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Häfte N:r 5

Våra leverantörer af sjöluigsmaterie!.
II.

Bland <lo industri ella otabl issoment, som i vårt land inlagt förtjenster om kri,gsmatori oltillvorkningen, intager Finspongs
styckebruk ett framståondo rum, och då svenska flottans a,rti llorima,teriol, i all synnorhet don äldre, till största delen är tillvorkaLl härstädes, torde det kunna intresse ra tidskriftens hisare
att erh ålla on redogörelse för clotta styckebruks historia och
n uvarande ståndpunkt.
Untlor <let att kontinentens, Englanrls och Förenta, Statornas stora :jern- och stålverk i allmänh et vuxit upp på do
ställen, <lor tillgången på bränsle i form af stenkol varit riklig samt malmtillgången icke varit alltfö r afliigsen, haha motsvara nde svenska inrlustriella anliiggningar i allmänhot uppstått
<ler, ltvnrost, förutom t illgång å skog - och derme<l träkol sn.mt malm, vattenkraft i tillräckligt stor skala funnits tillgänglig. Finspo ngs styckebruk utgör h äri trän intet unJ a ntag. l)obvg<lor
J"ao·raste
j en a[ nortl \"Ostra Östoruötlands
läo·et
) el er den
,,
b
b
h
l1är alln
finnas
,
\'Orn
Do
sjön
lilla Finspongsitn kastar sig n e<l i
t ill en rationellt <lrih-cn bruksrörelse nö<händiga fömtsti.ttningar nära till h ands.
Finspongs bruk lmr gamla anor. Rc<lan så långt t ill baka som på 1670-talet tördn.nn s hiirstä<lcs ett jernbruk, ehmn
at mycket blygsamma dimensioner; Q<.;h under konung J ohan
don tr o<l jes regering Yicltogos kraftiga å tgänler för bruksverksambotens utvidgande. N Lir so<lunnora un<ler konung G usta[
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U Adolfs regeringstill ntllonerna inbjödos att utveckla den
svenska jornindustrien, var det den framstående holländaren
Louis de Geer, som blaml annat egnado sin uppmärksamh et
åt Finspangs bruk och derstädes, såsom det heter, införde
>>rätta konsten att gjuta stycken af jorn >>, i det on ny masu gn
med 2 pipor för gjutning af bnoner uppfördes. Denne Louis
de Geer lade äfven grunden till det storartade Finspangs slott,
hvars nuvarande utseende framgår af en vidfogad bild, och
som under hans sonsons lifstid fullbordades. I don dc Geerska
slägtens ego qvarstannade sedermora Finspa ngs bruk ända in
på 1850-talet, och det nya representationsskick ets skapare, excellensen Louis de Geer, föddes härstädes år 1818.
Ekonomiska svårigheter lade emellertid sin häm sko på
ntvocklincron ' och först senan bruksimtronen Carl Edvard Ekb
man, förut förvaltare å egendomen, tillköpte sig donsamma :'\.r
180(), började ånyo ett storartadt uppsving i tillYorkningon af
krigsmateriel vid F'inspong. Kom mun i kationema fö rbättrades,
stora egovidder tillköptes, h varigenom skogsarealon mångdu bblades, vorkstiidor anlades och Finspangs namn lJlof allmor
kändt och dess tillverkningar alltmer värdcr·aJe så inom som
utom lanJet.
Ar 1885 öEverlemnades bruksrörelsen till ett aktiebolag,
i hvilket brukspatron Ekman <rvarsto<l såsom bu[nH1delcgnro
och vorkstiilla!Hle direktör intill år 18\13, <lå sonen, disponenten Axel Ekman, öfvertog ledningen aE bolagets verksamhet.
För någon tid seJan har aktiebolagot Finspangs styckchru k
erhållit intressenter bland hufvmlstn<lons finansmän, och rlot
synes antagligt, att ytterligare utvi<lningar at verksam hot"on
fiirestå. Sålunda är en större elektrisk kra[tstation uwlor byggnad och en ny kanonverkstad umler uppförande.
Innan vi öEvorgå till en beskrifning ar sjoUva styc:kobrukot och dess tillverkningar, vilja Yi emellertid omnämna några
siffror, hvilka tonle visa Finspangs storartade insats i vårt
lands industriolla lif. 1.,Jndor do sextio åren J 781 -- 183D tillverkados sålunda ej mindre ii.n hf>f.i l kanoner, från l-pundiga
till 200-p1lga, <lcraf ~l-1-7 st. 12-ptlga, f"l~2 si. 1S-p1l ga, (ifl--1-
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st. 2-±-pdga, 205 st. 25-pdga och J 05 st. i3G-pdga kanoner. Under de 1:-1 åren 18G0--1877 uppgick tillverkningen af tackjernskanoner enbart för utländsk rälening till 1037 st., af hvilka
flortalet voro 2--1--pundiga och svårare kanoner. Under ungefär samma tid eller åren 1BG0-1880 utgjorde tillv erkningen
af tackjornskanoner, dels mod och dels utan stålband, 211 st.
ensamt för flottans räkning och --1-20 st. för artilleriets bciwf.
Smnmanlagclt utgjorde alltså tillv erkningssiffran för dessa 20
år, om såväl utländska som svenska beställningar medräknas,
ej mindre än 1,700 kanoner, hvilket torde få anses såsom ett
synuerligan vackert rekord boträffn!lllc kanontillverkning inom
landet.

Vid de verk inom och utom landet, som tillverka krigsmateriel i större skala, är det i allmänhot förhållandet, att
donna speciella tillverkning ondast utgör en bråkdel af verkets
produktion, qvantitntivt sedt. De anläggningar, som erfordras
i"(jr råvarans förädlande, kunna nämligen icke drifvas utesluslntaude i och för krigsmaterieltillvor kningon, om det ekonomi ska utbytet skall blifva gorlt.
.Masugnarne, martinverken, bessemervorken, gjuterierna
oc h prossarne fonlra för att bära sig en ansenlig pro<luktionssil"fra, och denna kan återige n icke ernå!', m od mindre dessa
vork lämnfL sin t1jbut äfvon åt andra grenar af jern- och stålillllustricn. För att ytterligare belysa detta faktum, hvarom
mången hyser en oriktig Wrcställning, må nämnas, att totala
årliga proclnktionsvänlt't för F'inspongs bruks tillverkningar nppg[tr till cirka 2,200,000 kronor mo<1 on arbetsstyrka af inemot
1,.tOO man, under <lot att tillYerkningsvärclot för krigsmateri oJon enbart uppgår till omkring 330,000 honor med on m-botsstyrka af 130 man.
Aktioholflgets fabriksYcrksamhot är sprid<l öfvcr en ganska stor nroa. Nå finnas exempelvi s grnfvor vill Kantorp i

Södcnnanlan<l äfveusom <l el ar i Porsbergs- och N or bergsfälten
m. fl. Malmen från dessa gruEvor förädlas <lels vi<l Finspangs
och dels vicl 8tens m asu g nar. T räkolen, som erfordras lör
masu g nsdriften, h em tas del s från bolagets egna stomrtnclc skogar och dels från närlJ elii.gna skogstmktcr. Om oekså tn.ckjernets ham stälJning förmedelst träkol, siirskil<lt i uuvamn(lo
tide.r, ä1: en a [ hufvudorsak orna tiil det sven ska tackjornots
oumbärlighet å vcrlr1smarknn.clcn, i det a,tt c1cn sålunda erLål lna
produkten i regeln är ädlare än <lot efter anclm metoder framställda tackjornot, är dock <lcnna omständighet icke den onda
anleclningen till att de af <lylikt jom fram ställcia produkterna,
siirskilclt krigsmateriel en, erhålla don ädla karaktor, som städse
utmärkt de sven ska kanonerna. Härtill orfonlras i främ sta
rummet rena och goJa malmer. 'l\tck vare egandet af donna
förutsättn ing kan Finspan g lem mL ett material, som står sy nnerligen högt och som särskildt inom projektiltillverkning en
fö r ett tiotal år tillbaka förlänade F in spang en plats framom
kontinentens yppersta fabrikanter å detta område.
De förnämsta a[ do under F inspong lydande verk, der
tuckjernet undergår bearbetniug, äro lancashirc- och stålverken, båda belägna vid Lotorp, vicl pass 6 kilometer från Finspong. Transporterna emellan dessa båda platser ombesörjas
m edelst en smalspåri g jornväg. Ln.ncashireverket, h elt n yligen
ombygdt, består af 1U stycken m oll s. k. hjolpbrytaro förs ell<ln
enkelhärclnr. Dess p rodukter -- smältstyckena - ingå egentligen ej i råvarorna för krigsmaterielen annat än i så m åtto,
att do anvämlas för martinugnens beskickning, när finare kanonoch projektilgöt äfvensom gjutgods af sam ma karakter som
p ansar]Jlåt framställ as.
I öfri.gt utgör la neashirejernet en af våra förnämsta o:--:portvaror, när llot i föräcllad [orm framkomm er såsom valsvorksprodukt.
Do vi<l Lotorp beliigna martinu g name äro tvenne mod
en samman lagd kapacitet af 1fl tons. Dess produkt - martinstålet m od eller utan nickel- eller aromtill sats - anviin<les
oj bl ott till kanon-, lavett- oeh projekt il -göt utan oek till en

mångfald ar dc olika delar, som 11U!llCr<L inOlll sh•ppkU,Vggcriill<lUStri Oll tillv erka s a[ martim;tål, och för Jwilka jcrnet ti llförne utgjorde materiulot. För dylikt iimlami'tl finnos dels ett
t;L[l.lgjutcri, hvarest ett stort antal a[ Yå.ra krig~ifart~'gs l1etaljcr
sor ll agoJJ, och <lcls on smc(lju, der vif;sa al' stålg(jtena boarb eta s nn<l or åugh nmmare. ] fiir[örutom äro stålverkets produkter
Jöremål för exporL, antingen se<lnn llimonsi oncma i-eglorats i
val sverket, eller ock i fo rm af s. k. billots (forvalsado änmou).
Kan on-, lav ett- och projektil-götona bearbetas i don s. k.
kanonyerkstmlen, on af <l e största nnläggningarne Yi<l sjolfva
Finspong. Förutom sagcla vorksta<l !hmas härstä<1os iihen det
förut omnä mnda valsverket och det för sin tid stonntnde styckogjuteriet (so planschen) , som nu lwilar på sinn fonlom vunna
Jn grar. Vii! sjelha Fin spong finnos ock ett t<wkjern;;gjuteri,
<ler proj ektiltillverkningen ännu fortgår i ganska stor skale~ ,
iiJv cn som on spikfabrik och ou hästskofabri k.
I det föregående h n. f va Y i redan påpekat, h v il k en · bety<lande produktion af kanonor, fömiimligast tack j orm 1-:anoncr,
Ji'inspongs styckobmk kan uppYisa. T ilh-crkningon , ,· desf'a
kanoner var i allmänhet fri från cle riskor, som ofta 1 ,odfölja
Taekjornet [rumställdos
den modorna kanontillverkningen .
ungefärligen p å samma sätt som Yanligt tackjern i rnasugnar;
på senar e tider omsrnältes det derefter i ett slag::; re\'crborugnar
-- 5 till antalet - som voro installont<le i det ofvan nänmua
styckcgjutcriet. Frå.u dessa ugnar tappados jernot i en storrc
bassäng, uti hv il ken <.1etsa!1lma blan<1aclcs för att sodan tappas
noll i kanouformarno. Störro kanonor götos »öfyor kärna ».
Före do stållJamlado kanonernas ti<l erfordrados e[ter
gjutningen knappast någon annan bearbetning iin f'ltitborr ningon af loppet, don y ttro a rsvn.rJ'ningen och tappames afslntando. Samtliga <lessa operatio ner utförtles i sjolha kanonverkstaden, on stor tre n\ningars byggnad, i hvilken oj min<1ro
än J l st. kanonboarbotn ingsmaski nor, koppla<lo dirokt till kruJtledningen , voro in stallerade. Dessa för sin tid utmärkta maskiuer finnas Llol vis i.i.nnu <l var, mon dessutom fi nnas numera ett
ej ringa antal nya specialmaskiner för kanon- och projektil-
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Clll.

ss. kanon af ingeniör H. Thronsens konstruktion, utförd vid fin spangs styckebru k.

Sjöväscndet, h'.l årg;. 1900.
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c:cnare åren cftcrträL1ts af en Jifiigaro verksamh et. Likvi:ost
haha nmler H\SO- och I 890-talen ett oj ringa antal stålkanonor tillvorkats vi<l Finspong, hvaribland märkas för Hottans
räkning ett. -±O-tal [J7 mm. ss . kanonor samt -±7 st. 12 cm. kanon er :.I jf\ 1 och för svenska artilleriet, förutom småkanonor,
;)() batterier fältkanonor och 12 st. 24 cm. haubitser.
Äfven tör utläntlsk räkning hafva ett mindre nntal kanoHer tillvcrknts, och silrskildt till Danmark ett oj ringa antal
kanongöt levererats.
fi'ö r dessa stålkanonors tillverkni ng llafva förutom inköp
a[ en del nya specialmaskine r äh-en anordningar för hiirdning
verkställts, och äro sistnitmmla anor<lningar numera Yidtagna
i det ofvnn omnämnda styckogjuteriet .
Bland Pinspangs på sonare tider utfönla k:monkonstrnk tionor, bv ilkn samtliga räkna ingeniör H . Thronson till uppJw[snmn, må siirskildt fr~tmhållas don å 1H()7 års utställning
visa<le 12 cm. ss. kanonen, hvars utsoemlo fnungi'tr af vi<lfogatle plansch, OIJ kanon, h vars synnerligen enkla mokauism
finnos beskritven i l t1!):-\ års artilleritidskrif t
Do stora anslag för anskaffning af artiller imntcriel, som
UIH1Cl' senastO :\ren beviljats, äfvenSOI1l Llct ansenliga boboJ" a[
dylik materiel, som fortfaran<lc förofi1mes, har naturligen gjort
det önskligt, att Finspa ngs styckebruk m:\ kunna öka sin proLluktionsförmi'tga och dessutom inriitta sig fö r tillverkning af
större fartygs- och· [ästning::;kanoner än sådana af 12 cm . kaliber,
hvilkot nn utgör gränsen för closs tillvorkningsm öjlighet. Man
torde ock kunna antaga, ntt elylik utvidgning snart kommer
till stånd, [örntan hvilkon don för allt framåtskridand e så nyttigrr konlc-wrrcnsen oj torde i önskvärcl gmd kunna upprätthållns.
För hv1tr och en, som tagit marinens storartade projektilförråd i noggmnnt skiirskådande, torde det vara uppenbart,
att Finspong dertill lenmat lejonparten. Ej nog med att detta
styckebruk å de kokillhärdade tackjernsprojok tilornas tid levererade ett utmärkt material. Afven sedan de härdade oromstålsprojektiler na aftösto do förra, kunde Finspangs styckebruk,
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tack \'are ä< l la råJrmtorialier, rmmstii Ila ypperl igu projektiler.
Projektilstål et fmmställos efter martinmetoden, hvarel'tor ämnena utsmidas under ånghammaro . Nedu u projrktilen gifvits
siu rätta inre och yttre form, måste don genomgå fl ere hitnlnings- och nmha proeosser; om härvid don för h varje material
speciella m eto den icke uppfinnes , riskorar man <lock, trots Tåvaran s godh et, att m isslyckns i do numera högt upp<hifna
skjutprofyon. Do svåri g llCtor, Finspong härvicllrtg under n ågon
ti<l hade att öfYervinna, äro nHmcra besegrade. Det må ode
påpekas, att ftottallS »s tamlarch-projektil för beskjutning af
pansarplåt mH1 er do sonare. :'\ron varit af F illspongs tillverkning.
Ett synnerligen godt lJovis för detta materials framstående rgcnskflper lcmna vidfogade bil<ler.
Dc trmmo å den nedre bilc1en visade proj ektilenw iiro
samtli ga fralllställclu af ett och samma material och skjntna
emot samma nickrlsb'l lplåt; <len s~iljnktig b et i åverkan, so m
förl'finues, Leror på olikheten i do :111\"iinda hiirdningsmetn<lenw, och torde det vara i !Jijg grad aulliät:i-:ningsvärdt, att
den m ost stukar.lo prvjcktilcu oj gått i stycken, på summa gi\.ng
<lotta raktum ådagalägger att material et ilr synnorligen goclt.
Do å <len öfre bilden visade p1;ojokti lorna äro tlo, som
sede rm era bestått det ofiieiella skjutprofvoL
Jha<l aJJgår pansarplåttillverkn ingon, bar man vid Fillspoug ich framställt <lylikt mntorial i ege ntlig mening. l~mcl
lcrtid äro, såsom ohan påpekats, ett ej ringa antal rorledningsoch langningstrummor, styrtornstak m . m. dylikt till\·orknde
fiir svenska pansarbåtar. Härtill konana pansarkupoler och
aiHlra punsarnnordni11gar för lan<lt- och kustLcl'ästniugar, hvaml"
Fiuspong Joyororat en oj ringa del och hvartill dess material
liLmpar sig i"örlräffiigt.
f-i lutli gon må nämnas , att aktiebolaget hcllri[ver en OlDfattande triivnrmörclse, oeh att jordbruket hör till <le näri11gar,
hYars rationolla bedrifnmde i:iJyeJ-.. ingår i \·erksamheton. Den
sammanlagda arealen ar skogar och åkormark utgör 45, 000 hektar.
P.
Stoekb olm i .-iugusti 1900.

