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Ptdrag ur Kungl. bref och Geu.-order.

Om det nya engelska systemet för utbildning
af flottans pe;·sonal, jemte betraktelse1·.
Fiired rn g i Kong l. (irlogsmrumaslillskapct elen 4 Februari l D0:3
af vieo Ordl'örr:md<;n kOJmnentlör .Hjnlhn11mutr.

S[tsom den dnglign pressen redan omtnlnt, hahn, h ögst
botyrlancle föränrhingar i utbiltlniugssättet vidtagits för eligolska
flottans officerare och ingoniörer. Då man kan förstå att denna
genomgripande omkastning ej utan ett djupgåe nde behof och
utan moget öhcrvägcmde kommit till stånd, och då motsynramle förhållnndcn inom alla marinor och oj minst inom vår
egen Ji-mgo varit föremål för ej ringn uppmärksamhet, s{L läror
on närmare hinnedom om och granskning af do ifrågavnrn wle
iindringarn[l. äEv·eu [ör oss hafva en allUeles särsk ild betydelse.
Jag vill derför här först med några mindre väsendtlig·a förkortningar redogöra för engelska. amiralitetets >> momoramlum »
a.f don 16 sistli<lno December angående dennn sa k, oeh dere[tor giEva några krwta jämförelser, särskildt beträffande bofälspersonnlon och s~Lrsk ildt unelerbefäl och mansknp.

I.

Befälspersoualen.

Såsom allmänna skäl till ändringarnas vi<ltagando framh åller lonl Selborne i sin skäligen vidlyftiga i1iledning den fullständiga omgcstaltni u g, som sjövapnet undergått seelan sege1ftotto rna s tidohvarf. I synnerhet under oe seDnsto 15 åren
har denna omgestaltning tagit jättesteg. Den kan numera nJlses hafva utmynnat i don engelska fiottans orkända typ af
Majestic-klasso n.
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Dtvecldingon af de m ångtaliga maskinerierna ombonl och
deras användning för kanonor och torpeder såYi:il so m för en
mångfald anordningar i alla delar a [ fartygen, bar gjort on
ingående kännedom om dessa alltmer nödvändig för sjöofficeren, en sak som genom hans utbildning hittill s försummats.
A andra sidan har ingeniöroHiceren icke haft någon undorvisning i befälsföring, d. v. s. i att upprätthålla disciplin och att
kommendera. Marinofficerarna kunna, såso m endast utbildade
för landmilitär tjänst, föga deltaga i fartygets handhafvande.
I-Iärat har framgått den brist på harmoni, som man nu vill
undanrödja go nom att befordra en !J et i utbildnin gen och följaktligen äfvon i känslor.

till 14 1/ 2 år försvårade öfyergången från de allmänna lärovotken. ),Jdern 12 - 13 år sammanfaller med don, Jå öfvergången vanligen sker från de enskilda till de allmänna skolorna
i England, och bildar derför en naturligare öfvergångstid äfven
till sjökrigsskolan.
Inträdesexamen skall begränsas till de kunskaper, som 8n
väl uppfostrad yngling kan anses besitta vid 1:3 års åld or.
Ingen ändring skall göras i sättet för klassificeringen, men
kropp sbosigtningen har ådagalagt, att don vid denna ålder ej
får vara sträng, emedan vi<l denna ålder och vid Jen senare,
som nu gäller för inträde, ingen besiktning kau fullt afgöra
ynglingarnas inbördes egenskaper sedan de blih·it fullvuxna.
Under pågående kurs måste dock den elev, som icke kan
uppn å det minimum af kunskaper som erfordras eller som
visar bristande in tellektuell utveckling, afgå.
E leverna kvarstan na i sjökrigsskolan 4 år innan do sändas till sjöss. Alla erhålla lika undervisning, hvilkon skall något ökas mot den nuvarande och inbegripa fysikous allmänna
grunder oe;h ingoniörvetenskap i sammanhang mer! användaudet af verktyg och maskiner. Andamålet med donna kurs
skall vara att lägga en god grund för de färdigheter deras
yrke betingar, och på samma gång göra dem skickliga att inhemta teorierna för deras framtida studieämnen, hvilken gren
de än komme att följa .
Vid slutet af donna period gå kadettemu till sjöss såsom
midsbipmii.n. Särskild omsorg skall då egnas deras utbildning
i mekaniska handtverk och andra tillämpade vetenskaper samt
i marinigeniörvetenskap. Undm·yisning i sjömanskav ledes af
den officer chefen å fartyget utser ; i öfrigt ledas öi"ningarna
af fartygsingeniören , artilleri-, infanteri-, n a vige rings- oel! torp edofficerarne på de respektiYe fartygen . Examon anställes
årligen och betygen sändas liksom nu till amiralitot ut. Ilvarjo
midshipman, som vid slutet af dessa tre år absohcrar den sista
årliga examen och slutexamon i sjömanskap inWr en kommi ssion a[ 3 ~captains» eller »commandors» (såsom fur nitrvarandc)
uppflyttas till »acting sublieutenant" och återsändes till Eng-

Den nya planen.
l. Alla officerare för befälsförande- och ingeniörs-gronarna och för marini.nfanter iet, skola antagas i tjänsten såsom
sjökadetter under alldeles lika förbållanden och vid en ålder
mellan 12 och 13 år.
2. Dessa kadetter skola alla ntbil<1as efter fullständigt
samma system till de hafva nått underlöjtnantsgraden mellan
l\) och :20 år.
3. Efter 20 års ålder skola dessa und erlöjtnanter fördelas till de tre tjänstegrenarna, som erfordras för flottans effektivitet: den befälsförande grenen, ingeniörsgrenen och marininfanteritjonsten.
Det hufvudmål, man härigenom vill vinna, är i viss mån
likformighet i kunskaper och för lifvet varande gemensamhet
i kän slor. Den enda anordning, som kan leda till detta mål,
är tidigt börjande kamratskap och samma utbildning.
Sådant skall ernås genom:
enhet i antagning,
enhet i inträdesfordran och
enhet i utbildnin g.
Särskildt angifves att man varit nödsakad sätta inträJesåldern så lågt som mellan 12- 13 år, emedan senasto böjning
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inn<l. lian går nu till Greenwich college för on tre manaders
kur.s i matematiska ämnen, navigation och lotsning morl fttföljaJH]o examen, och dere[tcr till Portsmouth för en sex månaders praktisk kms med artilleri-, torped- och ingoniörsö[ningnr, v-ill h vars sint han exam ineras, m·hållor int.ygot 1, 2
oll or ~1 i hvarje ämne, och föror<lnas vid afgftngen till underlöjtnant.
HurnYi<la n:ticlshipmännen skola unllor hela treårspcriocJcn tjem:tgöra fL do vanliga slags keppen och kryssarna eller
om den fursta tiden skall tillbringas å Rärskilda utningsfmtyg
är ii.nnu icke bestiiw<lt.
Di\ <lo unga olficerarna vid 1\J till 20 års ålder a[slutat
si n kurs i Portsmouths college, börja deras Lanor för första
gången att gå i olika riktningar. Så mycket so m möjligt skall
bvarje officer ti\låtas välja den gren han önskar, dock måste
a lla grenar tillfredsställande fyllas. Ingen skall tvingas välja
on bana, för h vilken han ej sökt inträde i sjökrigsskoln.n, men
vid klassifi cering för inträclo skola do hahn företräde (alla vilkot' i öfrigt lika), hvilkas malsmän tt deras vägnar förklara
dem vara bercd(la ingå i hvilkon som helst af do tre tjänstegrenarna.

