar strandade två,
tvänne andra ledo svåra maskinhaverier och en blef träffad af
en torped. Af de mindre torpedbåtarna voro tre utsatta för
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ångpanneexplosionc r, en strandade och on träffados af on torperl hån en undervattensbåt.
Och på samma si:ltt har det yarit äfvcn för alla andra
mariner; antalet olyckor har proportionsvis varit ungefär detsamma ö[verallt, och synes om kring hälften af olyckorna hafva
varit maskin- och pannhavericr och den andra hälften varit
grundstätningar och kollisioner.
Mon af alla dessa olyckor är det blott två, som ens i någon mån kunna stigas bafva varit förorsalmcle af bristande sjöduglighot hos biUarna, och detta är haverierna på Sl'al och
Dashcr. Oc:h ilYad haveriet å elen förra betriiJI'ar, så synes
elen holt och llftllct vara att til l;;luifva någon förut erhållen
skada; hvad don senare angår, så har man då ej mera skäl
att skylla den på d[dig konstruktion, än om man skulle säga,
att ett lokomotiv vore dåligt konstrueraclt, därför att en sammanstötning ägt rum , p{c grund af att lokomotivförmen fallit
af. Men envisa människor, som fått i sitt hufvud, att jagarna
ej äro sjödugliga, komma nog länge att hålla fast clärvirl.
Slutligen måste det dock bli klart äfven för dem, att denna
deras tro blott var en inbillning.
Och om Yi sodan ttinka på de haverier, som ägt rum
under dc senasto veckoma, så förändra de ej saken. Havericrna på Grane och Vnlture äro ej några allvarliga eller ovanliga missöden; som vi hal' va visat, äro dc af en sådan art, att
man under ya n liga förltållandeu aldrig ens skulle ha fått höra
talas om dem. Vipers förlisniug berodde helt och hållet pfc
nödvändighoten af att iakttaga krigsmässighct under öfningar,
som utan ett krigsmässigt utförande skulle vara förfelade. Och
olyckorna mod Angler, Salmon och Flirt äro sådana, som så
att säga höra till tjänsten, och som ej alls ha med sjödugligheten att göra. Så återstår dock till sist fallet Cobra, som
möjligen kan ha med sjödugligheten att göra. Cobras undergång har af alla möjliga kritici blifvit tillskrifven bristande
sjöduglighet, och härvid har i allmänhet säkerbeten i omdömet
stått i omvämlt förhållande till don kritiserandes sakkunskap.
Mon elen ende af de öfverlefvancle från Cobra, som af en krigs-
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rätt kan anses komp etont att al'gifnt ett fullt omdömcsgillLlt
vittucsmål i saken, nämligen försto ingeniörcn Percy, bar
Iramllållit som sin bestämda mening, att båten stött på någonting. Ingcniören Wntt vicl Elswick var ä[vun fullt öh-ertygad
om omöjligheten af, att sjön ensam kunde hafva varit sknll'lcn till olyckan. Ty dels bade Cobra förut varit ute i värre
stormar, och dels ansåg båtens konstruktör, att orn sjön skulle
bräckt båten, så skulle bräckan uppstått på en annan plats.
Slutligen må det framhållas, att det ju ligger i sakens
natur, att haverier förekomma å jagare; olyckor kunna oj alltiLl förekommas, om man vill hafva en flotta, som clugcr nfcgonting till. Yill man redncera olyckornas antal, så får man
lrtta jaga ma gå till sjös blott i vackert väder; och vill man
alldeles förekomma alla olyckor, då får man allt låta båtarna
stanna i hamn. Någon annan utväg ilnnes ej. Men med en
sådan marin kunna vi ej vara nöjda; vilja vi behärska hafven,
så måste vi varn beredda till hvarjo uppoffring; ]Jvilka obetydligheter blir llet ej ändock i jämförelse mod krigets fasor l
Och allting pekar därhän, att när kriget en gång kommer, då
är det jagarna, som skola ha al'göranclet i sin hand och bringa
seger åt den sida, hvms jagarechefer förstå att med rljärfhct
och oförskräckt mod föra sina båtar. I-I var kan jagarechefen
förvärfva sig dessa egenskaper, om han oj umlor fr·cclons dagar lär sig att om bord å si n båt slrida mot olemonton? A t t
sköta sin tjänst utnn en tnnkc på dc faror , som don medför,
det är sjömannolls plikt. Ouh leklllänuen skulle säkerligen
kunna hitta på något bättre sätt att anvämla sin förmåga än
acnom att söka skrämma allmänboten med bilder af inbillade
b
.
faror, som de själfva åtminstone ej bchöfvn befara att bh utsatta för, eller genom att framställa fordran på försiktighetsmått af on sårlan art, att just dessa försiktighetsmått skulle
skapa en fara.
Jag skrifver kanske skarpt, men det torde nog vara på sin
plats, då man skrifver för att försvara åsigtorna hos dem , som ombord på våra jagare lära sig att stålsätta hjärna och nerver för att
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bereda sig till det krig, som väl en gång skall komma, och
som kanske skall bringa döden åt fiertalet af dem. De vilja
dö som män och för att kunna göra detta, vilja do lefva som
män. De åtminstone hysa förtroende till de fartyg, som en
gång skola föra dom till seger eller nederlag; de åtminstone
begära ej dessa ytterli gare försiktighetsåtgärder, hvarpå kraf
nu framställas af oroliga och välmenande människor i land,
och som, om de verkligen vidtages, skulle förvandla våra jagare till små tref:liga lustjakter, alldeles oanvändbara för krigets ändamål. Men det duger ej att bodrifva örlogstjänsten
på ett dylikt sätt; för att bli van att möta faror måste man
under öfningarna bli ställd ansikte mot ansikte med dem.
Inom våra jagareafdelningar är gängse ett rätt kraftfullt ordspråk, som kanske med fördel borde läggas på minnet af många.
Detta ordspråk lyder så: »Damn danger.» Det kan nog tyckas vara väl kraftigt, men det torde vara det enda, som duger
att tillämpa i praktiken.
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