12 cm. pansargra nater efter skj utning emot nicke1stälplåt.

a

12 cm. pansargranater efter förbereda nde skjutförsök emot ni ckelstålplåt.
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Sjöväsendet, 63 årg., 1900.
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Undervattensbåtarne och kriget mot England.
AI D'Amo7·.
(l1eJJt.)' ll<ligall iifvcrsiiUniug fr ;\ n franskan.)
d~n

stor nation bör ej utseiLla
att. bli Wrem:'U för en fiir·
olä nqming ntan att knnna ltltunms

Rig fiir

tlcusanlnlrt ».

Kani'inal R-ichclicu.

Så lyder titeln på on brocl1yr, son1 nyLigen utkommit
Fntnhiko och dorstäclcs viiokt en viss uppmärksamhet. Detta
af två skit!: dels har frågan om undervattensbåtar sedan åratal
stått på cbgordni JJgen i Frankrike och af fransmännen förts
så mycket framåt, att do i dett.a afseende distanserat öfriga
nationer, och dels l!nr animositeten mot E ngland efter
F<Jdwcla-affärons snö]Jliga utgång öbts till ett verkligt natiomdhat.. Intresserade af sitt törsvar i allmänhot och tilltalade
af öfver,.,kriftcus senare häHt, hafvn fransmännen mod ifver
kastat sig öfver nämuL1a brochyr. Som den lemnar en öfvorskådlig bild af: fartygstyperna på sitt område samt framställer
on del försvarsprin cil1er, som mycket vicil kunna tillämpas äfven
af många små nationer, lmr jag ansett den vara af så stort
allmänt intresse, att j8g i öfversatt form bede r att få framLigga den för tidskriftens lilsare, clock utan att i alla dcbr ansluta mig till densamma. Sä Iörofnllcr mig t. ex. författnrens
förslag om dc franska undervattensbåtarnos uppträdande i engelska örlogshamnar såsom något sangviniskt, hvarjemtc han
i sin i f ver att framhålla undervattensbåtarnos förträffiigbet visar
stor benägenhet att underskatta >>sto m flottans» betydelse.
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Jng Jonmar t \U ord et ;'\.t D ', \ mor , rutder ltvilkctt psL'u donym inom pare ntus sagdt 1löljer sig on s kril:ts ti:Uiaro, som gjo rt
sig kätHl för att nllti1l lml' va hålliL s ig sam\·olsgnum t >> au eouran b moJ frågat t om UIJil enattonsl 1åtnrnes bety d else.

ll ti<l urvattommnrigering ä r c!.t k<Ipitcl, so n t lii tigc rari L
l"örern i'tl för stor och all1n iin uppmit rk;.:amhd. lVIånga gh ngor
har man t rott s ig lit illa 011 säker och praktisk lösn ing på problemet. ,\mla hittills l1nfva <l ock nlla försö k -- lmuibl a i1d
flora viield stort uppseon <lo, ja l" on nlig OJitusiaf' tll -- o.i hnl"t
nögra praktiska r es ultat, och så s må ningom tigils ihj ol.
Ut\·ooklin gon har emell orti1l fortskridit oeb n~· ;1 hjulp!llo·
<1d hafva ställts Lill kon stmktöronws förl"oga JH1e . Hvarj o nyLt
försök har utvisat förb ättringar och ll\·nrj o ny kon s trn ktion ha r
vari t on [öruättra<1 upplaga af el e n föregåo t1d o.
Do sista och mycket uppm ärksammade fö r siik on m o< l(: ustave /,o<1es utJtlorvnttonsbåt tyckas ådagaliigga , att \"i i den hafva
ett vapen, so m motsvarar de oeftorgifliga m i li tära kmh en , ocl1
h ela nationens uppm ärksamh et hat· riktut s p å detta nya förstörolscv erktyg. Som vanligt har man här som ann orstä des gjort
sig skyldig till öfverdrifter i ena ell e r andra rigtningeu: somliga anse dessa båtar som framtid e ns krigsl"arLy g ptLrpnfercncc
under cl et andra återigen fullstiiJHligt förneka doms hetyd olso .
Vi sk ola här lomna en ba stig öfverl>liek öfvor tlc most b okanta typerna j emte d eras eventuella taktik samt slutli gen söka
ft i ett h iber ' mollai1 fra n s ka flottan ocl1
deras U]J]Wi
Jdarn·öra
. b
b
d en engelska.
sjömagt:
vcrlden s kraftigasto

J.

Konstruktionens af undervattensbåtar nuvarande läge.
D et första försöket m ed en undervattensb åt, so m Yerkligon kund e röra sig un<l or vattn et, tyckes h afva utfört s af on
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!JOllätHl s k läkrne Yid unmn vnu Drobbol pft 'l' lwm son lld-1- .
Jacob elen I säges viLl n i\.got tillfä lle ltaf va befunnit o;ig omborcl i ll OJlllfl farko st.
Scdan kom Tortuc, kon strnornd af Buslmell 1771 , li vilkon utan att lycka s anföll on gobka frega tte n Aigle på Newyorks r od tl und er No rdame rikans ka frih etskriget . \' idaro mtirka s försöken m o<l: D crnis i B ord eau x , Day i E n glaml 17D+,
Fu ltons r yktbara .Nautilus lHUl, bröclomn. Coesf:>i ns Nmäilr; 1 80~1
r;amt PIJi lipps un (l on-attom:h ö,l af 1H5 1 - Eii r a tt nu ollllast
Yirlröra llo olika pr incipern a.
I nbönloskri got i Amerika, (letta de dj er l"nt uppfinningar·
mlf:> h om lnnd, gaf an ledni ng til1 kon sh·uldi otl ut n yn tmdervnttonsbåtm· . En a[ llom, Drwirl, Jyckarlos förstöra krigs fa rtyget
liouscäonit, lwilkot hlockor:H.le Charleston, m en cloladc sjo][
SHt tmw öde som sitt offer. Efter d onna l1ändolse fiirclubbht<lcs
att strängningaru o, hamfiir allt efte r 1H81, clå genom elektrici teten s ocrhörda utvocklit1g nya och m ä ktiga hj clpk ä llor stiill <les till ingoniöromn s Iörlogctwle.
Vi a nnotera l1är: I Englanrl Campbett ( 188 0), elektrisk,
}[ov.c;aards (1888), för å nga ocil oloktricitot, Chapman och Bnm
(l Kt-\8) m er l gasmotor snmt YVadrli11.CJtOn (J t-lHD), elektris k.
I Spunicu Ictinco (H-Hi+), konstruerad ai Mon tn riol sat11t
Pc:raz a[ lsaac Peral (1880), ln·ilke n senare ch efs m od elektricitet och på sin t id viteido fullständig bänl'iirol sc .
I th·origc No rden felt.,·, som gick m e<l fw ga. 'l'ro d yl ika
hal"vn lovorerats till G rekland och två ti ll Turkiet .
I l{ysslancl Alcxomdrowsky, d o sm å D rzewicr-ki, af l1vilka
f>O byggdes und er 1H81- 1tl8-lc, samt P oukltalow, fiir närvaratl d o und er ko nstrukti o n.
I Tyskland Bauer, som förlorade i n ä rh eten af Ki el
l H(i-1,, samt Howald, med hvilken försök pågår.
I Italien Pullino och Audace, elektriska, kon struerade
1H!.J2-1 8\14 aE iugcniiir Pullioo, m en Jwi lka fortfarande u efinnn.
s ig i fiirsöksstacliet.
I Amerika Intelligent VV!wlc (18G6), Spyater D evil, B arbour och K clly (lH(iD), · Winan (1872), F ernandrz ( 187-1-), P eace
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11Iakrr (18HO), Tuck (lHH-1-) oel 1 Baker (l H\)2), <le två :-:islniinlllda
elektriska. Samtliga dessa båta r vor o resultaten al: ens k il<l
förotagsnmhot. Ar 18!)3 mmngorwle Amerikanska regeringen
on täHing. Resultatet af clenua !Jlef, att Llon af Mr H olland
konstruerade båten, Pfun,(jer, anbcf<llldos till byggnad i Ba ltimore. J;'örsökon me<l denna, som drifvcs mm1 ånga och elekon mindre
tricitet, äro tinnu OJ. a[slutado. .\[,·ens{t b,·o·o·cs
.
modell, kallad Holland efter uppfinnaren, men h vi lk en också
befinner sig und er pröining.
I Frankrike finna vi le Plon,(}cur, konstru e rad nf amiral
Bourgeois och mariningoniör Charlos Brun i H.m.:hdort (1HW3) ,
drifven med komprimera<l luft. Sedan försöken morl dL'ntHt
modell misslyckats, min skades intresset , och frågan låg noro
uudor ganska läng tid.
1888 uppträdde samti<ligt le Goubct, (on imitation at dell
ryska Drzewiecke), konsiruorad a[ ingeniör Goubot, samt Gymnate, byggrl på Tonlons vari efter Gustave Zcdes ritningar. Zcd0,
som var directcur des constructions navales, htv1e i sin onlni Il g
fått iden af Dupuy de Lome. Både le Goubet och (fymnotc
drifvas med elektricitet.
Le Gattbet gjorrles till föremål för många, rykteu oc lr
reklamer i pressen , mon bestod oj profven l H88 - l 801 .
Le Gymnate deremot gnf, efter vidtagna förbättringar ,
högst märkliga. resultat, och dess l'ramgång gaf anlcclniug till
byggande af la Sirene 18\Jl, efter mariningeniöron Romazottis
ritningar. Vid ?;edes död 1802 guf man sistnii.mmhl båt clot
ursprungliga namnet Gustave Zede.
Man had e nu tagit ett stort steg framåt; från den gan ila
C+ymnote af 18 meters läng(l och 30 tons drägtigb et hnclo man
konunit till -±8 motors längd och 270 tons <leplaeomont.
Elektriska motorns oc!J accmnulatorbatteri emas slyrka
lJH<le naturligtvis ökats i samma proportion. Försöken blofvo
mycket långvariga och stördes dessutom genom ha ve ri bland
accumnlntororna, hvilka delvis förbrändes. Som on följd af
dessa försök ombyggdes båten 18D7 - 18G8, hvarvid åtskilliga
förändringar vidtogos; bland annat insattes nya acoumulatorer.
~b

Sedermera ha r Gustavr "Zt:dri gil"vit utmii.rkta resultat, h vilket pressen nyligen omnii.nmt.
Man afvaktado dock oj slutet på dessa försök innanman
i Uhorhourg börja(lc bygga en tredje urHl er vattonsbåt, jliorsr,
el" t or i n geni ör Romazottis 'förslag (l HD:3). .Men svårigheterna
vi<l försöket me<l Z:etle gjor·<lo, att lJygganllet af JJ[orse ann·öls
lH!l-± och återuppLogs först l HD/, tlå nämnda svårigheter öfvorvunnits.
JJ[orse kan anses såsom en fullbonla<l Zecle; <len är mindre , iLy att dess längd ondast är i)!i motor och tonstalet 1-J.O.
.Don blif'vor till följ<l häraf mora lii.ttm anö vrerli g . Farton ii.r
för Z(dci borliknad till L-J knop, <lå <len för Morse Oll(last uppgåt· till 1~ , hvilkot beror ph mitl<lre kraft hos motor och accumulatoror.
Byggnmlet al' JJ[orse hnr kra[tigt pi\.skyn<lats dter arbetets återtagande.
M. Lockroy arrangerade, då han Jörsta gången var marin minister, on täfian efter ameriknnskt mönster. Täflingen var
öppen för alla - såväl fransmän som utländningnr. Ett 40tal förslag voro vi<l täflingsticlons utgång, Februari månads ingång 1Rn7, iulomnacle. Do bedömdos af le conseil des travaux
de la nwrine. Mminingeniör Lauboufs förslag ansågs bäst; dotaljritningar, omfattande åtskilliga modifikationer, uppgjordes
och pröfvaclcs ånyo af le consett des travaux. I m el1io af 18DR
gafs order om byggandet af denna nya undervattensbåt i Cherbonrg. Dess namn blef Nc~rval. Hyggan<lot har påskyndats
så mycket som möjligt, l10pp ntt [å don färdig att löpa af
stapeln i hörjan a[ 1DOO.
. 1Varval är :3+ motor lång sa mt har ett deplacement ar
lO!i tons tom samt 200 tons fullt aptomd.
Öf vor vattnet gör den l 2 knops fart och under vattnet 8 knop.
l förra fallet clrifvos den aJ en tryckångmn,;kin, som förses mod
åt rga från en Yattenrörpanna, i senare fall et af en dynamo,
ltvilkon tn.gor den edorderliga elektriska onorgi on från ett
batteri på lö8 accnmulatoror.
\ ' i oga således f. n. f'yra mHlcrvattenshåtar, lt\' ilk:L ,·isst
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icke böra Getraktas såso m blott och bart försö ksmodoll or. De
äro samtliga u trusta(le med fruktansvär da Yapen : Gymnate har
två korgtub er för 3i) cm. torp eder, Zcd1; och Niorse hafva !war
sm stäftub, från lwilkon kan utskjutas i3 st. 4-5 cm. torpeder,
och Narval har fyra t ubor (Drzewiocki ska) för .J-ö cm . torpo1lor.
Yi äro i sjolfva verket före alla andra nationer i konstruerande af unclorvatton sbåtar, icke bl ott i antal utan äfvon
genom vnnnen erfarenh et, utförda försök och l.Jekämpauo BVårighoter.
Låtom oss nu uml orsöka <lon roll, so m törcl o komma att
spolas af uJHlorvattcn sbåta rn o i ett kommand e kri g.

Il.

Undervattensbåtarnes taktik.
Man har, obetänksam t n og, ställ t do olik a moclollorn<1
mot hvaran<lm, n ta n n tt klargiint för sig <leras respekt int nn vämlning.
Man har rmgt: O m nn typen Gustav!' Z1;1lr; rtr bra, hvarföro kon stru era on ny? So h är anloclningou.
Alla do nJH1orvatton sbåtar , som ofvau uppräknats, kunna
för<lola s i tyonn o, t~~ (lligL skil da typer:
1 :o). Don fiir,;ta har formen af on cigarr ollor snarare
on Whit.chcar1s torped; don drifns holt och h ållet n lod on
elektrisk maskin, matrt<l m ede ls accu mul atoro r. Don ä r tYnJJ gon att i'tteryända i lwm n för att om la(lda flossa. Tilh·orkningon at accnmulato rcma tir itn så liinge i ett ontvec khul t skocl <:,
de förtitras ph kort tid och äro s\·åm att und erhålla samt
l'ol'(l ra en synn c:rli go n noggran n t i Il syn. Till ritckli g energi fOr
<lril"van<lo af en km[tignro maski n kunna (le näppel igen lomna.
Härat följ er , att llo elektriska UlHlonnttom J)åtame ondast kunna
g ifvn s on m ått]ig fnrt och att deras a ktionsrad io fiirblif\·or olwtyrll ig.
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8åsom ex om pol på donna typ må nämnas : Drzewiecki,
Goubet, Pr~ral, Carnpbell, vVaddinqton , samtliga dc italienska,
B aker, Gymnote, Gustave Zcch; samt JII orse.
2:o). Den anrlm typen rör sig unelervatten s eudast
vid sjolfva anfallet. l Yanliga fall uavigorar don öfvorvatten s
som en annan ångbåt. Den eger tvenn e slags kraftkäl lor :
en för gång öfvor vattnet, an ti ngen en å ngmaskin m od tillhörande pa1ma ell er ock en petr oleum-moto r, samt en för gång
nnd or vattnet, bestående af en ololdrisk motor, llrifvon af
accum ulaioror. N onlonfcltska modellen har dock en stor panna,
som lomnar ånga till maskinen vid gång ö[ver y tan , och som
ge non1 don i vattnet magasi n erade värmen fortsätter att förse
maskinen m od å nga itfvcn eftor n o<l<lykniJ1gon. Hastigh eten
och aktionsradion bohöha omolJorticl oj yara stora und oryatton s,
so m vi al: clot komm awlo skola finna. Såledcs kan man giha
m otor och accumulator or reclucorade dimension er , hvarjomto
man kan vid öfvervattens gång låta motorn tjenstgöra som
genorator och <lri[nt dyn amon för att på så sätt omladda
accumulatororn a och möjli ggöra en ny expedition under ytan.
Slutligon kommor aktionsruelie n ondast att begrän sas geno m
storloken af bränsloförrfu l.cn: kol ollor petroleum. D ot vill1nod
an<lra ord sii.ga, att man kan fixera dess storlek efter hoho[
och , om man så vill, göra öfvon·attou smashDon så stark, att
<len fnumlri f vor Lhton mo fl on boty(llig hastighet.
Vi bonämna don senare typens båta r ö(ue'r- och undervattenshälar till :-> killnacl från <le endast elektri ska, hvilka f<"t
behåll a clot gam la n amnet: nndcrvatten sbåta'r. Till ö[ver- oc h
u ndorvatte nsbåtame r ii knas: Pfunper, ]{ollan d, Nonlen fett oc h
slutli gen Narval.
Man inser nu Lyllli gt orsaken till byggandet n[ tn't sil
skilda typer: unclcrvattrn sbiltcn iir ett clcfrinsivt vapen, under
dl't ö(oer- och wulcrl'oftcn sMtcn iir ett offensivt.
Um1cl'\'ntte nsbåtcn hm- en inskränkt ak t ionsra<li o, so m
1JilH1rar don att nämnvärdt :lflfigsna sig från si n !.Jas, lwar est
<lon få r sin elektriska energi, oc:h himpar sig p å grund hii.ra[
Oll<lasL l"iir l"iirsvar al· ltamna r och r c<lll cr, unrler rl ot aLt öl\·cr-
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- :m och un<lervattcnsbå ton kan öka sitt ve rksamh etso mråde och
(iytta k riget till fi endens e,c;na kustrr, om dessa ej iiro för längt
afiiigsna.
D etta iir fa llet m c<l d c ita lienska och engelska kuster na.
\'i hafva uppenbarli gen bc hof a l' bcgge t,vpern a, d en
offen siva såväl som den defensiva. Emellertid mi'\. m an oj
drao-a
,.., den slutsatsen , att umler vattcn sbåtc n kan ersätta elen
vanliga torp ed båten . Denn e behåll er m ed sin stora fart och
betyd liga akti on sracli c alltjcmt sin vigtiga pla ts vid försvaret
af våra kuster .
För utföran <lc af snnl>ba, n attli gfl a n[a ll mot blockcmn<le
fa rtyg för understtid nf on - eskader gen om t or pc(lcrnnd c ni·
fiGJ;(1~~1S sla gskepp i skydd af r öken eller uu(lcr m ölec, fö r
öfverraskande uttaeker l'rii n dolda gömställ en i skärgården, fö rblifver torpedb å len oersättli g .
Så oo·odt so m öfverallt m e<hril'vcr mctn, a tt en bo mba rd crandc eskad er , då natten kommer, i r ege l <1Ntgcr sig till sjös
för att undvi lm torpcclbåtsan[al l.
[ och m ed und er vattensbåten uppträder ett fullkomli gt
ny tt kri gsredskap. Han är dagens t01 p cclbät. H an kan n em Ii gen vic1 fullt <lagslj n s och und er k lara nhttor , omstä mli g hetor
so m a fskräoka en torp cc1 båt, framgå till a nfall mo t dc km ftigasto fartyg. Vapn et utgör es a [ \Vlti tciJOad s sjciigåcn<l o
t orp ed.
Dc första nndcr vattcnsbåtarnc voro utrustnllo mc<l en
torped , som vit r afsedel atL fästas nmlcr det fi en t liga skro[vot,
ell er ock m er! en dy lik, som bogserados el' ler båte n och skull e
sprän gas sedan clenna väl passomt mHlcr kölen . Någ ra voro
äfvon beväpn ade moLl stå ngtorpc<lor .
Ed a renh oten visade olämpli g hete n a [ dessa m cto<lor, i
det de ofta. voro lika farli ga för elen anfa llmHl e so m för den a nfalln e, och dc öfvcrgåfvos eHer ha ml .
H vad som sak natlos var ott vapen, so m verkade på afstånd . Denna brist fy llc1cs af W hi te hoads torp o(l, h vilken nllmhll t blof an tagen .
.i\la n ha r oj funn it för god t att gil\a öf\·o r- och u nd er</