För att kunna anmäla sig till genomgående a[ domm
examen fordn1-s do ck 5 års tj~lnstetid som löjtnnnt. E fter två
års sjökommendering beionlras alla till löjtnant. Dc , som vid
examina varit särskildt framstående, tilHörsiikras, liksom nu ,
on snabbare befordran. Do, som uttagas för utbildning som
specialister till artilleri-, torpocl- eller navigerings-ofCiccrare, af gå
till Greenwich college för genomgående af dessa kurser. Sii.rskild inträdesexamon skall afläggas, så att ulldenisningen må
kunna börjas på en fast l>as.
Åt de officerare, som icke bli f va specialister, skalllenmas
största möjliga tilJ[äll e att frivilligt följa kurser i matematik, sjökrigshistoria m. m. i Greenwich samt att studera främmande språk i Greenwich eller helst utomlands,

D en befälsförande grenC'n (executi ve branch).

Alla underlöjtnanter, som ingå i denna g ren, kommerHleras till sjö~s för två år och hafva att, för vinnande af befordran
till commancler, eventuellt genomgi\. en kompetensexamen i
följande ämnen:
Krigslagar och deras tillämpning;
Internationell rätt;
Kännedom om engelska och främmande mannors krigsfartyg, kanoner, torpedor m. m.;
Sjökrigshistoria;
Signalväsende;
Stratogie;
'rnktik och stridsformeringar.

Ingcniörsgren en.

U nderlöjtnanterna i denna gren sändas till Keyhams
college för en teknisk kurs , hvars längel ej ännu l>cstämts.
Vid slutet af denna kurs utses en del att vid Grco111rich genomgå on fortsättningskurs , hvaromot cl e öfriga kommundera s
till sjöss. Alla, som Yuuni t kompetens , boforclras sc(lormera till
löjtnanter under enahanda villkor som don befälslörande grencu. Tid och villkor för specialkursen i Greenwich skall mod
omsorg bestämmas, och till[älle lomuns dessa utvalda ingoniörofiicomre att iuhcmta clc nyaste erfarenheterna inom ingoniörvotonskaperna, ej endast vid Greenwich, ntan vid landets större
enskilda mekaniska verkstäder.
Genom dessa anordningar erhålla underlöjtnanter vid ingeniörsgroncn befordran vid samma ålder som de vid elen IJcfälsiörande grenen, och åtnjuta samrna företräden Yid befordran pa grund af högre examensbetyg. Ingeniörofflccrarno erhåll a samma grader och bära sanuna unifonn som den bofälsföraucle grenen. De nämnas alltså: sub-lieutenant (E), lientanan t (E), commander (E), captain (E) och rear-admiral (E). De
erhålla högre ar-Iöning och ehuru dc antagligen indelas i olika
fack söker man tillförsäkra alla befordran ända upp till flagg-

- Gmans grad i likhet med lwad den befälsförande grenen kan påräkna. Lieutonants (E) och commanders (E) bofon.lr<."tS efter
val och förtjänst till högre grad liksom förhållandet är med
befälsförande grenen och för lioutenants (E) skall en kompotonsexamen fordras.

JJiarininfanterigrenen (The Royal Marines).
Efter den gemensamma slutexamen såsom underlöjtnant
pågår marinofficerens särskilda militära utbildning under de två
närmaste åren dels vid Greenwich college dels vid förläggningsorterna. Utbildningen kommer att motsvara den nuvarande
för marinartilleriet. Efter dessa 2 år erhåll er ban grad och
lön som löjtnant i marininfantorict, och jämnställes ekonomiskt
med den befälsförande underlöjtnanten.
Framstående marinofficerare kunna utbildas till artillerioch torpoclof6cerare, förutsatt att de gjort vakt till sjöss under
ett år, undergått kompetensexamen och särskilclt förordats.
Hittillsvarande marinartilleriet och marininfanteriet sam manslås till en kår »The Royal Marines».
Den blifvande marinofficeren skall såluuda kunna användas för såväl vakthafvande officerstjänst till sjöss som till
don allmänna tjänsten ombord. Proportionen i de olika graderna af marininfanteriet skall så niixa som möjligt ö[vorenssticimma mod den för den bofälsJ:örande grene n och för ingeniörgronon.
Härefter redogör lord Solborne för öfvcrgångsticlon. Bestämmelserna bitrom torde emellertid hafva mindre intresse
för oss. De återgifvas derför i största korthet. Då den nya
officersutbildningen kräfvor 7 år och den gamla endast 4 1/ 2
år, skall den hittills gällande antagningen å Britannia pågå
ännu uneler 2 1/ 2 år.
De olika systomens olevor komma ej att sammanföras,
hvar!'ör do yngsta skola installeras plt Isln ot \Vight, hvarest
lians majestät ställt en del af slottet Osborne till förfogan.de.
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Inom ingentörsgrenen skall hittillsvarande:
benämnas Engineer cadets,
Engiueer stuelents
Engineor sub-lioutenants,
d:o
Assistant engineers
\
Eno·inoers
Engineer lioutenants,
d:o
Chi~. f Engineers J
cl:o
Stnff
Engineer cornmanders,
d:o
F leet Engineers
Engineer captaius, och
Inspectors of machinery cl:o
Engineer rear-admiral
d:o
cl1iof
The Engincer in
SisLnämnda post skall äl'von kunna gifvas Vice-admirids grad.
Inom marininfcmteri.r;renen vill man redan under öfvorgångstidon söka göra officerarne mera användbara för tjänsten
ombord. De skola lemnas tillfälle till utbildning i artilleri- och
torpedtjänst, vakthafvande officerstjänst i hamn jämte allmän
tjänst ombord. De skola desslikes jämte sjöofficerarna användas vid administrationen och förvaltningen i land, samt lenmas
som tolk ,
ökallt tillfälle till språkundorvisninbo- för tJ.änsto-örinob
b
måno-a
att
öfrio"t
i
ett 1m trängande belwF. Amiralitetet tilläo·o·er
·o
o
bo
s\·åriglwter förfunnits vid on omorganisation af mar inin l'anteriet. De gamla traditionema och do stora t:jänster denna
kår gjort landet fordrade sin hänsyn, men möjligen skulle
framtiden visa, att en ännu närmare förening, än hvad nu vidtagits, blefve nö(händig mollan sjöofficerskåren och marininfanter ikåren.

Vi torde alla i afseonde å det redan anförlla nu st~illa
oss inför den frågan: Finnes inom vår marin något bohof liknande det, som i England nu blifvit tillgodosedt?
Att själfva materielon hos oss ej företer mindre komplicerade anordningar än hos do större marinerna, är en känd
sak. Man kan till oclJ med påstå, att vi ofta stå inför än mer
svårlösta problem, än de. Vi fordra af våra fartyg små dimensioner och synnerligen ringa djupgående, mon deras egenska-
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por skola så villt möjligt ji.imnställas mod ovontuoll<t fienders.
Pansaret måste haha samma motståndsk raft och tillräcklig
utsträckning , artillerivapn ens kraft fln· ej understiga b1ifvam1o
motståndare s, foruran på boboolighct med <lera[ följande cirkulationsano rdninga r måste af klimatskäl här tillgodoses mer
än hos flertalet andra mariner, eldsläckni ngs- och komrnunika tionsmodel skola, liksom de för otaliga bobof framkallade talrika hjälpmaskin erna, vara af utsöktaste boslmffonhet, ocb sist
men ej min st, farten får ingalunda undorstiga do täfiando
kolossernas, med deras 4 till 5 gånger större deplacemen t.
Följden af dessa fordringar har blifvit ett hopande inom
minsta utrymme af dessa ömtåliga och svårs kötta anordningar ,
som i allmänhet utmärka nutida stridsfartyg, m en framför allt
våra egna. II vilken ställning intager vårt befäl till dessa krigsredskap jämfördt med förra tider?
Man fordrade förr af sjöofficeron ej att han skulle konstruera och färdigställa den materiel, han llck under sin vård,
rnen väl att han skulle i alla minsta detaljer ha h·a kännedom
om densamma, så att han vid skador och haverier kunde sjä1f
taga ledningen h varhelst så påfordrades för att genom sin hmnighet och kraft fortast möjligt återställa allt i tjänstbart skick.
Denna förm åga var för dåtidens behof så maktpåligga nde, att
den blef afgörande för äfven de högt stående befälhafv rtrnes
anseende. Det var dessa egenskaper, som gåfvo Suffren anseende som F rankrikes förnämsta amiral, och väl veta vi l1uru
under all a våra egna krig förmågan att m ed rin ga hjitlpmo<lel
kunna återställa eller utrusta bri stfälliga fartyg varit af största
betydelse. l\Ien dåtida krigsredska p crbjödo oj heller stora
svårigheter i tekniskt hänseende. H varje sjöman kunde skariva
sina rundhult, splitsa sin tross och sömma sin duk , och med
dessa kunskaper voro de förnämsta ford ringarna tillgodosedda.
Hvilken oerhörd förändring har icke i detta fall intri.ilfat med
segelkraften s försvinnand e. Sjömansska pon, sådan den ännu
uppfattas, kan föga åstadkomm a för nutida flottors iståndsättande . Denna kunskap är för detta ända mål föga mer användbar än de döda språken för den mellanfolkli ga samfärd-
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scln. På båd a håll måste andra mo<1 ol tillgripas. Det kan oj
förnek as att geno m omständigh eternas makt, en stor och kanske största delen a f den bittills högt skatta(1 o sjömanslmpen i verkligheten redan lemnat rum för olika grenar af ingcniörsvoton skaporna. Dock qvarstår än, lika uppcubar och
oemotsagd so m förr, Llon fordran, att lo<1ningen och ansvaret för
hela Ilottor, såväl som för enskilda fartyg och deras stridsm edel,
måste li gga i elen befälsförand e grenens eller sjöofficerons hand .
Det är uteslutand e han som studerat själf \·a krigets konst, ingen annan än han bör derför befalla öfver medlen. Huru har
emellertid de n svenske sjöofficeren blifvit förb er-;)dd att motsvara de fordringar, som dessa oerhörda omkastning ar medfört?
Yi befara att i detta fallet mycket ännu återstår att tillgodose .
Inom engelska marinon har som vi veta, oafsedt nu förestående genomgripa nde förändring i utbiidninge u, redan förut
flera ändringar vidtagits för att hålla jä mna steg med utvecklingen. Den praktiska maskinutbil dningen har sålunda der sodan
lång tid tillbaka vida bättre tillgodosetts än i vår marin. Under de 4 ftr den engelske midshipman nen hittills m åst tjänstgöra till sjöss, har han erhållit ej obetydligt längre och mera
ingående utbildning som eldare och maskinist, än hvad som
kommit våra kaeletter till del. Detta beroend e ej all enast af
de engelska kadetternas hingro sjötid utan jemväl i följd af
J oras betydligt Iärro antal på hvarj e fartyg, som medgifvit
deltagande i de olika maski nornas söndertagnin g, hopsättning
och vård i större utsträckning än hvad hittill s kunnat vara
fallet på vårt kadcttLutyg . .Men bLirtill kommer alltsodan
Greenwieb- kursens anordning den utbilLlning, jenwäl omfattande
maskiners bancltorand e, som för den nyutnämnd e engelske underlöjtnanten och dc löjtnanter , som skola utbildas till artillerioch torpedoHicerare, är obligatorisk å Excellent och Vernon,
praktiska kurser mod åtföljande oxaminl:l., som hos oss icke
h af va sin motsvarighet. Jag h nr ock vid flera tillfällen själf
iakttagit och jänwäl hört andra uttrycka sin förvåning öfver
den gr[td af säkerhot m ed h vilken den engelska sjöofficeren
redan nu bedöm er fr ågor tillhörande vår tids invecklade me-
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lmuislm anon1ningar ombord. Dock är, som vi erfarit, (lotta