vattonsbåtarne någon bestyckning (mo<l un<Jantag af Nonlenfclt), ty den kan i alla händelser ej blifva annat ä11 underlägsen
elen , som fö r es aJ motståndaren . Den enda [örsYnrsåtgär clcn
är c1ykning.
Endast ameri ka.narno h af\-a, uneler förcgiha ndo af försök, gi[vit on af sina båbtr en kanon, som mc<l ti ll hjclp al'
kompr imerad luft utslungar en projekti l innchållan<lc 00 kg.
spr ängäm no. Detta Yic.l sidan af en stiiJtu b för iorpecl, som

,in alltid finnes.
Ro lltir anfallstaktiken för en undervattensbåt : mo<l torpeden klnr för skolt naYigerar <len på ytan, m inskar så småningom fi~'tkraftcn för att undanclmga sig fiendens upp~11~rk
samhet, O(.;h n od dyker slutligen helt och ldt.llot pl\. ett aistand
från flendon a[ 1 1 /~ a ~ mil samt till ett cljup. ,;om fullständigt skyrMar mot <lenncs eld, tack \·are clct yattenlager som
b0f·inner sin· öfycr båten.
l
"
.
b
1\Iun Y et, ntt projckt1lcr fr ä n do sntrast c kanonor enctaHt
fönmi nc<lträngn högst hå meter i yattnei. Sålodcs är undorvattensbåten Iullkomligt osårbar uneler detta (ljup.
D o i"~ntom är den o~ynlig, ä[ ven om man är varskodd Olll
<lc:-s annalkan<1e. framföndit om tlon gih·it::; en färg, som liknar
vattnet, t ox. mörkgrön.
Don fortsätt er seelan med sakta fart, Ii.ir att ej rö<lja sig
genom propcllcn·attnet, c:a 5--GOO meter, hvilkot kallas undcn;attens-wdsen, hn<rcftcr den åter höjer sig Nu skall kupo len i lwilkon bcftllhafvarcn befinner sig, \·am det emla synJio·,;: i ytan fortsätter <len sedan några sekunder, 11\'arcfter den
å~y~ ciykor, dtr.:r att harm snU kurs på <lct lloniliga fm-tytill ankars ) aJ\IIHrs sättes kurs så at t kono·nt.' ' om- <1dtf1• . .lio·g·r·r
b
;-,
slant biiring bibehålles. 'L'itl efter ann:m böjer den sig ti ll·
vt:m för att rLttta in sig.
Den korta sLull<1, II \·arumlcr en s:\rbar pnnkt crbjmlos,
.
ä, r ej tillräcklig Hi r hemlen att afgi [va nftgon verks~un eld: så
nwckct mer som kupolen::; topp erbjuder ett mal af n agra
<l;cimotcrs gcuomskäming och kupolen kan visa s ig i don mest
ovtint:tde rigtning.
'J'idshift i Sjövihcndet.

] !)
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På lämpligt arständ afskjutes en torped, h varpå båten
vänder och klargör on ny torped för att förnya anfallet, om
det första misslyck ats
Utsigter na för ett lyckadt anfall med en undervat tensbåt
äro betydl igt större än med en vanlig torperlbåt, ty den förre
kan osynl ig nalkas på 150-20 0 meters afstånd och härifrån
afskjuta si n torpecl.
Den olägenhet, som orsakas a{ att kupolen måste visas öfver
ytan, kan för öfrigt undvika s genom att använda en med
r efl ektion sspeglar försedd tub , som sticker öh·er vattnet. D o
flesta dylika tuber äro utrustade meL1 tvenne totalt rotlekterande prismor, hvilka öfverföra bilden aE yttre föremål till en
i båten befintlig observat ör.
Ett nytt, mycket mer fullända dt , instrume nt har uppfunni ts af Garnier, clirectcur clr>s const·r uctions nav ales, och .
skall apteras på Gymnate af löjtnante rna Davoluy och Violette.
Vi tro likväl, att befälhaJ varna ofta komma att föredrag a
den (1i.rokta utkiken framför don indirekta, b vilk en endast tilllåter dem att öfverskå da ett ganska begränsa dt område. Höjan det af kupolen utsätter visserlige n denna för ett ögonblicks
eld, men den modgifv er regkogno scering hori~onten rundt.
Man föreställer sig den fruktans värda styrkan hos denna
osynliga fiende, som nalkas alld eles oanad. Då redan torpedbåten utöfvar sådan moralisk inverkan , hvad skall ma n då
säga om nuderva ttonsbåton?

III.
Kriget mot England: Eskaderkrigat
H mu skola Yi strida mot England ? E skad erkriget el ler
»stora kriget» har till mål att Iörvärfv a herraväl d et öfver hafYet, det vill säga boherska ndot af de maritima stråkväg arna.
Den nation, som Loherska r hafvet, kan företaga hvilka
krigsopo rationer so m helst utan att" vara orolig. Detta inne-
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bär, att fi enc1 eus eskadrar skola Yam, om icke fullständ igt krossade, dock så pass skad ade, att de först efter on län bare tids
reparatio ner kunn a återuppt aga stricl on. Kunna y j hoppas att
vinna detta resultat? En hastig blick i marinalm anackan är
tillräcklig för att vi genast och bestärml t kunna svara: nej.
Om vi morlräkn a <1e fartyg, so m lupit af stapeln so(lan
l S82 (dervid endust r äknande dem , som verkligen äro färdigbyggda) , finn a vi, att England har 36 slagskepp, 5G kryssare
kryssare på 3- a 4,,000 tons.
0111 öhor -!,000 tons samt 2]
slagskep p, som und or åren
la
gam
17
Dertill kan man lägga
lö8!l - ] 89-l untlergå tt en fullständ ig ombygg nad, l1varvid de·
erh ållit uya maskiner , nya pannor sa mt ny bestyckn ing, och
ll\·ilka bilda en mycket afsevärd resen.
A vår sida finna vi Hi större slagskop p oclt 7 mindre,
summa 23 . Härtill knnna vi ondast lägga 5 äldre slagskep p,
hvilka fortfaran de hafva så mycket striclsvär d e, att de kunmt
använda s som reserv. Detta är det sorgliga resultate t af att
bygga våra slagskep p af trä ända till år 1874.
Vi finna vidare 14 kryssare m od mer än 4,000 tons eJaplacemen t och 8 med 3- h -!,000 tons.
Således underläg senhet i slagskep p, i relation ett mot tv å,
mon änriu större und erlägsenb et i kryssare, af lwilka vi hafva
alldeles för få för att tillhedsställande kunna sköta spanings tjen stcn åt våra eskadrar .
Denna und erl ägsenb et vis h vis kryssam e förbättra s endast skonbart und er den närmaste framtide n , ty om vi hafva
l O pan srade kryssare om 7,700- 11,200 tons på stapeln, bygga
engelsm ännen gena st en hop fartyg af detta slag.
Antag att vi komma att segra i alla strider mellan linicns
eskadrar . Våra fartyg skulle säkerlige n härvid haha liclit tillräckligt för att unrler ou rätt lång tid yara urstånds atta till
strid på grun<.l af reparatio ner. Då utsända engelsm ännen å
sin si da en full stälH1igt ny es kad er, mot hvilkou vi ingentin g
hafva att sätta.
Vi bö ra således till hmrjc pris söka und\·ika oskatlorstrid.

-

276 -

-27 4-

- åtAlla sjömi litära skrift ställa re äro för ö[rigt ense
de:
följan
minst one under n ärvar ande förhå llande n -- om
alva ödes>>Ett seger rikt men uttänj tlt krig sknllc kunn a h
vara myck et
<ligra följd er för E nglrrnd. För oss skulle det
sla_rplrepj!
vära
läta
t
cnrl:ts
lätt att tänja ut kriget . Vi behöf va
oron <lo
att
od
m
li,r;ga qrar pä nufue n, under det vi nöja oss
block orand e fientli ga eslmd rarne ».
tirlen för
l\1an har väl insett detta i Frank rike, ty Yicl
af
eppen
slagsk
nmrlo
tillhii
Brost
Facho da-br åkot, stimlos dc
till
hem
sig,
na
befun
e
Nonlc skrHl crn från Chcr bomg , der d
si 11 sta tio n.
krig mot
Det onda vi bärvicllag hafm att frukta Yi<l ett
styrel sen
Engla nd är, att allmä 1ma opinio nens yttrin gnr förmå
ra strid ,
levere
or.:h
hamn
ur
att beord ra våra eskad rar att löpa
kosta ll\'ac1 det vill.
som orDet var Ludv ig <lon XIV:s order till TourY ille,
Villcn ouvc som
srtkad c olyck an Yid la Hogu e, Napo leons i.ill
n, spans ka
nylige
helt
ocll,
lgar
result erade i slaget vid Trata
spans ka
om
åstadk
sorn
minis tärens befall ning till Cerve ra,
eskad erns under gång vid Santia go.
rl ct llö<lDet fordra s, att allmä nhete n på förhrt nrl inser
a vid kriget s
viindi ga i att våra. eskad rar förbli fnt overk samm
ilitära krrtsjön-i
de
från
r
början . Redan hafya dessa åsigto
ion i parskuss
di
Vid
srtrne sp n, lts till elen politis krt vorldc n.
Dclca ssc:
1\f.
lamon tet om marin budge ten för lK\17 yttm< le
kn dc stora sjus{agr>n mcrt samm n 'ifuer som

»Vi böm . nnrlui
e11gelsmiinnen fup;ukn att {rmnkalla dem.>>
o oj låta
Det ä r liknstt nörh·än<1igt, rttt J! ottans bel"illhafvar
eller
lagrar
vimw
locka sig till strid, det må nu vara för att
e
mi"irk
Lägg
för att visa ett mod, som måhii nrla bot\·iHados.
i. sky<l<l för
till att rys;;~amo 1K5i) och tyska rna 1870 stann ade
deras tapsaH
re
<lerfö
någon
att
öfyorlii.gsna strids krafte r utan
perhe t i fråga.
eskad rar
Kan af det sagda chnga s den slutsa tsen, att Yttra
komm rt att ntra till ingen nytta' ?
krigr·t;::
i::liikerl igen skola do komm a att \"H ra så nn<lor

mlcsk ndrarn c
förF-:ta d el. Mon vid slutet, <U de engel ska IJlock
i mnski11or
r
skado
äro försv:tga<lo genom bårclt \·ii.dor, genom
samt genom de
och nwtcr icl, st\ vanlig a pit mode rna fartyg ,
af yåra torpe<lförlus ter, eom möjli gen kunn at tillfogrts 1lcm
våra eskarl rnr
och under vatten sbåta r - då, men först då, ku1ma
till onlw stig
taga
aut
oviint
öfverg i.fva sin defen siva htdlni ng och
framg ång.
med
offunsiY, som otvih dakti gt komm e att krön<1S
s\·årig hct,
Wör att uppnå r1etbt result at möter mnn on
lllltlvi lw henomli gen att hålla full strids clng!i ghct uppe samt
snmho tun.
ovurk
lfmga
elen
sälhli ngaru cs <1emornlisntion genom
amwn
efter
tiu
aH
~l<::11 1lotl<L kunde emell ertid 1llltlv ikas genom
i
honom
tr\.itta
s:1mLt ut ett lartyg för att oroa ilende n och
onöda n.
lJi'tll ltafva
o
Detta fnrty!! åten<än<lcr, orter atl nå ltmot
t af ett
p·enas
os
crsiitt
vcxla t ni\.gm skott mocl fwnd un, san1t
skall
oroas,
igt
atlllnt : fiende n, som på <1etta siitt konti nuerl
c .<ior<la af
oftor en titls förlop p so suu1 besiit lningn r tillillt
trötth et.
de inEtt sista ord. :\lan gör mot <lcnna taktik följan
\·äldoL
herrn
U,
fri
fältcl
viimln i ng: på sh siitt lenma s lGnglan<l
kunua
en
smänn
på haho t tillhö r llct ·utan s\·ärcl sslag, och engel
hamn ar, landoslraiTaclt hLirja våm kuster , homb anlcr a dra.
sätta trupp er o. s. \'.
-- det iir
Härja våra kuster , bomb arder a våra hamn ar
sjöstörre
Llc
och
lättar e sagdt i"in gjorcl t : Örlog shamn arne
umler
eller
befintlio·a
b
~tildorna äro nume ra försvu mdo af redan
iYisioncr,
båts<l
torped
af
som
äfvon
,
ttcrier
n
b)·ggn ad Yttran de b
Yi skulle kunna
oakta<lt nntale t torped biltar oj är så stort, som
önska .
de sjöstä ·
Så hafva , utom do fem örlogs ba nmam c, följan
orqnc , Haint<ler sina torped bttlsl! ott.iljc r redan i fredst id: Dunk
1\falo, la Corso, A lger och Bizert c.
Santia era
)
b
li'ör öfrigt vet man från bomb ardom ontet af
lhafsl\ledo
mod
gar
från sino-j apans ka krige t och från öfnin
på landtb ofästosbdo rn, huru ringrt skada fartyg kunna göra
obefä sta platserninga r , och man har dessu tom påstå tt, att el c
.1.

,,

<../

l./

'-

276 -

na ej blifva utsatta för någrn operatio uer på gnmJ <tf doms
ringa militäris ka betyJelsc .
Angåend e landsättn ing af trupper på våra kuster kan man
påstå, att vi intet haha Rit frukta under ett krirr"' mod Eno·b
land, oaktadt den öhenlrif na fruktan, som hvsos inför denna
cyontualitot. Våra kuster ega bakom sig ett. beväpnn dt folk,
och do trupper, som ongclsmänilOn sökte landsätta , skulle sn art
kastas tillbab i hafvet.
Nordesk aderns lam1stign ingsöfni ngar i Douarne ncz-bugt on
1808 hafva fullständ igt boYisat detta påståend e.
Vi flraga bäraf den slutsatse n, att yåra osknt1rar kouJma
att få en rätt underord nad roll i ett krig med Englancl.
För att kunna spola den roll, som här ofvan antyclts,
äfveu i ett krig mot lwilken annan nation som helst, har vår
flotta mer än tillräckli gt antal slagskep p. Det är uödvänrl igt
att under flera år öfvergifva byggand et af dessa så oerhördt
dyra vielunder och bättre använda peugarne .
De 30 millioner, som åtgå till ett oskaderslngskepp, ln!mle
tillåta oss att bygga flora fartyg, af hvilka vi hafvn mora
triing::md e behof och hYilka vi serlermu a skola närmare spcoific01·a.