hans mätt än ej uog utan skall vidare fyllas genom den öfning,
som redan under första tirlon i sjökrigsskolan hädanefter kommer att girvas si\.väl i maskiners användn ing som verktygs
handterande.
Vår egen utbildning i don praktiska maskinskötseln kan
deremot sägas ännu stå på ungefär samma punkt som då
denna öfning för 39 år sedan för första gången införues såsom utbildningsänmo för svenske sjökadetten.
Han öfvertog redan då skötseln och vården af maskinerna
å den kanonbåt, som för ändamålet afsågs, men det (låvaran\le
färre antalet lmdettor lenmade för lwar och on mera tillfä11e
till ej allenast tjenstgöring såsom maskinist och eld are utan
je m väl till sådana m·beton som afsläckning, påelclning, rundgång, maskindelars och småmaskiners söndertagning, hopsättning och vård, hvilka numera ondast jemförelsevis sällan kunna
för hvarjo individ förekomma. Visserligen inbomtas någon maskinkäunedom Yid undervisningen i torpecllära, oloktricitotslära
och artilleri, mon denid förekommande materiel kan botraktas so m hufvudsakligen åskå(1ningsmatoriel och obetyd li gt syftande till den praktiska användningen, och förmågan att handtera ett verktyg för tekniska bruk är numera så godt som
okäncl i sjökaddtkå.rcn, sodan splitsknopens och segelbandskons tid så gorlt som försvunnit. Afven den för 6 år
serlan inrättade sjökrigshögskolan kan ej sägns fylla någon
af do bristor här framhållits. Dess kurser äro utoslutanc1o
teoretiska, och den der moddelar1o unrlervisningen i maskinlära
har, såv iclt jag erfarit, ej visat r<ig vara ett steg i don här afseckla praktiska riktningen. Ett stort bohot s.vnos mig alltså
hos oss <jvarstå ouppfylldt. Don svenska sjöofficersutbildningen står beträffande praktisk ma skinkännedom ännu långt efter
do påtagligaste fordringar. Vi hafva fullt ut så god anlellning
som någon att bogrundt1 lord solbornes yttrande: )) H.esultatet
iir att den befälsförande off-iceren, om han icke genomgått specialskolorna för artilleri- och torpedofficorare, erhållit enelast
föga utbildning i maskinkännedom oaktadt fartyget hvari han
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tjonstgör är en onda stor maskinkomplex: >>. Så mycket mer
som vi, enligt hvad ofvan sagts, hvarken hafva special skolor
för utbildning af artilleri- och torpcdoffieerare, ej heller för
maskintjensten om bord tilldelats befäl i den utsträckning, som
finnes inom den engelska och ett ftertal andra mariner. Den
vaktfrie mariningeniören å våra pansarbåtar intager nemligen
ej den ställning till tjänsten ombord son1 maekinofficerare, inom mariner c1er elylika finnas.
Den svenske sjöofficeren är alltså med sin efter nutida
förhållanden bristfälliga utbildning i maskinkännedom ej sällan
utsatt för ett ansmr, som knappast kan sägas stå i rätt förh8.ll anclo till donna hans utbildning. Han blir Jorigenom ty<lligen alltför oftu och mycket beroende af de underlydande,
hvilkas åtgöranden han dock bör kunna kontrollera och i viss
mån leda. Dessa missförh ållanden framträda ej sällan vid on
saklig gra nskning af de rapporter och förslag från högre och
läare
befälhafvare , som numera så talrikt förekomma. l\fen de
b
hafva äfven en annan vorkalL 8aknad af tillbörlig praktisk
unllorbyggnarl sb,ll vid uppkolllmancle felaktigheter, svårigheter och haYoricr förhindra mången att klart bec1öma felets l.Jeskaffonhot och ursprung, man står försagd, skjuter måhända
skulden på orätt hå ll och vål lar derigenom ej allenast oenighot och friktiouer, der sädamt mod mera kännedom och oviikl
kumle unclvikas, utan jiim väl misstro till en materiel, som,
ehuru kom}Jlicerad, dock med vårdsam användning och skötsel skulle motsvara lwa(1 rimlighetens fordringar kan hafva
rätt att vi"inta.
Om man emell ertid oj ställer sig afvisande mot det uppgifna. bohofvet på ökacl praktisk maskinkännedom, så torde
måhända invändas att detta mål hos oss ej kan tillgodosos på.
grund af att utbildningstiden redan är öfverhopad. Jag tror
dock ännu ftera utyägar finnas att tillgodose bobofvot. I sjökrigsskolan återfinnos ännu i minst sagdt lika hög grad som
. inom stato ns elemantarlärovork det sedvanliga l.Jrnkot att mod
mer eller mindre Yidlyftiga och historiska inlcclni ngar, imlelmngar och andra kommentarior tynga och försvåra undervis-
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ni n gen i de flesta ämnen. Dessa oftast OYiiscnti iga a (u olningar so m snarare torde tillhöra elen hög re ~in den olemontära
nndervisttingen taga ej sällan afseYärrl tid. En rnängd af de
militärtekniska ämnena skulle sålunda till båtnad för det hela
kunna betydligt afkortas. R edan vid skolan i land skulle bo·enom elylika afkortningar säkerligen i alla klasser kunna vinnas
on eller annan för- eller eftermiddag till teknisk slöjd omfattande praktiskt verkstad sarbete och maskinkännedom. Äfvon
ombord bör afsevärd tid kunna Yinnas genom sofring af der
förekommande ämnen. Talding och manöver, hvilka förr till
on stor del motsvarade nutidens maskinkänneclom, borde till
sitt omfång kunna min skas med hälften eller kan ske ätmn mor för
att lemna rum för de moderna drifmedlens stnclinm. Särskildt
borde vaktgöringen om bord ordnas så, att åtminstone i de äldre
klasserna minst lika mycken tid egnades för tjänsten under
däck till inhemtanue af maskinkäunedom, som till tjänsten på
däck, ett önskemål som numera, sedan kad etterna fördelats
på flera fartyg, lättare än förr skulle kunna tillgodoses, och
hvilket enligt hvad jag erfarit under det gångna året så vidt
möjligt tillgodosågs på pan sarLåten Oden. Slutligen borde den
nyutnämnde uuderlöj tnantou blifva liksom i engelska flotta n
å lagd genomgående af tekniska kurser med obligatori sk examen, hvilket ntan svårigh et torde kunna verkställ';s på stationen under första året efter utnämningen, och num era vara af
lika stor vigt, som förutvarande kurser i oxercisskola och på
vad. Om härtill obligatoriska kurser hos oss ulefvc fa stställlla
för torped- och artilleriofficerstFlusten skulle säkerligen den
svenska sjöofficersutbildningen äfven i här afhandlade hänseondo så tillgodoses, att ett verkhot behof och on betänklicr brist
b
""'
därigenom tills Yidaro kunde anses bhfva på ett tillfredsställande sätt fylld.
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Jag hnr, såsom lii.Lt tonle framgå, ingalunda med (let nu
sagda velat i allt förorlla ett eEtorbildande af de oncrelslm
beb
stämmelsorna. Dessa, såsom a[vägda för engelska marinens
bohoE och för dess tr:tllitiouer, skulle i många afseenelen illa
passa våra förhållanc1 cn. Snlunlla läror ingen numera här
tänka på ett åtcrinför:tnlle af marininfanteriofficerares tjänst
ombord, och antagligt sy nes vara att man ätvon i gnglancl
numera har mindre uohof än förr af en d)rlik bemannino·
b'
ehuru såsom sjöministern framhållit hänsvn till traditioner
manat till Yarsamhet vid omorganisation af (lotta truppslag.
Bj holl er tor<le ho s oss en så tidig ål<ler som 12- 13 år vicl
kadetternas antagning vara hvarkcn bchöii ig eller ens önskvärd. 1Vfan läser tydligen mellan raJorna i amiralitetets memomndum, att man ej holler clcr skulle nedsätta antagniugsåldem, om ej speciella engelska skoUörbållan<lcn gjorde sållaut
nödvändigt. Hela det engelska uppfostringssystemet, med
ticliga helpensioner, hvilka i vårt land, sedan Carlbergs omdaning år 18GB och den »lägre afdelningens» borttagande, oj
kan sägas hafva någon motsvarighet -- underlättar ock sösom
vi sett en organisation stödJ på tidig antagning.
Hos oss, med sjökrigsskolan förlagd mi(lt i hjiirtat af
hufvuclstaden och med vårt säregna inackorderingssystem , torde
deremot många skäl tala för en ännu senare antagning än rlcm
som nu är bestämd. Utbildningens fördelning på en 4-årig
kurs i sjökrigsskolan skulle säkerligen hos oss, liksom numera
i dc flesta länder, vara lämplig. Den jämförelsevis ringa undervisning i militära ämnen som eger rum i sjökrigskolans
två nedersta klasser skulle utan svårighet kunna fördelas på
de fyra klasserna, om skälig sofring gjordes vid ärrmenas
sammanslagning och antagningsfordringarna i någon mån
höjdes
Hela sjökrigsskolans pedagogiska anläggning skulle härigenom erhålla en lyftning, som bättre motsvarade nivån för
nutidens reformsträfvan i skolfrågor. Om den afslutning, som
läroverkskom i ten förordat på elementarskolans mellanstadium,
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såsom är att förmoda , blir geno mförd, så synes donna a[slutning komma att bilda den allra naturligasto grund för inträdesfordran till sjökrigsskolan. l\lättet på inträrlesfordran Rkulle
härigenom blifva något höjdt, dock torde antagningstiden med
hänsyn till före år 1902 rådande förhållande ej i nämnvärd
mån komma att därigenom framskjutas. Det höjda måttet
för inträdet komme under sådant förhållande att motsvara hela
första klassens undervisning i de icke icke militära ämnena.
Afven med stöd häraf torde det ej vara förmätet antaga, att
med en noggrann och varsam sofring af sjökrigsskolans nuvarande ämnen, und ervisn ingsmått och unclervisningsmotoder,
och med iakttagande af att en del teknisk och militärisk öfning, jämte kompetensfordran, öfverfiyttas från sjökrigsskolan
till tiden närmast efter officersbeforclran, inga oöfverstigliga
svårigheter skulle möta att på fyra klasser fördela hvnd som
bör i denna skola inhemtas. Fördelarna häraf synas mig så
uppenbara att möjligen uppstående svårigheter vid genomförandet borde förlora all betydelse. Den bestående bristen på
utrymme såväl i land som ombord skulle minskas. Besparing
skulle uppstå såväl för staten som för den enskilde. Anmärkningarna att den långvariga vistelsen i hufvudstaJon föder bebof,
som menligt inverka på framtiden, skulle försvagas. Åldern
för officersbefordran, nu 21 a 22 år, skulle i regeln nodbringas mod åtminstone l år, hvilket med hänsyn till föreslagna
kompetensfordringar torde för våra sjöofficerare ega ungefär
samma betydelse som för de engelska . Lord Selborne yttrar
nemligen att den utexaminerade kadetten bör vid omkring 20
års ålder erhålla denna utvidgade yrkes bildning, h vilken är
nödvändig att kvalifteera honom till vakthaivande officer, och
att det icke ansetts meJ tjänstens bästa förenligt om befortlran
till officer skedde vid någon väsentligt senare ålder.