IV.
Kriget mot England: Kaparekriget
En af nutidens mest ansedda sjömiliti1m skrift sUJlmc,
Emil c Du bo o, siigor:
»Efter vårt förmena nde kan , cJet stora krigob endast
ifrågako mma mellan tyenne nationer, hviJka förfoga öher i
det närmaste lika kraftiga sjövapen . Mia gtmger då olikheten
häri varit piitnglig, ha[ya vi sett hurusom den nation, som egt
mindre sla gfartyg, undvikit ordnad batalj.
Vidm·e reducera s till noll och intet värde för framticlen '
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don bekanta sat::>en: framfur allt

ii1·

det uudä.i}l(/ iyt alt UJ!J!suka

och furstör a fiendens ltUfvuds tyrlw.

Denna skall hålla sig på dofensi. von i lwnmarn e hak om
fasta minlin ier färdig att understö dja det rörliga försvaret ».
Duboc's åsigt bekräfta r uppenba rligen don, som vi här
o~vnn hä [daclt; ha u anser, i likbet mod oss, att eskn<lerstriden
ondnst kan leda till »en onödig förlust af materiel och personal».
Duboc visar sig i den af oss citerade broohyre n, som för
ö fri g t väckt stort u ppsecnde på beggc sill or om kanalen, såsom en gifven anhänga re af kaparekr igot, i hvilkon han se r
enda sättet att framgån gsrikt kämpa mot Englnnd .
Vi skola nu anföra hans skäl för kaparekr ig, hvareftor
vi öfvergå ti ll kritik och motbevis af dessa.
Först och främst må väl märkas, att det ej är fråga om
att uppsäga konventi onen a E 185() eller att utfän1a knparobrof.
I krigsHot tornas nuvaran de tillstånd kan kap arekrig endast utföras af örlogskr yssare eller paketbåt ar, som apterats till auxiliärkryssarc. Duboc konstate rar från början, att elen engelska
1
hani1 eln s årliga omsättni ng kan värderas till 24 / 2 milliarde r
fmncs; lägger man så dertill värdet af engelska hanrlolsflottan,
kommer man till en slutsumm a af 27 milliarde r 700 millioner.
Naturlig tvis bör en stöt riktas mot denna känsliga punkt:
hnndoln.
Dessutom måste England årli gen importer a lifsmodel för
nära -± milli cmler. Om man a[brytcr denna införsel, betyder
t1et hun gersnöd för landet illom loppet af mindre än en månac1.
Ji'örhinrlrando af införsol af råämnen för ylle- och bomullsind ustrion skulle inom kort framkall a ett gränslös t elände
bland arbetarek lassen.
Ökning i försäkrin gspremie r, höj<mclo af frakter och hyror
hlifva ytterliga re orsaker till h andelsflo ttans ruin.
·varorna komma så småning om att skeppas ni neutrala
fartyg, och det blifyer i första hand Tyskland , rocb n nu väl
rustaclt i kommers iellt afseendo , som kommer att draga förde-
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len dcraf. En hunclels; \lhn , ~om en gång bringatl:i ur sin fi'tm,
ä r ej lätt att återföra dit.
Emellert id kunna cle engelska rmlnrnc låta sinn fmtyg
segla uneler annan flagg, 1.. ex. auwrikan sk, iy ~k. belgisk et<-: .
8ft. Yar förh ft.llau<lot i Förenta Alatema undur Sl:l:l'::l::>ionshigct.
Fruktn,n för sydl:!takm as knpcricr gjorde, atl otL stort antal
amerikan ska fartyg seglade U]]( ler engelsk flagg: .~törs! n delr1t
qjo!'de det allt frani.JI'Id, och ii.nnn i clenua \lag, efter mer än
trettio ft.r, li <ler <len amerikan ska ku1<leln a[ knporiets verkningar. Före kriget försiggic k don amerikan ska Yflrtlomsättningon till tyå tredjodol nr unc1Cl' amerikan sk fingg, tre ~u· eftcn'\t
omlast till en fjerdec1ol och ämm hnr ej den ur,-prung liga n.:lationon nppnåttl:i.
Kaparek riget skulle sålunda hafn1 till mål: l :o svälta ut
England ; 2:o öclclägga dess h:mdel för en längro tirl; 3:o gif\-~l
!Jandelsv i.igarno nya rigtning<1r och loda dem öf\·er neutrala
områden , en föriindrin g, som långt in i framtide n kommo att
yorka menligt på dess industri och handel.
H vad förlora vi å vår sida genom förluston n f dr llnnllcl:oflotta·J Förlusle n är olyckligt vis oull<hikl ig, l!len <len ropresente rar dock ondast en obetydlig Jol nJ vår nationnlf örmögenhet. Vi bcböfva oj ricd~cm lmn gors nöd, ty Yi kunna proYiantem öf,·er hmdgrän sorna. 8itloclcs gå Y i i n för kaparekr ig-eL - Do engelska blocka<ls t.\Tkoma hafva <ll<lrig under gåJJg na
krig kunnat, och l:!kola aldrig komma att kll11n,l, llim1ra etl
dj crlt utfönlt blockaelb rott af ett frau skt fartyg.
Sådan är Duboc'::; slutledni ng. \'i [lllföm nu våm i:ikä l
mot kaparch iget

gngolsul 'u mon haha Iörut:-;ett detta krigföri ngsl:!ätt o<-:11
Yi<ltagit mått och steg för att slippa <lö a[ hunger. Den :'!rliga komsum tionon ni r-;~iAl iir 8i'> millioner hektolite r, dom[ 7'.2
importer ade. 18% yäcktes förslag om att upplägga l'önå<lcr,
tillräckli ga för ett år. ~\r clettn fönåd upplagtlt '? \'i veta (lut
ej, men troli ghis är de t fall et.
England. oger för hanc1olsl1ottans :,kydd on krys.snroQottu.,
som i.ir yår trofa]clt öfnrlägs on, och mell all sannolik het kan
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l'öru tsägas, att ve r k li ga föJTåclstrnnsport<'r komma n Lt utföras
ll!Hl Ol' k OII\"Oj nJ' kr,\·ssn re CJlL'l' vid lJohof slagskep p.
Det är sa nnt, aLt <lci:i:m kon yo je r l.;:uuiJa blifnt fiirenHll
för lyd;-mlo anlall af \"ft.nt kr~·l:isnrc. Dci ii.r likaså sannt, att
OIJstnka kry tls:n·c, fmml'ör a llt \'i<l krigets början, skulle knnna
ti]][oga stor skada il. ong~bka lmncloln. ~len de konune snart
att ofter;-;ätta~ od1 clera" Wrlust eller l'örlaman dc i någon neutral
lwmn skulle cn<last blih·a en tidsfråga .
Hall<loln s i'lllra stråkYiig m iiro oj si\ Yidstriic kia nn so m
ptt sogcl[arl ygcns tid. Do äro nnmem lika bcgriinsa de, ~om
Yi1gamu på tc·rm firma, ocl1 :'kola snart Yara genomsl.ikta af
do cngobk<t kr~·ssa nJe.
Dessutom f:l \'i oj förlora ur sigte, att mocl fft nndanlag
du elektrisk a umlc·nat tenskabl nrno jonlon rwHlt iiro i ongelsmännenl:! hilndcr, och aH dc'l'al:i la]}(lräston saunolik t komma
:ttt llevakas på ,.;å<lnnt sätt, att rlents l'örstöran de omöjligg öres,
sö mycket m er som kryssare ofta iiro dåligt rustade [ör don
sorten s O[K't·ntionor.
Genom dc'I:!Sa kablar hliha c ngol:-:ka kr.\·ssm·o o<-:h pakot!,åtnr tmclorriltt~t ch' om \-år<l kaparos rörelser, llll<lm· <lct Ll ei:isn
äro i l'nllslilntl ig oknnnigilc>t om rörclc:en m hos <le Lutyg, som
dc· l'ödölja eller Yilja \111< l\·ika
Slntligon finna <le L~ngulska kr.vssam o p ft. nlla hnml elsfitritk\'iig ar Yiil valda stihl:jqnl llkicr, koldopol cr och reparatio ns\'l'rkstäcl cr .
.\nd<1 tills hl'lt 11~·ligen lw[nL yi\,m oj haft w1gm dylika
Del onda ;,;ältct att Ut kol \'al' att tngn priser.
h.ic~lpbascr.
U pprilttam lo a f l! j el pbasemn . på Marti Ili<pw, i Bizcrte och illakar har nyligen pi'tbörjat s .
Dd är mariiimi nistern Lookroy 's sLom föl'tjenst att hn,l'va
mucl okuflig energi skaffat medel till dessa och ntan tidsspillan börjat <:n betona på desamma .
~fon de iiro låugt i trå.n \'ull bordade, och då el e en g[tng
blif"n1. fän1ign, ii.ro deras inbOrues läge och ringa antul sådana,
t1tt llo ej på långt när kunna lomna y;l,r;t kapare clot stöd, som
<le engelska kunna giha s ina.
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För öfrigt kommer England genast att söka bom tiktiga
sig eller blockera dem, på så sätt ännu m or försvårande våra
kapares r örelser . Så småningom, en efter annan, blifva de
uppbringade ollor förstörr1a och don engelska lwndclsfiaggnn
kan i'tter i full frihet visa sig på hafvcn.
Det tyngst vägande skälet · mot kaparekriget är emellertid , att det aldrig haft något stör re int-lytaml o på ett kri gs
utgång.
Genom <lctsamma kan ej t ill fogas den nfgöran<lo sLöt,
som led er till f1endcm,; underkastelse och som tvingar honom
att begära fred.
Vi kunna sammanfatta dess roll i följande ord:
Kaparekriget är ett kraftigt vapen mot Englaud, ett vr.up en hvaraf vi skola betjena oss. Det förorsakar de a ll \'arligastc förluster för engelska flottan, såväl so m för l~andeln un·
der och efter kriget, till n eutrala makters båtnad, isynncrlwt
T ysklall!'!, men det tir ej tillräckligt för att tvinga England till
fred.

\'.

Undervattensbåtarnes roll i ett krig mot England.
Det tir således nö<lYiiiHligt, ntt finna ett nnnat krigföri ngsstitt mot England. Vi tnåstc m htta vårt slng icke blott åt
kassakistan utan äfven åt hjcrtat. Det är genom nmlervattcnsbåtarnc vi kunna göra Llotta.
Från början måste vi akta oss ifrån ntt gh till ö[vcnlr i[tcr och inbill a oss, att uwlcn-nttcnsb åtarnc äro istån<l att u tföra alla tle operationer, som kunna tii.ukns möjlign und er
hafs ytan .
Vi h nfva. redan framhållit, h urusom dc ej kunua föm
släpminor eller göm anfall med stöt. Ej heller kunna do
dragga och kapa undervattenska blar eller snärja propcllrnmc
på till ankars li ggan de fartyg o. s .. v.
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1\laJJ li ar gjort myd:ct väsen a[ några fi)rsök, som gjordes i en clo<.;ka tH!JO mc< l Goubet, men dessa haha ingen prakti sk bctydel so . Unrlervcdtcnsbåten kan icke ltafva nägot underva.ttensmäl, ty 1.mcleF vattnet är han blind.
Synfältet i vattncl är IJögst 7 a 8 meter i ltorir,on tcl
rigtning. Man befinner sig såsom i en ogcnomtritn g1ig tjo<.;ka,
och under dylika om r:; liindig lwtor är det omöjli gt att utföra
något slags arboLc.
Undonatten sbåtcn ka n ~å le<lcs blott nnfalla ett föremål,
som befinner sig ö her vattnet, och som kan Letn"tktas genom
atmosfcrcn och ej genom vattonmnssnn. l\Icn oaktadt de inskränkningar, som synfiiltet härigenom lider under vattnet, är
nmlenattensb ätens roll dock af synnerligen stor betydelse.
Näg ra skriftställare på det sjömilitära området vilj a fortfarande ej taga resou, utan hålla på eskaderkriget såsom det
enda målet för Yår flotta, samt förneka nyttan a[ unelervatten sbåtar af samma skäl, som för 15 år sedan anfördes mot torpedbåtarna. Dessa ansågos nemligan då af somliga sakna a ll t
militäriskt värde. Ticlen har gått, och man har byggt och
bygger alltjcmt torpedbåtar. Hela vedden är en se om, att dc
utgöra ett kraftigt och oumbärligt försvarsvape n. Sak samma
kommer det att blifva mocl undcrvattensbå tarne.
I en promemoria öfver "lmtlervnttensb åtars taktiska värde »,
som stått att läsa i Anny and Navy Register (Januari 18DG),
o<.;ll som är signerad af löjtnnnt Kim ball i amerikanska il ottan,
kommer förfntt:1ren, efter att ha undersökt en umlenattousL åts
olika upp gifter i krig, till följande slutsats:
»Al det sagtb framghr att undervattcnsb åtarne kunna
vara af O\' tird crlig nyUtl <1crigenom, att dc humn gömma s1g
UJHl or \·att.not, liksom landtrupper taga bcttiokniug bakom för~knns ningar och natmlign skydtl.
Bcgng naml o sig af detta skydd od 1 denna osynlighet,
under Yiss<t omständighete r - tillegna sig en
kunna de offens i v fönnågn, som oj bör förbises . För öfrigt ha[ va dc ett
ocrhönlt nwraliskt inflytande.
Emellertid kunna c1c ej , äfvcn med det största tänkbara
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vcrks::unhotsftilt, cr~-<titta c;lagc;kepp, kryssare och (nrpcdh[ttar.
Dc iiro i synnerilet uUrlvi.indiga fur en nation, som endrr,,·t lmr
fä s1a,qskcpp att siitta qrntcmot en ii(r crlii,rpen .>jöma,r;t. En sådan nation bur r i nnliiq,r;a .,ig om auskaff a nrle af lllldcrmttcn shätar, särt ana, som man n n ii r i sfä11d att blj!J[Ja . J[cu om
deras uteer-kli n,r; q är lika J'a.,kt (mm åt som andra {ru·t,r;gsf!JJICrs,
komnu'l' dr:ras verksamltefsj 'ii1f att ukas i ocrltön/t s/or .,l.'aln>>.
Det ii r anmtirkn ing,;,·iinl t, lmrnso1 11 cngolsmti1111 on nldri g
uppllluntmt fö rsök med nmlcrvnilcn sJtavigering ; do binila allLfö r vill , hvilk ot far li gt vapen clo derigenom kmma rigta mot c;ig.
[ on uppsats lllO\l rubrik >>SeajJOIUeJ' anrl.l·u{murr in c atf1u-k »
i Jllaral and 3-[ilitary Rcr·ord Jon ::l(i januari ] S9~l nttryL:hr
författaron don förmotbn, att undorvattoJt sb[t!arno 1nyckct väl
om några år äro i stånd atL l'rnm kalla on re\·olntion i r-;,iiitaktikeJ J, likm11Hlc elen, fWJn blcJ' en följLl :Ii' torpcdbi'ltar nes inl'ömndc. Hau tillägger att England, hntrs mngt ln·ilar pit en
fruktansvär d ilotta af slagskepp och hvssarc, i!'kc bä!' uppmuntra stwlict ar sitclan:t krigsrcdr-;knp, som kunna mic:stäukas
för att minska singskeppen s ci!TielsdLrde, men att Yoclorbörnndo
m ed uppmärksam lt ot höra följa ut yeekligon af nnclenntten sbitbme , speciellt do l'rnnska.
Vi hat:va [iirut skildmt HJHll'l'\'CittcnsiJi\tow; t:tktik \'id anl'all mot fartyg n11cl or gång ollor till ankars.
Försvar mot on el.\'lik ntaskin ilr otii nkhnrt, eld nnl'allna
fartyget ltnr ingeu annnn utyiig än att taga till flykten.
Littom o:;s nntaga , att England fnllsULmli,,;t l.Jchcrc;kar ltatYct, blockerar y{mt hamnar och !Jo m haJ·Ilomr vitra kuster. Dd
~ir oj tvi[ ,·el nndorkastad t, ::tt ej Clt ftotlilj UJH1enaLtensbicbr,
sp ridd längs kusten, i detta fall ~;k ull e ntgöm cl oL kraftigasto