mond ering ti!l SJOS iir l>otingad ondast af bristp å erforderli gt
befi:il inom maskin(>orso:1aleu. Sk ulle mariniugeniörstnten blifva
så utveckla<l att ej allenast maskinupphördsmän utan jämväl
vakthufvande maskin\:;ofiil af officers rang blefve att tillgå, då
torde utan tvifvel äfv cn hos oss fordran på en särski ld militär utbildning för dessa maskiningoniörer ej kunna undvikas.

I-I vad boträtfar lämpligheten hos oss att ifrågasätta ökad
militär utbildning för mariningeniörerna, så ä.r derom för närvarande ej mycket att säga. Såsom mariningeniörstaton nu
är organiserad, är dess lmf vucltjänst i land och <1en1s kom-

II.

Undet·befäl och manskalt

Hörande denna del af personalon framh åll er lord Selborne
att nära ett halft århundrade förgått seelan systemet med ständig tjänstgöring infördes, och att man knappast kan öfvorskatta fördelarna af denna reforms införande för fiottan . Utan
att neclsätta gångna ticlers sjöfolk, måste lord en framhålla att
nuvarande bemanningar utmärka sig, utom för yrkesskicklighet
och disciplin, ähen för nykterhet och pålitlighot i on grad, som
förr var okänd. Förr fann s för manskapets stora. flertal föga
utsigt till befordran, numera kan h varje skötsam man få qvarstanua till dess han afgår med pension. Flottan har alltså bli[vit
för manskapet hvad den a lltid varit för befälet, ett yrke för
lifvet. Men amiralitetet måste oek tillse att jämna beforclringsuts.i gter tillförsäkras denna personal och att öfning och utbildning motsvara de fordringar, som ställas på densamma.
Följ ande grunder äro cliirför i detta hänseende fastställda:
l. Att sedan riggade öfningsfartyg upphört och artilleriets betydelse och användnir;g af maskiner dagligen alltmera
tilltaga, tiden är inne för on granskning af hela utbildningssystemet.
~- Att yrkesfördelnin gon, som måste vara genomgående
och systematisk, blir allt mer nödvändig, hvilket måste beaktas vid utbild ningens ordnnndo. Huarjc man bohöivor derför
ej nöL1väncligt vara yrkesman.
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3. Att ökacl inkasornering i land medföljer det nya systemet, h varför största uppmärksamhet måste egnas åt att manskapets tid i kasernerna på bästa sätt tillgodogöres, såväl för
!·lottan som för manskapet.
4. Att lämpligaste organisationen af artill eri- och torpollskolorna ännu oj kan af'göras, enär förslng nyss vilckts att
förlägga torpo<lskobn liksom artilleriskolan i lanll. DeLta flirsln.g torde dock ej komma att genomföras.
Lorden framhiUier (lereftor åtskilliga i frågasatta förbiHtringar rörande underbefälets organisation, hvilka dock för oss
hafvn mindre intresse. Jag torde enelast böra anföra, att mask inporsonalen skall få on vi.isondtlig ökning genom antagniug
af maskinistlärlingar (Boy artificer) mellan 14-16 års å lder,
hvilka skola erhålla on omsorgsfull öfning och förbindas att
tjäna i 12 år efter uppnåelda 18 års ålder. Vidare har beslutats att, på grund af signalmatrosernas minskning, böja ufföningen med G pence per dag för en stor del af do äldre i
clenna klass, bvarigcnom signalmän i aflöning bliEva jämnställda med artilleri- och torpedmatroser; och har donna åtgärd redan haft åsyftad verkan att göra signaltjenston mora
eftersökt. SintJi gen skall en del unelerofficerare kunna befordras till löjtnanter liksom inom armen.
Då alla väl känna do svårigheter beträffande manskapets
organisation, som vi haft att bekämpa alltsedau båtsmanshållots
vakanssättning, så torde några jämförelser med den engelska
organisationen vara af intresse. H vad som ger den engelska
organisationen sin hufvudprägel är den ständiga tjänstgöringen, hvilken blifvit alltmor genomförd och hvars fördelar lord
Selborne säger att man ej kan öfverskatta. Denna organisation
förutsätter som regel antagning som skeppsgosse och karlskrifning vid 18 år, h varefter matrosen är förbunden att tjäna J 2
år, med rättighet till förlängning på 10 år, d. v. s. ('ll tjänstetic.l af 22 år med pension vid 40 år. En ytterligare förlängning intill 50 år kan oga rum, och oberoende a[ öfriga förmåner tillkommor ett särskildt lönotillskott vid förlängd tjänstetid .
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Ar 1806, då den ökade materiolen började göra bebohet
nJ personalökning allt 1n cra gäll al1llc, och rekryteringen fr å n
lw.ndobfiottan ej slog väl ut, heslöts en ökning af skeppsgossarnas antal. En stor kryssare al"sågs för ändam ålet, hvilkon
mottog gossar nf högre i\.lclor än m el lan 16 och 1G 1/ 2 år, som
förut varit bcstiimrl, på det omsättningen måtto kllnna blifva
hastigare. Dessa gossar knnll o karlskrifvn s efter en öfning af
endast G månader. Kr~'ssaron No rtbam]Jton besökte ol ik a platser längs Englands kust och !Jade stor lätthet att erhålla fullt
antal. Rekrytering ur handols ftottan öfyergnfs alllleles.
Scllan mnn följande år erhållit de rnest gynnsamma omllömcn om dessa under en kortare tid utbildade äldre gossar,
heslö ts oj allenast aU fortsätta meJ <le kryt=sancle skep psgossefartygen, utan ilh'on att utbildningsticl en ph do förutvarande
fartygen skulle minskas från dittillsYaratHlo 20 till Hi m å nall er. Småningom bar antalet af <lessa kryssnn<lc skeppsgossefartyg ökats så, att de r edan fiora år tillbaka horäkna.dcs liinma.
omkring 1,200 sjömätt årligen. Gottom <lessa anordningm kan
såso m bekant större liclon a[ engels ka f·Jottn.u s matrosbohof
t ill godosos från skcppsgosseinstitutionon , och Yi ha.f\':1 förut
sett Jwilkct beröm denna bemanning an sett::; förtjiint ar.
Huru står motsvarande fråga bos oss'? Den minstn llelon a[ sjömanskåren har rekry terats genom skeppsgossar, hvilkn
antagits mellan 15- 17 å.r , sam t varit förbundna ntt tjitna G
år från 18 års ål<ler. Den större riolon har antagits me<lols
kontrakt utan föregåend e yrkeskunskap och pil. kort akt i v
tjän stetid, först 3 år 5 månnder numera 2 år 8 månader fi.ir
matrosa fd olningarna. J{csultntot hos oss ]tar iln<la sellan systemets införande 1887 bli[\·it att numm eräten icke hmnnt h;\ llns fulltalig , att Yakanscrna hufvuclsakligcn funni ts i do
h ögre klasserna , h ya,rigenom hela kårens tjitnsted ugl ig hot vii.För att bättre kunna fylla Yalmnsorna
scntligen nedsatts.
gjonlc s mimlrc uryal vicl rekryteringen, byarigenom åter kon<luiLcn inom sjömanskåren nedsattes så att ii,[\'cn därigenom
al·g,\ngen iik~ulos. Ej h eller skeppsgossoldron kund e tidtal s h id'1.'-ids/o-ift i Sj•)viisendct.
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las fulltalig, hvarigeuom dess förm åga att förse sjömanskår en
med karlsk rifvet mauslmp minskailcs. För att möta clenna oläo·euhct blef äh·en här frestelsen, att vid antagning vara miuclrc
b
noggrann, stor, och slutligen nedsattes minimifon]r an på antagningsåld ern. Den ena utvägen hade sin skadli ga in verkan
såviil inom skeppsgosse - som sjöm anskåren, den andra minsk:::tde ytterli gare dc karlskrifnas årliga antal.
Denna 15-åriga nedslående erfarenhet manar oss a1ltjämt
aU uttänka åtgärder, som kunde förbättra förh ållandena. En på
sista tiden vidtagen större noggrannhe t vid antagningen skall
säkerlige n småni ngom visa sin välgörande verkan. Genom on
bättre inträdande anda inom stammen skall äfven många anlerl ningar till förtidig afgång minskas eller upphöra. Med ingången af detta år har äfven skeppsgosse kåren ökats. Dm:na
åtgärd torde emell ertid ej medföra någon väsentli g öknmg
af de årligen karlskrifna, enär medelantagn i ngsåldern fortfarande är lägre än reglementet s förutsättnin g, sorn är ] G
år. Utbildnings ti,]en sku ll e enligt denna förutsättnin g vara 2
år. Det hittills var.mdc antalet 400 skulle säloLles i genomsnitt lomna årligen 200 karlskrdna. Medelantag ningsåldern
under dc två senaste åren har emellertid endast varit 15,± år,
b vil ket ökar utbildningsti<len O,G år öfver reglementet s förutsättni ng. På grund häraf kan, oaktadt den gjorda ökningen
till [)00, endast J \)2 gossa r årligen karlskrifvas . Dessa dubbla
åto·ärder
hafva sålunda suarare verkat i motsats till hvad som
b
åsyftats. Äfven med lG vakanser i elen förutvarand e nummerär eller 38-l: gossar, skulle under reglementet s förutsättnin g
samma antal kunmt karlsk rifvas, som med 500 gossar om medelåldern vid antagnin gen vore 15,J år. Att noggrannt beräkna hvacl en skeppsgosse kostar staten är icke lätt, enär
kascruering s- och den speciella undervisnin gskostnaden i land
såväl som ombord ingår med svårbedöml iga siffror. I England beräknas kostnaden till l ,260 kronor per år ell er 105
kronor per månad. Om vi beräkna kostnaden hos oss till \JO
kronor per månrLd eller 1,080 kronor per år, torde man ej
komm;t långt frå n verkligheten . Men under såt..lant förhållan-

- i9de skulle med de ofvan gjorda förutsättnin garna staten få vidkännas en ökad utgift af 125,280 kronor om året.
Om vi nu kasta en fiykti g jämförelse på det engelska
systemet finna vi följande.
Den långa tjänstetiden , 12 år med förn yelse af 10 år bidrager kraftigt att minska omsättninge n Härigenom kommrL de
äldre och v igtigasto sjömansklasserna att med lätthet hållas fulltali ga, hvari genom tjänstedugli gh eten inom hela sjömanskår en
höj es. För att göra sådana befattningar begärliga, som visa
sig mitFire e fte rsökta, ökas aflöni1 1gen efter bchof. Fiir att
med större lätth et verkställa rekrytering från skeppsgossekåren ökas nummertire n delvis, men s:uuticli gt höjes antagningsåldern, sål unda en alldeles m otsatt åtgänl mot don hos oss
vidtagna, och förmånerna afpassas så, att nnm meräro n utan
svårighet kan fylla s.
Det torde väl kunna ifrågasä ttas, då vårt nuvarande system under 15 år visat sig otillfred Rställande, om vi oj här
hafva en och annan nyttig fingervisning. Don längre tjän stetiden är visserligen delvis redan nu genomförd, men detta kan
göras vi da kraftigare. Man har s:tgt att tillgången i resenen
därigenom skulle minskas, hvilket oj fullständigt kan förnekas.
Men glömmas bör icke, att stammon måste under hvarje förhållande gå före reserven i händelse do göra hvamndra rummet stridigt.
Naturli gtvis måste en dylik åtgärt..l medföra skyldighot att
vid jämförel sevis tidig ålder tillgodose en del manskap med
antingen rimlig pension eller ock lämplig r eträttplats.
J ag tror dock ej detta skall behöfva verb alltför afskräckand e. Antag att bvarje år femtio 40-ftriga matroser behöfde pensioneras. En pension under deras återstående li f:::ti(l
af 200 kronor synes mig vara rimlig Anb1g att deras mecl ollifslängd bl ehe Go år, så skull e staten få vidkännas en å rlig
utgift af 250,000 kronor, en visserligen aFsevärd summa,
lllen dock ej större än att vinsten dcraf för att beg:1gna lon!
Belborn es uttryck knappast torde kunna öfvcrskattns . Om vis:;a
fordringar uppställas för rättigheten till förnyad tjänst under
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-20 sista ftrti ondd, skulle antagligen äfven vår sjömanskår snart
yar<"t fulltalig i lle högre sjömansklasserna moll man skap , som
ej min<lre än rlct engelska skulle »utmärka sig utom för yrkcs::;kicklighet och clisciplin , 1\l'ven för nykterhet oc:h pålitlighet

i en grad, som förr var okäncl».
HetriiJhnd e åter skcppsgoss okåron i UGriskrona lwr fram11<\ll i t:-;, Gtt n ecbUtni ng i antagningsålller yari t nöd viitH1ig, dit
gossar a[ <len rogl em cnLernd e hlclem ej knncle crh?tllns i tillrii ckligt anbtl för aU fylla numm erären. :Han har , under förutsii.ltning att sa mma syårigh et s kulle fortfara , Lill och med
i l'ri'w
o asatt , att d on. a[ flo t tun s stah föreslagna sl uLliga öknin bo·e n
till GOO gos,.;ar ej skulle yara nog, utan att ökninge n sk ulle i
ett slag bchöfva dubbla s, si\, att gossarnas a n tal skulle uppbringas . till 1,:200. DeL orimliga häri s~-nes mig ligga i öppen
r1ag. \'isse rligon äro yj num era ett jiLmförolsoYis rikt folk ,
m e n större resurcJLH' än E ngland ton1e yj oj lwf\·a. Dock
skulle yår sjömansrekrytering l1lifva ofantligt mycket dyra r e
iln Englan<l;;, om Yi rartginge på den ny :-s anty<lrh yitgcn.
JnO'
s ifCror b estYrka detta. En li2:t
sonasto
a skall nw<1 m'ioTa
b
~
e ngelslm marinbmlgeten är anlal et skeppsgossar wuler ~dbildning G,200. Clenom u tbilcl ningsti<lens afkortning från 20 mi'tll<t<le r till G Lt 1(j m å nnder tonle ungefär ntlmncla antal årligen karlskriivas. J fela nntnlet sjömän och underofficerare är
1:\0, l GJ. Förhållan det mollan matrospersonalen oc!J den öfriga
porsonalen har jag ej mod säkerbot kunn[tt utröna, mon under
an ta gall< le aLt Iii r !J ållnmlct är såsom i nom svenska flottan,
hYilkc t ej tonle komn1a lå ngt fri\n Yerkligheton, utgör matrosp ersonalen -±7,012 samt maskin- och öfrig person al 3:3, 101, un( .J

(

.'

v

•

rle roHi cerarne i 11 beräknarlo.