skydd man kan tänka sig.
Fienden måste ll\'arjc ögonblick frukta Iör on torpocl,
nrsiillll från Oll osynlig OC'h OSllJ'U:tl' JiclldO.
Nii.r man botLinkor hvilkon rörelse, som nppsliir ombonl
i ett slagskopp i n för mö j lighot.en af elt toqlotllJ;\tsaul'nlJ, kan
man ganska väl föresLitlin sig clot tillståncl <tf non·oRiLu oc:h
ytterlig öl'verrotning, som kommor aLt fatta hcsättniugo n pit
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ett {mtyg, som hotas af on un<lcnattcns bi\.t, oU tillstån<l. som
nrknr fönwnganao pi\. bi'telc krop[l Ol:h själ.
.På s;\ siilt skulle befi ntlighoten af ,·åra uncl orn1ttousl.Jåtar
på sprichla punkter af kusten utgöra ett lJät.tt·o sk.vdJ än h oi<l.
vår pnnsarfiotta , ty <louna skulle gil'vn ongebmiinn on ett o[tur sökt tillfälle till strill , i hvilkon llcn lJl e h'e krossarl.
l'~nsnmt umlornttten sbåtamc skoLL alltsit flkyelcla vfl.m
kust or, J'örs\'Hnt yflrn hamn m samt omöjliggöra ll pprtitla wld
ni· nftgon dickLiv blo ckad af on ltanm.
Blockac1kocljans fnrtyg mö.sto ncmligon, a[ i'rnktan för anr·all af torpedbåtar om natten och unc1onattcns l.Jåtnr om <1<1gon,
draga sig :-:å långt l'ri'l.n don blockomtlo hnmllen, aLt Jo spridela
Iänkarne ej Wrmå himlra hlockaclbrot t.
Härigenom uJHlcrlii.ttas i ltlig gracl ut- O<'h inlöpnnclet ni·
våra kapare , odt un<lCI'\'nttcnslJåtarno l.Jlih·a alltså. till symw rlig hjolp ti[nn i kuparekrige L
Öfver- och unden'ntlm1 shåtarne afscs för samma tjonst,
men kunna tlos~ut.om pft gruncl af sin slörrc aktionsradio när
som bolst genombryta en blooka(1kcc1j a och kommunice ra mod
utanfur bolintliga egna fartyg, s:hiil som mecl kap[t l'O oe;h amha
hlockorm1o pbl:;er. Do kunna äl'votl tuga cle blockcranclc fart.\•gon i ryggen.
1-\lnLligen kmma (le, lwilkot iir lml'ntdf'nko n, taga ou rlj od
offeJJ~i,· och Jlytta kriget till motr-;Låndarens egna fnryattcn,
iifuen om dl'nncs rslrad)'((r lw(oa en förkrossand e ö(I'Cruigl ,
äfyon om hall är obestridlig bene öhor lm[vet. Do kunna
intränga pit on fientlig rc\1d oaktnclt alla minlier oclt Llcr anfall:l farl.vg, som, tmcnclo sig i stikorhot, äro lt1gnt syssclsaLL;t
mccl kolni11g o. ll. Här se Yi slngc;kcppotc; S\':lghot.
J'~n cxpoclitiou al öl'ver- och nnclervatton sb[ltur kan nfgit
från olika pbl~er a[ v [lJ' ku st samma dag som kriget förklaras, och gå riLtt pft <lo engelska örlogshamn arnc samt derstädes
slå n0\1 på den mo!Jiliseran do engelska flottan , clen·icl vänclmH1o vitra gnumars l'örhoppning om on liltt seger i don djupa~Lo

föJ'l\'ifln n.
\'illaro! Kupoleon l'iirstotl, utt det var nlichäJHligt ntt ::;lå
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England inom <loss egna gränser, och han försökte med don
kontinentala blockaelen först sodan Villenenves oduglighot och
olyckan vid Trafalgar hindrat honom att landsätta sin oöfvorvinnorliga arme på Englamls kust.
Och man ser stiimligt engelsmännens fruktan fi\r att landsätta. trupper på våra. kust<.:r. l\'Ian talar om Wrsvarct ht landsidan af Chorbourg mot on ficnclo, som är hono öhor Coutontinska haUön .
J o, vackert l Det är vi, som skola komma engelsmännon
att darra på sin ö. Vi hafva en arme so m iir oän<lligt öfvcrlägsen deras legoknektar. Vi böra låta hotet om en fransk
lnnclstigning sväfvfl. som ett DamoklcssYänl öfver cngclsmiinncns huh·ud och återupprätta lägret Yid Boulogne .

satte sin mi lis uneler vapen snmt utrustade samtliga sina fartyg för att försvnra sin existens, som de yä] insågo vara hotad .
Man måste erb.J IJW att vårt förslag kan llafva lic mest oberäkneli ga följder.

En transportflotta utrustas i ITnvrc, tillika med Jlågra
slagskopp och kryssare, afsccltla att konvoj era <!ensamma, samt
med sitt artilleri skycllla landstigningsplatsen. Under truppernas sammandragning och embarkering ronsrc nndorvattcnsbåtarn c Kanalen från engelska fartyg. Förcgångeu och flanker·ad af undorvrcttensbåtarne, hvilka tjenstgöra som sky<lcl,
sätter sig konvojen i rörelse och kastar våra soldator i land på
arftiendons jord. »Lc'ttom oss bellerska ]{analen i sex timmar
endast>>, skref Napoleon till Latouche Trevillo, >>och vi behe1·ska
veTldcn.»
Undervattensbåtarne kunna realisera kejsarens önskan.
Utopier, skall man sägrc, hjornspöken, illusioner l Och likYäl
haf va engelsmännen aldrig upphört att frukta för en fransk
landstigning, oaktaclt våm mc<lol derför äro så underhaltiga.
Endast hotet om llenna oxpo<lition kommer att vara tillräckligt för att i Englands hamnar och l) å dess J. OJ'(] bimlrc fnrho·
• b
och solclater, som annars skulle bombardera våra kuster, bcmägtiga sig våra kolonier, förstöra våra kapare samt tillintetgöra vår handelsfiotta. Är icke redan detta fastläsnmlo af en
del rcf Jiendons stridskrafter ett utmärkt rcsultnt'? Man ihllgkomme väl den skräck, som horskndc i London under tiden
för lägret i Bonlogne: England gjonlc oorhörlla uppoffringar,

YJ.

Slutord.

~

Förberedelse för kriget mot England.

Frankrike har hittills byggt slagskepp, kryssare och torpolllJåtar, cme<lan do andra nrctionerna byggt så< lana; färre
Yisscrligen än engelsmännon, men flere än cle andra a f eJ on
orsaken, att vi kunna oftra mera pcngnr på vår i1otta än dc
senare men mim1re än de förstnämnda.
Det synes som om man aldrig framställt den frågan:
mo(! hvcm skola vi slåss och hvilken materiel behöfva vi fö r
att strida med honom?
Denna f-iende är otvifvclnktigt England. I strid mot do
n ationer, mot hvilka vi !Jafva landgräns, kommer fiott~-m först
i andra rummet. Antag t. ex. att vår flotta i händelse af krig
med Tyskland sänkt hvartenda tyskt örlogsfartyg och uppbringat handelsflottan, under det att våra armeer kastats tillbaka i H ben och vår gräns hotades. H vad skulle blifva fö ljden'? Helt onkel t att \'l skulle tvingas till frecl och betalande
af krigskostnaderna. Flottans framgångar . skulle endast tjena
till att öb skadeersättningen.
Vi böra såleclcs lägga ren på Englancl. Vi haivrc ou kort
t.icl legat öfvor England i pnnsrado kryBsarc, don cn<la af våra
fartygstypcr, som engelsmännen då ej ogrlc, men med en bcUll<lransvärd raskhot fyllelos denna lucka på två år och <lo
lmfva nu flera pansarkryssare än vi i sjön.
H vilka äro <lå do mått och steg vi böra taga fö r att förbereda os::J för kriget mot England'? De äro af två slag: mornliska och materiella.
Jl[omliska : Först och frtimst iir det all <leles nöchänrligt
att <ljupt inplanta i nllmiinna opinionen, att kriget från v:\r
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sida bör v nra d efensivt , att våra eskadrar förbli l'n t i overksamhet på sky<l dad o ankarplatser under hela första dolon a[
kriget, att vi till hvurj o pris undvika eskaderstrider, framför
allt i början, och att vi h ollro bör a låta hombnn1cra våra hamnar än låta oskmlrarnc löpa ut till doms undsättnin g .
Dylika hombanlom ontor af öppet li ggaml e stii<lc r skola
sii.ko rligcn iscensättas at engelsmännen , lwilka icke lära r.vggn
tillbaka för foma ti<lms barhnri, och h vilka skola räkna p å <lon
moraliska effekten, l'ör att tvin ga våra oska<lrar till strid. 1\Tcn
::;om befolkningen kan dra ga sig inåt landet, ku n n a tlu icke
åst~Hlkomma annat än materiell skad a, och efter ni\.go n ti<l
skall man clag efter <bg endast se nya bevis p å farty gseldens
vanmagt gentemot t ena firmn.
Yidmo bör in gj utas i me<lvetnmlot, att kriget knn kom1na
att vara länge , att hvwje tilWndalupen vecka ?dan strid är f'ör
engelsmännen detsamma som rit förlomdt sjöslag oth utt kri gets rörliin.!Jande åstaclkommer ett Sl'åJ'f a fbriick 't rlcras hanclel

och industri.
Ett långt krig skall Yi sserligcn k omma att \'Orka m e nligt
på våra finanser, men det uttömm er icJ.:: e silsom i. I•~ n g l allll de
nöllvämlign hj clpkälloma , t y vi kun na [ortsiitta att provinntom
och göra affärer öher lalHlgränserna. En god <lcl af yi\ra
kolonier äro så väl törsocl<la m ed trupper , att dc kunna. sU't
sig liinge nog. Derför höra vi draga ut pit ti<l cn och låta
fienden trötta ut sig mod onölliga anstrii.ng ni ugar, sUitnr i
luften.
l.Irdcr ielln: l: o) \ ' i uppskj n ta a li lleles byggamlet al 30
millionors cskatlorslagsk opp om 1+,000 tons, :-;om fortfara JJ<lc
äro nl'scddn alt byggas. Dock se yi med tillhctls,;ti.lllcl sc att
inga a[ dessa penningslukande Yic.lumler förekomma i 18\.l\.J å rs
budget.
2:o) \ ri erst\.ttn dessa mc tl e tt lika stort antal pansarkryssnre om 10--- J 1,000 tons af typen Jcrume d'Arc eller Gloirc,
på hvillm man offrat e n clcl af skylleld fö r atL kunna öka farten och aktionsrad ien. Dessn hyssare börfl vara utrusta<lc lör
clraggning ocll kapning nr und ervattcn s bblar.
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Redan i fredstid skola våra kryssare på öfvcr 3,600 tons
i eskadrar, hvilka tilldehts mindre fartyg [ör
spamngst] ensten. Kryssarne fördelas på tro strategiskt viotiaa
punkter, hvaritrån dc på första signal kasta sig på handel~s
stora stråkvägar: Brest för Atlanten, Dunkerque för Nordsjön
och Toulon .för Medelhafvct. Största delen skulle naturligtvis
befinna s1g 1 Brest och bland sig räkna kryssm·e med den allra
största aktionsr adie, under det att dc med liten sådan
förläa.
b
gas till Dunkercru c
..
3:o) ~'i. böra utveckla don största verksamhet vid upprattande af hJelpbaser, förs e dem med skyddande befästninaar
och redan i fredstid med tillräckliga gamisoner, derstädes u~p
lagga kolförråd och ammunitionsreserv, samt anlägga verkstä<lor och dockor för b ehöfiiga reparation er.
4-:o) Hed an i år böra vi sträcka kölen till 26 undervattenstorpedbåtar af typen M~orse, då försöken med Gustavc ZCde
nogsamt hafva visat, att Aforsc., som är en Zecle i bättre upplaga, kommer att blifva ett fruktansvärdt vapen. Dessa undervattensbåtnr skulle kunnn vara färdiga i medio af 1!JOO.
5:o) Då fö rsöken med Narval hafva afslutats, och man
e_rfarit ,. om denna typ motsvarar de stora förhoppningar man
fast v1d densam ma , eller man beslutat sig för vissa modifikationet;, böra 26 elylika öfver- och undervattensbåtar sättas på
stapeln .
Scdan dessa 50 undervattensbåtar färdigbyggts och
pröfvats ihop med det rörliga försv aret, bör man efter moget
Cifvervägande besluta sig för en bestämd typ och af denna
bygga ytterligare 50 stycken .
Det progmm, hvars hufvudkonturcr Yi här ski~~crat upp,
skulle kunn:l vara genomfördt på fyra år.
l-Ivad skull e det komma att kosta'? Ökningen i budgeten skulle endast blifva obetydlig . Kostnaderna för anläggande
af hjelpbaser äro i sjelfva verket reclan i princip beviljade af
parlamentet, alltså frånse vi dessa. Under dessa fyra år skola
Vl m~~ all sannolikhet börja byggn sex slagskepp om 14,000
tons for en kostnad af 30 millioner francs per fartyg. Vi crsarm~1amlragas
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sätta dessa m e(l sex pansarkr,,·ssare il 22 mil lioner och HJO
u n dervatiensbhtar h ()00,000 francs, ll\·ilk ct i allt gö r oss l H2
millioner.
Alltså rör det sig endast om 3 milli onors ök nin g pr i\.r
i budgeten und er fyra å r .
Då detta prog ran1 tir genomfönlt, h ah·a \'i nppl'yllt d-im
förpli gtolser och äro herc(lrla, icke att söka kriget, ty det önska
vi oj, men att so tid en a n mod lu g n ocl1 utan fruktan. \'i
ku n na med kraft häf<la d.r ställni ng gentemot engels männ en
!war so m helst på jordklotet, och ,-i sko la icke hohöfva ånyo
li da en sådan förödmjukelse. som ble[ följden al· Faohoflatvisten; förber odoa på riskerna , full strin rli gt kännande våra resursser , m edvetne om vår styrka kunna vi upptaga striden, och
yår tricolor ska ll oj bohöf,·n sänkas för (lo n engelska flagga n .

Maj 1900.

G. U

Torpedbåtstyper och torpedbåtstjenst
Då torporlbåten in rangcra( les inom Yår flotta och iick
\lcltnga i clo obetydliga csknrlcröfningar, som började a tt drifvas på l l"IHO-talot, såg man nti elensamma något så främmanrlo,
att man å vissa håll betrakt:Hlo rlen som on stor åugs lu p, å
andra som farty g.
Först mod do mera rationellt pla nlagda eskaderöfningar,
lwilka sågo dagen under fö ljande decennium , erhöll torpedbåten, oaktadt fortsatta sträh-mHlen att behandla don som ångslup , <lcu plats inom esbtdern, hvilken naturlighis frå n början
bort afses åt clcnsnmma.
Sannolikt kan nHm anse år J H\J-1- sOllJ don tidpunkt, efte r
hvilkon frågan om torpedbåtstyper och torpedbåtarnos eskadortjonst bli fvit lifligt <lebatterad, och man måste cr käna, att
mycket gjorts, i synnerhet på sista tiden , för att höja såväl
~'l'kessk ick ligheten ;,:om nMterielens tjenstbarbet inom ifråg<1varamle gren af \'art flytande försvar. Torpo(lvapnet har erhållit sina egna representanter, såYäl inom öfvorstyrclsen som
å station erna, torpedutrustningen har i högst ,-äsentlig mån
förbättrats, och den flytmHle matericlen h ar erh å lli t en b etyclaJule förstärkni u g. Sam tidigt haha es kaderöfuin garna be<lrifvits med fästmit afseende på, att torpellbi'ttscbeforna skola
erhålla praktisk fä rdigh et 1 skötaJHlot af sina båtar .
Oaktadt dessa sträfyanden att höja vapnets fullkomlighet,
hah·n Yi ii.unu ej komJJJit ur den OYisshet, som i w'l.gm a fscC'IHlen varit rådande He(lan någon tid tillbaka angåondo det-
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samma. I synnorbot har frågan om lii,mpliga torp edbåtstyper
blifvit lifl.igt diskuterad och skall mc(l säkerhot länge stå på
dagordningen Och bvarför'?
Jo, helt enkelt derför, att en marin under nydaning oyi lkorligen måste anses arbeta under ogynnsamma omständigheter. I synnerhet blir detta fall et, då anslagen äro smiL
Den uppväxand e flottans skapare tvingas att taga andra
mariner till förebi ld, och den oerfarne ser mången gå ng uti
ett främmande lands typer idealfartyg , hvilka förlora sin gloria
vid närm are bekantskap. l~ndast erfarenh eten skapar clc verkligt sunda typerna, likso m hon utpekar den eller elen typen
som god eller olämplig.
Ett bevis derpå -- ehuru i miniatyr - hafva Yi uti dc
omdömen, som efter nJslutade eskaderöfningar fälts om torpcubåtarne. Eftur de öfningar, hvillw till större delen hållits i
öppna sjön eller i hafsband et, och under hYil ka torpedbåtsanfallen utförts mot till sjös li ggande styrkor, ha fva sy mpatierna
nästan uteslutande varit på l: a klass-båtens sida, men efter
cskaderöfningar, bYarunder skärgårdskrig huh·wlsakligcn ö[vats
eller torpedbåtsanfallen öfvcrvägande utförts mot till ankars
liggande sjöstyrkor, har 2:a klass-båten eröfrat alhts bm·ågenhet.
Emellertid har synbarligen intresset under rlc senaste åren
knutit sig om torpedbåtsanfallen mot en Yäl bevakad, i position liggande sjöstyrka, och dettn bar haft ti Il en g i [y en följd ,
att 1 :a klass-båten komn:lit i m isskredit.
Vi. hafva sett våra cskadrnr löpa in på a nkarsättn ingar
af så svårtillgänglig art, att 11 cutli ga torpedbåtar nnttctid aldrig
skulle uppn å deras bevakningslinier, och yj ha fv a der sett anfall utföras af såväl J :a klass som ~:a klass -båta m e, lwarvid
alltid de senare erhållit vitsord om sig att vara de >> smartaste'' ·
Och hvarför?
Det är nog sannt, att den yngre torped båtsc hefen ton lc
cga mera »vm·ve» än den äldre, men , som ch eferJUl å våra
l: a klass båtar i. allmänhet varit i en ålder af omkring trettiofem år , torde åldersskillnaden ej vara af annat än inbillad be-
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tydolse . Trettiofemåri ngc us större erfarenh ot måste i alla händclsCJ· anses som en tillräcklig kompensation gent emot tjugosjuåringens större lifiighot. Nej - den »smartn oss» , som 2:a
klass divi sionerna visa, h ärleder sig ej från chefernas ungdom , utan frfm deras medvetande om att halva on lättmanövrerlig och jomförelsevi s bi llig båt i. sin hand. Sätta vi en
tj ugosj u åring som chef å en l :a klass båt, skola vi finna , att
han s manövrar förlora en sto r c1el af elen å ::l:a klass-båten
visade djerfhcten.
Chefen i\.. 1:a klaRs båten begår em ellertill ofta ett fel
vicl anfa ll mot en i position bevakad sjöstyrka. lian tänker
med oro på giren efter to rp edskottcn , oc h utför derför sitt anfall utan den eftortrycklighet, so m är abso lut nödvändig för
att emå ett godt resultat. Gjorde han rätt, skulle han aldrig
rcficktera öfver möjligh eten att komma ut efter verkstäHelt aufull. Han skull e i stället väga utsigtorna för och emot en
ly ckad attack. Anser han , att a nfallet kan verkstiLllas med en
rimli g portion sannolikhet att er!J ålla goda torpell skott, då bör
han sätta in sig sjelf och sin båt uti företaget, utan elen ringaste tanke på, hYad som kan hända, sedan torpederna afskjutits. Först efter denna tidpunkt må ban eg na sin uppmiLrksam het åt reträtten.
Under fredsöfningar skulle, enligt min uppfattnin g, l:a
klass båten myck et oftar e kun na anfalla en i position bevakad
sjöstyrka, än hvacl so m vanli gen sker, men å andra sidan
skulle dess cbcf i sv<'l.m av igabclt farvatten sätta maskintelcgrafen på »sto pp » efter vcrkställdt anfall, såvida han ej är
ful lt säker på 8in JHwigcring. Dumdristiga manövrar äro ej
värlliga en sjöman; dc äro bravurnummer, när de lyckas , men
alltid af m ycket tvifv elakti gt värd e, ehuru de någon gång omgiJva den »uppträclamlc » med en nimbus , kallad »smartness».
V åra cskacloröfn in g ar hafva, som of van bli iv i t nämnd t,
le<lt dorhii.n, att många br)·ta stafv en öfv er bt klass-båten .
Ar nu detta klokt gjor(lt? Skulle man ej kunna hålla inne
med det skarpa omdömet om båten i sin !Jcl!J ct - - d. v. s.
såsom typ -- och i skLllct vant nöjd med att påvisa uc detalj-

re!, hvilka den besitter. E j kan typen göms H.llSV<l l'i g för , att
esk a J oröfningarn e ej låtit de n kontma till h e< lors l
Jag skull e vilja kalla yftra torpo( lb å tsöfningur en myck et
lämplig praktisk utbiJJnin gsku rs fö r våra egna 2:a klass torpedbätsc.;hefer o<.;h l'iir 1 :a kl ass torpeclbätschefor tillhöramlo on
eventuell fi.entlig marin, ty i stort smlt utgå de på skiirgårdshig och an fall mot vår egen fJottt·t.
Låtom oss nu se till, hmu yåra torpcdbätar komma att
användas vid ett eventuellt krig r tgäende frfm <lot a n tagande, att deras str ategiska uppgift alltid komm er att blifva on
offensiv Llefensi.v , förl igger jag deras första. verksan t! JOtsområdo till öppna sjön och hafsb a ndet V i<l ulodmd, vid en·
fientlig flottas försök att fästa s ig i skärgård on oll or vid on
transportflottas annalkande måste vi lå ta våra t orpedbittar
oroa eller eftertryckligt anfall a redan till sjös , bvarost vi trots
dostroyer s och småkryssare nattetid skola vinna mor, iLn vi i
a ll mänhet föreställa oss.
Vi måste be fria oss från Llen falska åsigten, att torped b åtskriget börj ar mod skärgården. Jag tror ej, att <leuna åsigt
är allm ä n . m en jag vet, att den fin n oR å Ilera bhll.
Det skull e derför vara synnerligt lämpligt och intressant,
om det någon gän g i fnnntid on anordnados ett krigf'sko<lu af
u ngefär följand e karakter:
S tyr-kef'ördelning:
l{ ö d
s t y r k a:
-+ pansarbatar, 2 torped kryssare oc h -~ 1 :;t
klass torpedbåtar (förostiillattdo destro~·ors).
B l å s t y r k a: 2 torped kr~·ssaro, fi l: n kl ass odt () 2:a klass
torped bå tar.
Röd styrkas uppgif't under krigss kedets för:; ta afdelning:
J3lockad af ett visst kustområde (t. ex. Landsort -- ~awl
h amn.)
U n d er krigssketlots andra afdolning:
Besittningstagande uJ ett visst sktirgi1nlsområd o (t . ex.
l ,;uHlsort -Dalarö).
Detta krigsskod os tvenn e a [d olningar skulle ej öfvas endast on gfmg utan uppropas under olika v~idorl oksförlt~\llan d o n ,

så att man m· dom skul l<' kunna draga så grun<l aLlo slutsatser
som m öjli gt.
.\fi n fasta öf verty gebo ä r , att 1 :a klass-bå ten efter ett
kri gss ketio af ofvan nUnntd;t sla g skall betraktas m eJ blidare
ögon ä n hvad 1m är fall et. \'i skull e dessutom sannolikt vinna
on erfarenhet a[ väsentli g betydelse. \ri skulle n emli gon Ji.nna
<l e n svarta fä r gen , h varmo<l to rpoduåtarne nu m ålas, olämplig
oc.; h elter on längro eller kortare tid s experiment stan n a vid
on matt g rå färg , såsom varall(le elen fördelaktigaste . 1\ Yi
skola finna, att torpedbåtar v id a nfall mot en sjöstyrka i fritt
oll or n ågo rlunda fritt fitr\'atton haha större bebo[ af e n l'ä rg,
hvilken till åter rlem a tt u nd er on sa mm a matt mnnö\Tora s ig
in p å målen , än af en färg, so m , belyst af strålkastare, ter sig
minst siktbar för ögat.
Vända . vi oss nu till skärgårc1skriget, måste tvi[volsutan
r ätton g ifvas åt dem, h vilka fra mh ålla 2:a klass-båten som
dertill bäst lä mpade t,\'[L :Z:a klass-båt e n iir billigare och m er
liitLmanövrerlig samt kan allti(l föra två rörli ga utsk:jutningstubor, hYilket antal ej tonlo öJver skridas af n ågra. l :n klasshåtar af omkr in g l 00 tons d ep laeem en t.
flå ledes är clet uppenbart, att vi framd eles likso m till
cla.to sk ola blifva tvungna att bygga torpo<lbåtar af tv enne
storlekar , drifna, som vi iiro, af sa mma nödvändigh etens lag,
so m tvingar alla marin or att för olikartnd c farvatten anvii.uda
oli ka fartygstypor. lJ ot tord e således ej vara för mycket sagclt,
om jag härm ed stitmplar kritiken öfver \:JO tons b åten såso m
oberättigad.
Typen m åste finnas , m on don m åste äive n förbi.ittras i
fl era afsoon(l en för att kun na l'y ll a sin uppgift så väl so m
möjligt. 2:a klass-båten iir oj lt ellor i. saknad af cletaljfel ,
lt vi lka måste aUägsnu.s, ot: h vi kunna fö r b å d a typerna uppstiilla följaml e hufvnclpunkter, för hvars uppf:v ll tm <le tillbörlig
hän;.;.vn måsto tagas såvtll vid nybyggnad som vid modernisenn g a[ to rpedb åtar .
To rpedbåtar skola :
l ) vara sjöLlugli g a ,

-294-

2) hafva god manövorförmåga,
3) hafva goda anordningar för torpr<lutskjuining, samt
4) pålitliga anordningar för underlättande af nttVJgonngen .
Öfriga nödvtindiga egenskaper såsom god fart, tillrät:kligt kolförråd, lämplig bestyckning m. m., lemnar jag här utan
afsoende.
l. Torpedbåtens sjöduglighet torde, med bibebåll anue af
de konstruktionslinior, hvilka vi efter tyskt mönster numera
anv~inda, ej kunna erhållas på annat sätt, än att backen förhöjos något, under det att spanten fortfarande bockas utåt
upptill, så att förskeppen erhålla en form liknande den å tyska
kryssaren >>Furst Bismarck» använda.
Det förefall er mig emellertid, som om do tyska lini orna
ej skulle uppfylla den fordran å sjöduglighet, hvilkon man
måste ställa på våra torpedbåtar, för att do, oberoen<le af rådanclo väderlek, skola kunna förf-lytta sig fr[m ott skärgårdsområde till ett aunat. U n der länsning för hård sjö, mås to
det skarpa förskoppet vid de oundvikliga girarne verka till
brytning om ej kantring, så ofta det borra.r nod sig i vattnet.
Skulle det möta oöfverviunorliga svårigheter att konstruera
v;'\.ra torpedbåtar under lindrig påverkan af do principer, hvilka
användas vid byggandet af modorna segolyachtor? Dot synes
mig, som om problemet oj skulle vara olösligt. 1lan skulle
erhålla tillräcklig sjödugl ighot ool1 on mycket stor manöverförmåga som gratifi.lmtion för sina sträfvandon.
:2. Torpedbåtens manöverf'örmå,qa står inom vår marin
på samma stadium , som don gjorde, cUi d o första engelska
båtarna kommo öfvor till oss. Vissorligen so vi ott tocken till
förbättring hos do l :a klass-båtar, hvilkit skola ny byggas {1,
Carlskrona varf; dock torde do företagna ätHlringarne oj i
nämnvärd grad höja manöverfärclighoten, så länge undonattensliniorna å do skarpa försk oppen biboln'Lllas oförändrade.
Det skaqm, djupt nodgående förskoppet verkar nemligan som
ett kraftigt roder, mötande giron. Vissorl igen inser jag, n t t
on höjning af kölen åt förstäfvon , medför ett något fy Il igm·o
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förskopp; dock torde skillna<lon b lifva så oboty<llig, att w1gon
menlig inverkan på farten, ej gerna kan uppstå.
l lt 11t1 got fylligar e former, h vil Lt skull e känneteelma on
torp l'd lJ:n , L:,·;..;gd under påverkan <tf :-cgd :mchtous linier, skulle
enli gt rnin uppfattning, och so m ofvan blifvit autydt, utom
större sjötln glighot, gifva större manövcrförmåga. Det synes
m1g, som om de t oj skulle vara ur vägen, att företaget praktiskt pröfvades på så sätt, att man mod leduing af de principer, efter hvilka segelyachten är konstruerad, byggde on :!:a
klass torpedl.Jåt, hvilken underkastados noggranna försök. UtfölJe försöken till allmän belåtenhet, ja, då hmlo man vägen
utstakad . LTtfölle do illa, skulle lika väl försöksbåte n vara
användbar , ehuru ar en siiregou t~"l).
3. Anordninqarnc för to·r pcdutsl.jutninq bafva först å
do under byggnad varande torporlbåtam o orh<'tllit on tidsonlig
priigol , i <lot dc ra sta stäftnborna bli!\·it öfvergifna, ot:b ersatta
mecl en rörlig hackstub.
Som clet alltid ~kall komma don tid , d å d e fasta stMtuberua å torpedbåtamc af Komet-t.vpcn hlifya ntbytta mot röi·liga bnekstuber, von• det skäl att fl~·tta denna tid så nära nu·
tiden som mö.iligt. Liit silga, att Yi omändra tre båtar por
vinter, och att torpodbh.tarne n:ri s ~l och 1 l ridmas såsom tillhörande Komet-typen
Yi skola dit hal\·a modhunnit omändringen på tre Yiutrar.
Man skall möjligen Jlnna <lotta fiirslag klandervärclt och
so upph ofvet till dobamma uti en otillbörlig mani atl vilja
förilndra. Jag vill derför louma en kortfattad motivering för
fö rslaget .
,\ llt Redan gyro~:~ ko pet blifvit n.ptomd t i våra torpeder,
har hro<h;idctoskjntningon orhilllit 011 ny kamkter Fr[m att
vara ett komplioeradt ntskjutningssiitt. vi<l hvilket d ctioxionon
m ången gång visade myc:kot nbnorma företeol:<er, har det vunvit en sta<lga och en noggrannhet, r:;om i hög grn<l nndcrliitta
torpollbåtsc:hC'fons uppgift vi<l anfall. Don curla fördel, so m
stiifutskj ut ni n gen förr eg<1 e (i[vet brcdt;idosskjutni n gr n, nem] igen lilttarc riktning, har Lortfall it; olii.gcn h o tema <1vm·sti1 do r-
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emot oförminskade. Be trakta vi dessutont den taktiska öfverlägsenhet, en torpedbåt, bestyck:L<l morl tvö. rörliga tubor, besitter g ont emot en torpedbåt, förseeld med . en sUiftub od 1 en
rörlig tub, hafva vi nog tillräcklig anle<ltti.ng för att finua ändringsförslaget fullt motiveradt.
A.utag att torpedb åtarna A och B skola anfalla fartyget
C (fig. 1). A är försedd med två rörliga tubor; B har en stäftub och en rörlig tub. Pricklinian a-b utmärker den längsta
porte, till hvilket torpedskjutningen med lämplig träffsannolikhet kan utsträckas. Figuren visar, utan att någon närmare
rorlogörelso behöher lemnas, hvilken betydlig Iörclel torpc<lbö.teu l\ liar öfver torpedbåten B.

.Ä t tu u tydligtue halllstår torpe<1bfttuu A :s öfverliigsenll et
uti lig. 2, der en typi;,;k attack mul enkelt fartyg eller tctcfartyget i e11 kolonn fm.m::JLiillcs.
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.J.. Anonlni ngarnr f'ör nau-igcnng äro nmnern så till vida
tilll're<lsställan de, ntt goda kompasser blifvit anbriugnde å torpedbåtarne och att kompensering kan fullstäJHligt utföras, hvarjernte normalkompassen blifvit fi.h·::;r<l<l med 011 praktisk pejlskifva . En vigtig sak åtcr:står Pme llerticl att reglera.
När man å en tmper1b~1t skn ll taga sig fram i mörkor
oub regn eller blåst genom en t rasslig skärgård och är försedel
mod en liten korWidn af trä, som läcker i alla fogar, t:~mnt
som lyse successivt m_fl.ste am·ända hvnrje upptänklig ljuskälla,
hån cigarren oclt till :-;ignalmanncu s proj ningslantcrna. då känner man bellotvet af ljus. !Jvarför ej konstruera en rymllg
och stark kortlårla af metall och som lyse anvämla elektriskt
ljus fr tw t. rx. Hellesens tnrreloment , intill dess att vi å torpodbMmno äterinföra du i lwstigltetcn bortrifna dynamomaski-
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nerna och strålkastarna') Eller låtom oss i sammanhang mocl
profven at acetylenstrålkastare göra försök mecl acetyl enlampor
för kortets belysning.

Med uenna uppsats har jag hufvmlsakligen velat påpeka
faran af on kritik öfver våra l :a klass torpedbåtar liktydig med
ett fördömande af typen i sin helhet. Vi måste erkänna nödvändigbeten af att ega torpedLåtar af så pass . stor s,iöcluglighet,
att vi i krigstid kunna förflytta våra torpedbåtsdivisioner till
hvilkon beredskapsställning som helst, oberoende af väder och
vind. Som vi hafva flerfaldiga exempel på 2:a klass-båtarnos oförmåga att taga sig fram genom upprörd sjö, torde Jet
vara tydligt, att ltvar och on, som fördöm er l :a klass-båten,
gör propaganda emot våra ogua intressen.
Carlskrona 1 Oktober l!JOO.
.Erik Hägg.

Af föreståond o uppsats fr[nngår, att den ilracle lärfattaren
förutsätter såsmr1 befintlig on opinion, som ogillar !JO-tons-båten
och detta derför att den ilr för stor för att lämpa sig för användning i skärgårdarna, m en månne icke samma opinion ogillar denna t,vp ä[ven af on annan orsak, den nomligou ntt båten
är fur liten för verklig sjötjenst? Af intresse balle sålunda
varit, om t'örfattarens iörsvar för ~lO-tons-typen varit rigtarlt
icke blott nedåt u tan äfvon uppåt.
Red.

Från grannländet·nas manner.
Ökningen af tyska örlogsflottan.
Tysklanels kejsare höll den l Janu:=tri detta år till officerarna vid Borlins garnison ett tal, byarvid han , sedan han borört, hvad !Jans farfar, kejsar 'vVi lhelrn I, gjort för tyska hären,
yttrade ungefär följande ord: >>Oc h liksom min farfar mod afseende på hären, så skall äfven jag beträttande flottan med
kraft fortsätta och genomföra rless ny- och omdaning, så att
den kan yärdigt intaga platsen vid sid:=tn af min här, och så,
att genom elensamma det tyska riket skall kunna äfven i fjerran länder förskaffa sig don ställning, som det der ännu oj
har lyckats förvitriva sig >>.
Kejsarm1s i detta tal uttalade löfte, att för tyska flottan
blifva, hvad hans farfar var för tyska hären, det tyckes han
redan vara på god väg att uppfylla. Nydaningsverket var nog
redan förut påbörjadt, mon det åters tod att höja flottan till
stormagtsrang. Och mot detta mål går elen nu mod stora
och frnmför allt säkra steg, tack vare kejsarens kraftiga initiativ och ri ksd agens stora, på en allmän och sig allt mer utbredande folkmening stödda offervillighet.
Det har nog äfvon förr funnits en tid, då mägtiga tyska
flottor plöjde klivets vågor; det var under Hanseförbundets
stormagtsclagar. Men så kom en förfallots tid, hvilken räckte
länge, och hvarunder begreppet >>tysk sjömagt>> knappt förefanns eller åtminstone ej hade mycket att betyda. Det var
först i mitlton af 1800-talet, som arbetet på tyska Hottans åter-
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upprättande vi<ltog
1\lon det gick blott Umgsamt fram åt. Annu
vid nuvarande kojsarens tillträde ti Il rogeringen år 181'\H n1r
fio ttan knappt on 2:dnt rangens fiotta . Mon sii kom år 18\JH
<l et första stora slnget i form nJ )) (reset/l, bctreffcnd die clouteho Flotte vom l O April 18!JI-\,,, n~ <lan förut behandlad i <lon na
tidskrift, oeb derpå i år det an d m i form a[ ,, Gcsetr,, botrol'fcnd die deutsehc Flotte YOlll U .Jnni 1 ~)00»
l och mer1 d osf' a
t vå storartade ökning<lr har ty~ ka flottan ryckt upp i l'riimsta
ledet bland vorlrlcll s flottor , oc h kan blifva i stånd att lomna
ett kraftigt stöd åt si n kejsares \·erlds poli tik . Del är el en i år
beslutade ökningen, som egentligen h är skall bcha!1(11as.
Det för 'l'ysklancl karakteristi ska \·id <lenna uhock lin g af
flottan är, att genom lag bestäm mes:
antalet slagskopp och hys::;are;
dessas » tjenstotirh ;
hufvuddrngen af flottnns indelning ;
grunderna för bestämmand e af det antal fartyg, som
skola vara rustade;
antalet underbefäl oc h gemenskap i förhållande till befintliga fartyg;
samt ännn några andra förhållan de n .
Något sådant torde ej bittill s fö rekommit i andra länder.
Skäl förefinnes na.tmligh·is båd e för och emot ett sådant tillvägagångssätt. Genom formen af Jag bli j u bugge st n tsmagterna i viss mån l.mnclna, moll detta torde kimsko oj spela Sil
stor roll, åtminst011u om m an kan p åräkn a en tOC~dan m cdgci rligb et, som tyska riksJagru visade, då d en rec1au nu fri1:1giL:k
1898 års lag , oaktadt det, åtminstone från början, -var m eningen, att denna skulle för blifv a orörd minst till HJO-t - Mon
om ock ett visst band ålägges regering och riksdag, så mcclföl.· nog lagformen en del fördelar, både beträffande porsona lens och materielen s ökuing. Don unge officers- och underofficersaspiranten kan med större säkerhet beräkna sina framtidsutsigter, h varpå rekryteringen af kadett- och skeppsgossekå roma
tord e vinna. Och hvm1 materi elens ökning botriH"far, så kommor troligen till följcl rleral" f:\ern 11\·a yarf att imätta sig !"ör
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Lyggancl c af krigsfartyg. Och genom denna ökaLIC konkurrens
torde väl arbetet bli både bättre och billigare.
E nligt 19UO års lag skall ilottan bestå a f:
[. >>D ie Schlaehtil otto>> om
:3-1, slagskepp ,
8 större kryssare och
2--1-· mindre Ll:o.

Il. »Die ,\uslandfiotte» om
3 större kryssa r o oclt
10 mimlre

d:o .

f[ L ~laterialrescrnm

om

-+ slagskepp,
3 större kryssare och

-+ mindre

d:o .

Dessutom till kom mor erforderligt au tal torperl båtar, kauonbåtar, skolfartyg etc., hvilket ej är i lagen bestämdt.
OhallStåendc lagbestämmelser skilja sig från dc af regeringen föroslagna egentli gen blott derigenom, att regeringens
förslag upptog för H1ie Anslnndflotto>> 8 stöne och 15 mindre
kryssare i ställ et för resp. 3 oc lt lO samt dessutom y tterligare
l större och 2 minclre kryssare som materialreserv.
»J)ie Schlachttlottc>> är indelad i >> die aktive Sch lachtiiottc >> och » c1ie Reservosch laclit!iotte >> . Den förras samtliga
fartyg skola stämligt vara fullt rusta(le, hvnremot af L1en senare blott lJ<d h·a antalet slagskepp ocl1 kr~·ssaro samt l torpedbåt per division skola Y ura i stäw1ig tjonst . H vardera af dem
har följande indelning :
l slagskepp för högste bofälhafvareu ;
2 eskadrar om 2 elivisioner om -1 slagskepp;
-1 s . k. >> .•:lull:lärungsgruppcu » om l större oc h 3 mindre
kryssm-o; samt
el f:l. k. >> FlottilJ en >> om 2 divisioner om 6 torpedbåtar.
\'id jomförelse mollan tyska fiottans storlek f"ö'rC a ntagand e af 18$)8 års la.!"!.·,
enligt samma lag·
och enli(lt
lDOO års lan·
'-"'
•
.':!
h'
hvilk et synes af neclauståenrle tabe ll , så finner man, hvilka
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kolossala fram steg, som bestämmclscma
inn ebära för tyska fiottan.
I?öre

FartygscPrt.

dessa bcgge lagar

Enligt

lRUö :'\ rR lag.

1

Singskepp ..................... . ..
J\: ustpansarfartyg
Större kr yssare
Mindre

12

Hl

Enl igt 1800
års lag.

l
1

38

... .. .. .. .... .
10

d:o

Det är sålunda en storartad ny byggnaclsYcrksamllct, som
] 8\)8 och 1900 ars ln.gar mcclfiirt för ty ska ii ottan . :\len ofvanståendc tabell är ej tillfyllest för att gi fy a en rätt föreställning
om denna nybyggnadsverksamh ct. Af 1lonsamma framgår
nemligcn blott do nybyggnarl er, som äro afsedela att tillföra
flottan eu ökning; men dermed är förbunrlen en nybyggnadsverksamhet i stor skala, för att ersätta äldre fmtyg , hvaraf
tyska flottan 1898 cgde ett betydligt antal. Härigenom stiger
antalet nybyggn:dcr, so m enligt ofvanståcnde tabell skulle
utgöra :
2G slagskepp,
4 större kryssare och
15 mindre d:o
till följand e antal :
3:) slagskepp,
1-t större kryssare,
4-4 mindre d:o
De af dessa nybyggnader , som än nu ej äro påbörjade,
komma att så vidt möjligt jämnt fördelas uneler Lle kommandt;
åren t. o. m. HH7 , då kölen skulle sträckas till dc sista af
dem. För de nybyggnader, som äro afsedela att ersätta gamla
fartyg, är bcstämdt i lagen, att slagskepp skola ersätta s efter
25 år och kryssare efter 20 å r . Dessa bestämmelser äro emellertid ej afscdda att tillämpas förr än efter l 917; tills dess
följes en särskild plan för dessa s. k. ,J;:rsatL~bauteu>>, hvari-

genom dessa, åtminsto ne j början komma att fi\, stå uagot tillbaka för dc öfriga nybyggnaderna.
Som af ofvansti'wn<lc synes, tonlo tyska JJott.an komma
att hufvndsak] igen bestå ar -t t,\']lC'r , 11Cll1]igcn:
a) slagskepp,
b) större kry:-;sa ro,
c) mindre cl:o och
d) torpccl bi\.tar.
Slngskcppem; typhn·t_,,g iir >>Kai RL'I' Fric1lricll l l l ,,, Hi' ]l\· il kon ty p hittills (j fartyg iiro sjösatta. Det mest uLmlirkand e
för dessa tonlc vam den utomordentligt starka bestyckningen,
särdeles den al medelsvår kaliber, h v il kon utgöres nf ej m in drc än 18 st. J :-, cm. snabhskjntanclc kan on er. Deplacementet
ä.r· ll i1 12,000 tons och farten är lJ-' knop . 1\'ostnaLlcn herilknas till omkring 2t1 mill. mark.
Typ[artyg för 1le stönc kryssHm a lJlir väl antagligen den
senast sjösatta, '>Prinll Heinrich >>, som hittills är elen enda sjösatta ar sin typ. Denna kryssare iir en pansarkryssare, af nii.ra
9,000 to ns cleplacenwnt, och afscd<1 att giira ~U 1/ 2 knops l'art.
K ostnwl en buräknas l ill 10 m il l. mark.
Ue mindre krys:;;arna äro pausardiiekskryssnrc oel1 tillhöra
>> Gazcllc•-typcn, hvaml f. n. finnas -t sjösatta, om 2,000 tons
1leplacemcnt och 1\l knops fart. KostmHlen är f>'/2 mil!. mnrk .
Torperlbåtarna skola hal'va omkring i300 tons <1eplaeemcnt
och ~(j knops fart. Dc äro sålunda så gorlt SOlll torpe<1L•htsförstörarc oeb berLiknas kosta J ,2 mill. mark h var.
Denna nu oml'örmiil<la ökning aJ tyska flottuns materiel,
mc1Hör naturligtvis ou mots\'<ll'<ltH1 c bct_y<ll ig ökning i doss
perso nal. l'ursonalbchol\'ct bcrii.knas p[t fij]janrle sätt:
beträffa n< le:
n) akt i l' a sla{;(lott an:
fulla besiittningar;
h) •J·rse,·uslaqfiottan:
l' u l !t antal oiliccrarc, ingen iörer oelt intcmlent urp ersonal, ~/ 3 af maskin - och elLlarepcrsonalcn samt hälften
al' öl'rig penwnal ;
7'/,/.,.\-.1 J! i .~J lir ·.: .;rn rlt.f. •
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c) fö'r ~jcnst i utlandet nf~cddn färt.u.r;:
11/ 2 gånger besättningen .
Dessutom ingår i bcritkningcn personal till Hkol- och specialfartygen samt iill orion.lerliga befattningar i land, samt
dessutom ett extra tillägg af ö proc. Ökningens storlek framgår af nedan slåend e tabell.
;

l

Office-

Rta t.

rare.

l .fngcniöl

Und.-off. och tnans lmp tillbörande
Intcndcnter.
mn.skin- o.lö fria Jcr" 1
cl<lareperSOll:11.
NOn a J.

Läkare.

re r.

l
1000 års ...
HJ20 års ...
Ökning

380

10Hi

l

1039

l

23(j

112

7117

J,J3Sl

31K

l

218

10244

il02D8

! Gli

l

l OG

] flil

144

S7G

l

l

l

12067

l

1fJ0!7

I samman han g med denna ökning af furtyg och p ersonal komma naturligtvis äfvcn en mängd utvi<lgningar i amha
afseanden att förctagns, såsom anläggning af nya kajer, verkstäder, kaserner m. m. , hvarjcmtc öfningsanslagc t kommer att
bli betydligt föröka<lt, ncmligon lrån 17 millioner i år, till mer
än 35 millioner mark år 1!J2U.
1
Statcn för tyska tiottan , som [ör år 1 \.JOO uppgår till 168 / 2
1
milJ. m ark, hvara[ 12 / 2 mil!. till räntor oeh amorteriug af lån
och 3 1 / 2 mill. till pensioner, skulle enligt regeringens förslag
år 1920 utgöra 3-±2 mil!. mark, lwa.raf -±0 mill. till räntor och
nmortcrin g och 11 mil!. till p en sion er. Genom riksda.gcns h oslut att minska det föreslagna antalet fartyg mecl G större od1
'7 mindre kryssar e, ko mmer dock sistnäm mlu stat att minskas
med ett untal millionor - si'tvicla ej <lessa kryssare, fastän <lerus byggande nu förvi.igrats, tills <less bli bcviljallc, hvilket }ir
högst nntagligt.
Om mnn jcmi"ör förslaget till tyska Hottan s ökuing m c<l
våra förhålland en , så mii.rkor man en <lcl olikheter. Denidlng iir ju först oc.:h l"rämst att anteckna, hvnrl som r edan förut
är påpckndt, nemligan lagfo'/"lnen. \ ' iclnrc tir att anmärka:
l) att alla kon scqv cn scr al" matm·iclcns ökning iiro fram -

·~

stiill<la i ett sammanhnng, s[Iso m personalökning en , utviLlgningcn af yarfvcn och statioucrnn, ökningen af pen sionerna, al"
öfniug~a.n slnget m. m .;
2) att en stmk flotta s/ii ndi.r;t linnos rustad oeb organiscnt<l såsom vid krig;
i3) att torpetl båtarna ii ro san111J:m l"önla till s:1 l-l tom enheter som flottillern a om l O båtar;
-1) ntt siirskil<lt, utom es kader- och divisionsförban d stftcn<lo, sln g~·dwpp linnes för högste bcl:älhafyarcn.
Det är, so m af <lct ofY<tilsWcndc framgår, kraftiga mått
och steg, som 'l'.\·sklands regering och rikselagen beslutit sig
l"ör att Yifltaga. i iindami'tl att förskaffa sitt lan<l en fiotta, vär<lig en stonnagt. Och att donna fi ottn Ycrldigon kommer till
stånd , dcrom ka n man 11og yam tcm li gcn förvissad.

-

;jllli

litteratur.
Handbok uti praktisk navigation. ~\J 10. l fägg, liij t tt attt
1·id KnJJgl. llultan. i-llockl10l1ll 1\liHl. l'ri .~ :) kr.
Detta lill:t arb ete !ta r, c l'tcr ,ltntd vi cr l'nrit, nt utl glii.dj c
l>lil'1 i t l'lltottngct ul' :mwtiirrrna i tu> ut lt:wig oringsvotcn :o; kaputt ,
!J vilket lii tt lil.tC'J' :-; ig Jörkhra:-; , tl it j \ ,-lrt land Ldtol'vct u l' Cll
liittl'a t tlig ltatHl!Jok, intl l'l Jil.llatHi e <I ot vigtigastr~ al' skiirg[\.rll ,;lWIJ iipjll'll".iiin:t\·i.f.'.·:Jiiot wn, !it tlgu gj urt sig gilll:uHlu.
!'il. dt 1.\·ck lig l :o;iitt !t:u· liij tllii iJ !. J liig_g IJJ C'dc!:-;t dt·J t l'ön;lig_g:JII<il~ !J a tttll>okun l'y ll t donna lu ck a , l>('lJ 1·i kultila dt :rl.iin:
l'i•ko tJJitll'IHi c ra dvlls:JJiliJJa Lill :1lla dcJt l, so JJl 1·ilja l'iirs k:dJa :-;ig
(leJt in s igt i navigatiuJJI-ll'l'tull:-<k:tpl'tl, 1-'0 itt lt\':Jl'j u gud YaGLttC'l'g l:~n· ltiir q.!;:l, sii r!:lk iltl! tll l'll lt ii.m:y n t ill aLt tJlllltl:r:t suglin _g:tl'lt C l>l.ta ttbt rikka:-; till gt':lllltaruu l'i't andm ::; idatt ni' d u 1· Lut
Lit1d t)JJJgi[yawlc 1·aituJL
Neutrala staters pligter och rättigheter.
k:q•kn Yid guJwra!stahc•JI.

~ \l' .\ . ~h·istur,

J\HJ( l.

l dut1lla lilla öl\t•r sigt , :-;vm i \'i"ii-:c' lltli g 111 ii.n gTundar :-;ig
p ii, lcgatio ii ~C'l'k r l'Lt'l': ll'l' ll Ii . l(lcun:o; 1·idlvi'Lig:t \'l'l'k >> Xc· n t r:JJi tclcn,.; Ltgan. ,gihL'I' l'iidatbirl'U c 11 ko r tl'attad oc l1 redi g [r;tlll :-;tiii !JJilt_~· l!JJL d l' Llg;t t· l•<·IJ ln·uk, Hll tt kLllttla :ll tf'l':-< r cg k·ra Jl l' ll iral:t st:tlc r:-; fi'>rlt öllaltd u till krigl'iirawle, ],cl\·:-;t a l' lll i'm g a c;-;cmj>l' l J'rii.n krig,.;lti;;ll>l'il·n .
J:ukc• lt , :-;on t lw-;iiLr·t· lic- Il l'ör l i llt~n l tu r pil dcl.l:1 OltJl'itd l'
U\':llllig:t ugL ' It~kap c tt att ej \ara tr:\kig, iii' ut~il\ctl ]>i't N or~tudt &. ~öners förlag .ouh kostar l krmw .

Kongl. Fortifikationens historia.
Ett viin lclul lt nrbcto ,
1\un,ql. Porti(ika!ioJtclls histo ri a •>, so 111 p:"t uppdrag uf d . v.
cltcl'on l'ö r ]1'ortil:ikai. ion en gc n ern.llö.itltanton l'rih . B . . : \ Loijnlt !tul\wl ilL' 1tllllcr utarb etallllo a l' öl'vorstolö.itnantcn vid FmtilikatioiJ Oll r~. W ·son l!Iwzf lt e, Jn·ilk cu derrör idkat m ftngitri ga,
o1nl':tt.tn.ndc ark idun-: k ni ngar , !tar m l l'a rtskrielit si't ]:\ngt, att
tre delar föreligga l'ilnli ga i munuskrit>t uclt att arh ctct å <lo tvii.
t ill tre [tton.:Uw nd L' Lir g:~ n ska J[tngt fmm skrid ct.
l'ii.l>i\rjaiJdl't :11' arhl'Lcb ntgi l' nmllc s{tRO ill bilaga till »'l ' id ;;kril'i. i l•' m·tilik:ttiOJl >> har f'C dan liingc va r it p:'\.tiiltkt, J1J CIJ t id:-;kril'tc ns knappa li1lgfi.Jt g:tr h a !J ittill c< c·j Jlt cdgil\it att l'örv er k li ga llcnn a a[sigt. lttCil sc· d:~tt Jlll p{t LllHlcrLl:'\.nig fnl.lll t:>til ll ning
af tidskril'tcllS 1·cdakti on , Kong!. l\laj:L i Jtö.dcr ti llLlolat tid skriiton utt lllltll'J'stlid i iincln.ndt.1 atl [><i.l>('>l·.ia n tg il'vaud ct nillllJJ(l:t
>>l'"ongl. Fortit-ik:tticnwns llistot·i:t>>, kontm er d onna att inflyta i
tid~hil'tl'll III Oll lllill i:Jt två ark i ltvarjc kll'tu och komnwr att
altordn:tf' s~t s om dt l>iiJ:Jlt ,l!:, som kan al'skil.ins och hin1las !'ör
s1g. Til l pl'l'llUI11l'I'Hittl'l' å t idshi l't.en kmnaCJ !lotta !Jihaug
ko"t tt:td;.;f' l·itt ; f' ö1· j>l:I'"Oill'l', C:ll lll c_j 1·iJ_i:l Jll'Ultlllll CI'l:J'a ii, tidskri flc•tl , ntclt i.H1sk:1 ku lttitta i k·sittJtilt,:..>; af >> Kong!. Jl'ortilikaLi o ll l' lt s Jlistori:t >> , linuc·s tilliiilic tl c rtill d cri ,:..o;enom utL 011 LI[Jll la ga suparn tt ryl' k al· arbetet ko lllm or att uppliiggas o c: h tilllt :tltd:tll ii.lla:-; ullJ t ett pn'lllltJJ Ontt ion s t>ri :o; ~~r ;~ krOlll>l' pr ,-1.1':"Lr,\'l;k, nntfattanllc Jt1i1tst 12 ark , ol'it s kn Jll'l' IJUin erationou hos
H.etlaktiuncn !'ör ]l'o rti Jikatiunst itb krift, 11'mtilikatiorJUJl ::; cllcfsc;qwditi o Jt , ~tock l ll>inJ.
Fiir l>csti1.tt ttllalulu a l' up J >bga tl l' ;; to rle k bör prunutncrati<>lll' tt :-;kc snarast tniJ:il igt.
lti'duktion eu f'ui· 'l'irlskJ·ifr i Porlifil.'atio11 .

nr

Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft.
Erste
Band. 1900. "\.r~:-;kril'tclt l'iir d eL uybilrladc, llltdcr Il. 1\L. ty~ko
kl'j sar e n~ lt C>ga ho:o; kydd sti'wwl c ~:Jii ll~bpd , Jn·i!kut lwr till ii ttda lll i'tl : "Cll :-;a lltl!Hlll l'lnt.Jti ll g' a J' skq >]>ii l>ygg:ti'U, s_i(.Jmns kintilJ \'l'l'karc, ruda l' L', hd iU l'l ·illl Cn· lo g;,nw r i m' tl Ol' h ltawlel::d-luttnn ,
sam L mu lra m od sjiil'u rt::-J\'ii.se w lot i lJC:rii ri u g stå ont lo kretsar ,
l'ör ull'L'dltit lg nJ \'OLcu:-;knplig:t oc h l•mkti ska s keppsbyggn a ds-
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frågor>> innehåller jemte dokurnent från sLif'tnndct ~amt sällskapets förhandlingar m. m. högst intressanta och viinlclulla
om tysk grundlighet vittnande föredrag och uppsatser, l>laiHl
annat om moderna undcrvattensbt'ttar, styrinrättningar p<1. ~jö
gåendo fartyg, särskild t större· ångfartyg, samt furtygs motstålid och bestärnmamlet af sjömaskiner'i kraftutveckling.

Irmeltftll
tidsln·ifter.

åtskilliga maritima ocl1 lirlgs,·etenskapliga

Kongl. krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift. S:o hiiftot.
ArshoriittclHo af fiirellr:tgrmdon i ingeniörRvetensk:1,p (fo rts. och slut). Några
f:1,ktorer :1,it he:1,kt.[\ vid ntm·hetandot :1,f en ny hiirordning. 9:o och lO:o
häften[\. Militärlittoratur: Ett och [\Jmat om försv:1,rskrig i Sveri ge. B. A. L.
ll:o och 12:o häften [L. A mir al Ocrvera och lmns sjöUtg. 13:e och l4: o
häften[\. l<'iirvaltningens vid svensk::t arm6cn utveckling under senaste år tionde. 15:e och lG: o hiiftona. Anslagen till krig~makten för nästkomm:l,m]o år. 17:e häftet. Några ord om folkrätt och neutralitet. 19:e hlittet. :Jlilitiirlitteratur: >lhs strategiseho und takti:;cho Zusammenwirkon
von IIeer und F lotte > von v. Janson .
Artilleri-tidskrift. l :a och 2:a hiiftcna. Från kriget i Rydafrika . Re-.
dogörelsc för fästningKartilleriets skjntskola 1808. 3:e hliftet. Kikare med
Htrgful c gla::-1.
Tidskrift i militär helsovärd. 2:a häftet. Kjellberg. Några siffror m
r e< logöre isen för sj ukyånlen vid hären och flottan HlDS. L il ho : Paten t·
\Ynnden-sch utzkapseln. 3:e häftet. Boman: Det norska sanitetsvä:;endet.
Liihe: Der spauisch-rtmcrikanische Kri eg.
Pilorsk tidskrift for Savresen. 8 Aargangs 4:e ltefte. Don sprms k[\m erik;wsko Krig. l'risopgave: Vil vort suf01·svar orhohle en til~tr:-ckke 
li g ~tyrkc og udvikling om der krm bygges pan;,;er;,;kibo af Harrtid Jla[\rfagres typ etc.
Tidskrift for Sovresen (Dansk). J nni. P b n for den ost.gron 1:11ldsko
Eksped iti on Konvoiroj~er i Slui.ningcn :1,f det 17 AarltU !Hlredo. MeddelelHer f m Nord- og (;J~torsrJJ narinerne: Danmark, Sverrig, RnsBland .
Juli . Den svonRkc M::trines org:1,nisation. Mo<hl elolser fra .l'\ ord- og
0ste rsomarineme: England, Russlmtd.
Augut!ti. Om Uddannelseskoler for Offteerer. Landsretnin g og Forl i;; af 0rlogsskihct Ol<lenhurg.
keptomber. l'rmscrots betyclning for Krigsskihe med srurligt lJcnblik p:1,:1, vore Forhold.
OkLoher. Pm1screts Betydning for Krigsskihc. Danmarks kti llin g
till l'rivakjendoms Uk ncnkelighed i kokrig.
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Mittheilu ngen aus dem Gebiete des Seewesens. N:o \T f~imnllivi'c n 
Astronomi,.,chc OrtiJcst.imnmngcn '-111' Nce. Ui>er d e n
Hl'•>baeiltungcn.
Ila><
(;t·brauch der MaRchi n cnco mpl cxc n.uf mod emen Krit>gs;;l'iliff!'ll.
cnglischc JHarin c-HudJ.!t't fllr das .J:Li11· 1 !)00- ID01. lhs dcnlscil c l':tnst•r HI'l>iff Kaiser \Vililelin l L
l":o vrr. 1\leilr Lil'i>lcr. Ili e logis ··IIC' \'t•rlhcilllll.'( der ht'll'l'gC>IIlen
J( raft n.uf l(ricgsscl>il'ft'll. N. M . Nchifl' l~n. is cr Krtrl \'l. l kr italil'nischc
1\Ltrinc-bn•lgct-Voranscldng fiir l!lOU 1!!01. lll'r russi>wilc l(nm'-CI' .\skold.
Ilie Bc:s t.innnunge n der Cicnfcr <.'onvCJltion.
N:o \'JII. ]li c :tltrömisl'iiC' Fl .. tt. ... l'rojcl'f l'inc,.; Occandall>pft•rs
iil>cr
miL t•ingebn.nlen l{ptlnngslheilen .. Dit' 1\cschieRsung der Hellisll>.
drflhtlosc 'l'elcgm]>ili c JJ:ll'il M:m·oni. J<:tn.t. l'lir die VL"r\l'altung der kais .
de 11 tsc l>cn Marine fOr t.lrts .Jahr 1!100.
:\:o l X. _\ usbildnn g unsercr IVIcn·antiJ-Capiliine. l 'rojvkt. '-I l!' Het tnng von :VIc nsch c nlebc n hci Nel>il'fsnnfilllen. :-.lc n e r e llnlt·rsecis,·ltt• TorpcUhor Torpcduhootc . 1-il'lint'ider-Uannts U ntt'rll'aHRerruilrn fiir
dohootc.
Dreitseit-Lancierung vo11 Turpcdo~.
Mai. llas Wassergas 11nd scinc \ 'c rw c ndung.
Marine-Rundschau.
Entgcgnung rtuf H e rrn l\larinc-Ohcrl>rwr:i.th R11·ar'" >Beurthcih111g tkH Fll'i t.rageR '-Ur Thcuric <ks \Va:sscrwict.l cn; tand cs der :-;,·liiffe • . ller JtCIJe typ
drrl:l Reh laehtsehiffe,.. l lie d c nt se hc Rlidpularexpcdit.ion. IJap Royal Nav a l
hum;e in Hytlney. l!i.c 1\fnnnan-Kö :,;(.e 11111l der l fa(e n von .\lexltn druwsk.
.Jnni. ller u e ue T.I'J' des NeldaclltHt'l>iffes. lli" dt>nts• ·he 1-'iidpularexpedi tiun. Die Seesch i:Lcht hei Nah111 is.
J ul i. Ueset'l. betr0ffend di e d e utst: ll c Flut.te, vom H .Juni l!I(HI. i-itu d ie Liber d ic H:un m e. Ilas C h ronometcr-U!lservaturi lllll i n K iel.
Angu;;t - Se ptenil>er. Ru:sr<lrtnds Fortscl>ritlc in Osbtsien. Di e He :,;ehic;;:-mng clcr B 0 ll i;;l e. Ein HhttL ans den Kindhcilstagcn der dc~tlschcn
Flotte von U):lö. lli u \'erwcnrlnn_g der GleidJstnllll -lll:tschint·n als l(raflq nclle flir Drehslron> '-lllll J3ctri eiJ der \'c·ntil:tlion~masl·hincn. Ili e Leis tnngsf:Lhigkcit tler chincsisr;!Jen Marine.
Proceedings -of the Royal Artillery Institution. 1\l:tn·h. The nuer 11·:tr
189!) - 1!100. Mcmmring rtntl weighing the celcstial hodie:;. A h e :w.v lmtlcrv at the relief uf Ladn<Jnith . .Tunc. Excavating- in Egypt.. .luly ucl>
Au~ul:lt. Noll' that. Q. 1•'. ·(:Lm8 and Hlllokeles:; pnwder have been int.mduC'cd, silOnid any clmnge l>c 111n.d e in till~ tadic·:,; and t.he positi.,ns lakt•n
np hy fi.elcl rtrtillcr~-Proceedings of the Unite d states Naval Institution . 1\lan·li. Torpc·do
L'mft: T_,·pc:-; and CIIIJ!ol oynwnt. 'l' hp :wtonwbile Torpedo rtnd its n sc. ' l'l >c
J:wd1n,Q; at Bai<Jlllll. ComhiHP<l lilarit in><' opcmtin u ~;. 'I'I>C S:t LoniH C:ahlu
•·ut Lin<>. 'l'ac:t.ica.l CllllHi<kr:tLiun.~ involvc•d in tht~ dt•sig-n of tl>c tnrpcdnhn:Lk
".rlllt<'. Hig-h cxp lo;;ives i nn.vnl 1\'>ll'. Tht• dcfenl'c of i\l:wila 1\a_,-.
An introdurtinn to tl>e s tn<l _,. o( n:1\'al tactil's. ;'\lok;; ou Cuban ports .
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On oxaminrttio n of navy yards apprcnticcs. A proposcd n ew rnetho<l nf
sca ring target practisc in the nav y.
Journal of the Royal United Service. ApriL 'l'b <' \'idwrs-:\Iaxin1 u e11·
12 ineh g nn. (::-old Med :t l l'ri"e er<:,;ay: Cons iderin g the changes mad e in
nrtval construt:tion dnring the paHt tvcnt_,..~'<'rtr~ cte. 11·hat are t IH· l>rs t
Lyp<'H af w:t r wessels for t. h e hritiRh 11avy 'l
Ma_,.. Recond l'rit'l' essay: Con;; id eri n g etc:.
.fune. 'l'he new d(• Bange and J>iHanl rapid-[irc gnn . Firing on
eoast 1lden<·<•s. The BelliRie l'XpPrilllc nls.
.Jnly . ConHiddc rin g etc., 11·rtr m:tps.

An llali:w vit·\\· of t.h<' hoN

\\'ar.

1\'ell.
raRRf'S

AnguRl. TllC' UrenRot :1-inl'h rapid gnn. Considdl'ring etc.
HcpLurnher. '.l'l 1e training of sean1en. The rangc qttl•st-.irnl.
( )etohrP. Hnc:Rias progrL't<R in Eac:t A sia. Tht' n:w.v und er Cm lll New nilvrtl t.actie:tl g:tn>n.
Le Yacht. 2H Avril. J,'(,tat. n>:i.jor g(·ner:l. l de l:1. ma.rille. LeR <:ui rtm c ri cain~ .

r: utili;;at.iOll deR llOR Lorpilleili'H et ROllS ·Il>al'lnR.
12 1\'[<l,i. Les progr6R tk la Jll:trilll' ,\ lleitlll.lldt'. Lt•c: t·uimss(os allemancls .
l!) l\1 a i. A pmpn~ dc t61<'gmphi!' son'J-mari Il l'.
L'import.anee cle Lcznrdrit•ux.
21i Mai
2 .l11in. LeR 6<·oi<•K de la m:trinu.
!l Juin. Les (oqrillenr.~ sons nw.rins. Les vn.pr1u·s bri;;e-ghtt:L't<.
J(i .fnin. LeR mrtnneuvreR clct< l'Rcad r es dc la 1\f6ditPnalH.le l't d11
Nnrtl. LC's 1·11irass(•s al lc ntands. L es vapcur,; hrisc-gl:tL·cs.
:10 .ruin. Les llt:11H1'Vr <'H na vales. L es cuirrn ss6,; a.llt•mand:,;.
7 Jnillct. JA, programn1e do döft'nce navale. l•:rret.s <ln tir d t, l'a r5 Mai.

Li llcrie rtnglaiRe sm le Hclli;;le.
14 .Jnillct. Le monvement ,]'expansion roloni:tlc des pnissrtnces
c u mp6ennes. Les en i nt~st'·>< rtlle mallti R.
21 .Tnillet. J,c;; 111anccvre:o nav:tiCR. J:an>pe ein·n l:tire N<•r n1awl.
2H .fuillct. La r6Iu nn e clC' 1'<'-eolt' na\·ale.
4 Aont. Les IIHLrin<'s dc gncncs h l'expositim1 dc l!liJO.
Le role deR torpilleurs en Mötlitcrranöe.
11
Les marines de gncrrc it l'exposiLiun dt' l!IOIJ.
JH
Nns fnrecs navales en C hine .
25
1 Re ptrrnhrc. Les marines etc. Le <ToiRcllr jrtponaiR 'A" nn1rt >.
r;e mploi <le la torpillc.
H
Les marines d e gll<'lTC etc.
1
LPR marines dc guerre elc .
Ln. mariue espagnok.
2!!
() (ktuhrc. La n1arine eRprtgn• >k.

r.

United service Gazette. M l\larl'h. The n1~Rian 11a1·y. The li cnlth
o[ the nav_,. !'or the .\'C'fl.l' l t\DH. A nfl.tional peril.
7 April. '!'lic !levclopm cnt of :trmo11r plntc. The russ inn nnvy.
l{n.ttl c;; liip:-; and thcir Hpceds .
l -l April. Submarin e hoats. The gril'1·:wees n f t. li c rny:tl naval
Tliu navfl.l dchat.c in <icrmnny.
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an action at Hca.
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l 2 M n._,.. lcurti ficd ,,C':tportR vers m.; lkdH . i\ 11\l'.rit·n.11 t.nnd t' Xper i·
ments.

l!! May. The l'ana l , ])ps d eux Mnw·• . The Nnlnnarinn: -; and t.lit•ir
plan uf cam paign. Nayal et lll l':ttion aflnat.
2() May. Naval ('011Htrndi on. i-:nl>1n:trines day l>y da.v. S11hn1nrincR cnblcs in 1warc nn<l war.
2 June . Nnhnt:trint> •·ab!eR. Till' tl e:t rth al' navnl en.t!;inet'rR. Th<·
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~~ Jnnc.
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:JO Jnnc. i\last.R an1! yanls at tl1c nnite<l service inst.ilut.ion .
7 Jnly. 'r he ne1r Fnit.ed ;.:tnt.c;; hnttlt's liips. The nn.vy lca~nl' and
Il"' requiren1c nt.s of the fieet.
14 Jnly. The naval off:ieer rts n ling:nist.
21 .Jul.v. The battlc oi the IJoill'rH.
28 July. The naval rt'se t'\'L' bill.
4 "\u gust. 'l'hC' naval officer aR a l ingnist .
11 Angu~L The cornn litU•t• o n l>nil<'r~. Les:.;ons of t.l1 e naval ma-

no.·n vref;.
J t\ A ngust.
2i'l A ngn st.
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l Nepietnhrc . ,\ renrg:misc< l rcAC'rl'<' fll'et.
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lfl Rept.emhre . 'l'he <·aplnrc of the '1\tku fmt.s.

Till'

1~ e 11·

><cilCille

for n:wal cngineerR.
A french engitw<•r on the bnilc•r qne,tinn ,
2~ Neptcmhre .
.
2!1 Septemhre Torpt'do-h oat. C'XIH'ri tllL'lil. in Anwrikn.. 'l'l 1e llcpt. in
t ile Meditcrm ncan (f n rtprnf).
/\ valn:tl>le national
(; Octol>rc. 'l'l1C' ront mand c r-i n -•·llicl' eh•l't..
prnjed.