..

o

Af Iorhallamlot

47,012

- (), 200 -

framgår

allts<'t att på grund a[ i Engl<1nd gällande bestämmelser 100 man
al' den militära styrkan or[onlra för sin rekrytering endast om kring Ji~ skoppsgossur . I·;nligt yår sjöförsYarsbuclget detta år
skall ant;tlot sjömtln och unrlerofficerare utgöm 3,7( in. Af
l1cssa bör nmtro sp erson[tl e n t illsammans rned r1e undc.:roHicenuo, som därifrån bel:onlras, konnna att utgörn 2,208. För· att
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rekrytera den n a styrka har skeppsgossekhrcn npphrin gats till
o"00 ntJnJm e r.

',.l'or
.. l1ao]] <Llli l et 2:JOO
,:20K lramgitr
.
ati, l' i\. grtJtHI ni'

,u

h os oss giLI Iawl e h est iimm else r, fordras för r ehyloring n[ 1(JO
n1rt1l a[ den militära styrkan omkri ng 2'.2 1/ 2 ~;h~ pp.o.~2;nsSl' . l<; nligt den rngelska organisationen bonle niimn<la \' ii r stvrka
kunna viil rekryteras med J ;3 X '.22
28(j gof's~tr. Om h;·arj e
skeppsgosse herilknn s till l ,OSO kronor, uppstolle l1iirigon o m en
årlig min sknin g a[ on1k rin g 2:3J ,OUO kronor. D c'll lla Sll111Jna
skulle CJHLl,;t föp;a undl'r,.;l.i g;t kus(nn<len I'C•r 1'0 r u L l'öreslnge n
pen::;ion ering a[ !>O fll·lig(' ll :JI'g;''w nd e matroser, SO !ll bc:riiknade,.;
ti ll 2!)0,000 kronor. Nä r JllHll c<;tmlidigt erfar ntt onk!arlL \'i1ra
:JOO skeppsguss:n·, \'1 ä ndoc k endast kunna rekn·tcra C:Jl
lite n del a[ n'tr sjömanski\.r, sil, att sUirre lkl en lll i\s.te ,..,o·enom
a n<l ra medel fyllas , mhsto man komma till <len (il'vol'L.I'gel se tJ ,
att.allntrliga ml'llel l.Je!JiHnt tillgripas l'ör att ftte diira dd hiir
förr::liggamlu hoiiol\·eL inom rimliga efter y[mt l'iiriJitllatHic.:n
hiLttre afl'iLg<b ko sttwd cr.
Jag hör sii.r:;kii(H n iimna, uft jag i oh·un sUtvJHl e ka lkvler
oj mc:cl räknat <let nnlal cngcls k;t s koppsgos,.;ar, sotJ J llt1dcr rll'tla
n amn tjiin:;tgöra på s lri <lsl'a r t\·gcn , detln p å den gr und att
dessa redan erhhllit si n utl>il d ning och en<last lwf 1·n e n eller
annan m [ttH1<1 krnr till s in uppllylLn ing , hnirjii,nJ! e d c genom
tjän stgöri ng och [tider Sllal'<ll\~ kunna motsyara Yiim .)'JJgsle :.i: e
kla ss sjöu1iin.
Den inl·iindnin.~un är nu gjorrl alt lllan l'ör;;ökt öka hlllcrn l'ör in t ril<ll· i ;>kepusgo,.,sd:itrc n , m en att , då ddla ej ly('~ats, Illa n ;\te r m [ts t n ed silt(cl. dr; n , och s[tc;O !ll ('\l i'iiljr] <le· ra 1:
oka kåren. Vi sser l ige n har Iii rsök g j orl :-;, men utnn all lillgri p a rle errl)['d erl iga llK<ll e n . X iL r L' ll go:-: so kom m i t t iIl Y i ss
å lllor, har han för familjen l'ålt hög re \'iinle, och m[Jsto ]>dalas Llercl' te r. l\Jan kan J.ll OJ. . bco·iira
att för lO ÖI'L' om <hunn
h
cbv
e~·hålla till ål<ler komna dugliga gosc:ar. En J 7 års )'tlgling
bor, ä l\-o n om ban antagoii till flkcppsgosso, er hå lla rn mot
han s å l<ler sYnnmrle hotahting·. I In n gör lika mycket skiill'ör
en måLtlig lön , som en 17 ö, 18 iirs yngliug, som antages till

=
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3:o kla ss sjöman. Det l>lir i längdon billigare att betala liVltd
som bchöfs för att erhålla älclre gossar, än att öka nummerP,ren med yngre individer, hvilka kosta staten lika my cket som
de äldre. Om vår perso nalorganisa tion vore lämpad efter engelsld mönster, skulle man åt det behöfli ga antalet, 2SG gossar, kunna gifva en månadslön af 5 kronor och en dngaHöning lika med 3:e kl ass sjömän för en ökad utgift af 37,752
kronor om året. Donna summa torde ej mycket ö[versti gn.
hvad som för närv arande utgår i lega och rekryteringskostnad
för matrosafllelningons rekryter. Med ett klokt afvägande af
lön eförmånerna tord e man med full visshet kunna antaga, att
svårigh et ej skulle upp3tå att hålla skeppsgossekåren fylld mod
de åldersklasser, som bäst lämpa sig för utbildningen, eller 1G
till 17 år. Sist, men ej min st bör framhållas, att man härigenom t;kulle undvika den alltid stora olägenheten att behöfva
i samma etablissoment inkasornera gossar af mycket olika
ålder .
Innan jag aJslutar dessa betraktelser vill jag särskildt
framh ålla , att min mening ingalunda är att förorda uteslutande
rekrytering från skeppsgossekåren [ör vår matrosaJdelning och
därifrån uttråenJo und erot6 ceraro. Den erfarenhet vi bafva af
det på an ""nat sätt rekryterade manskapet, h vilken äfven i år
på ett slående sätt bekräftats, är att detta manskap vid god
lodning visat sig efter ett års utbildning kunna under de li esta
förhålland en, i tjänstecl.ugl ighet täfirt mod sina kamrater på
mots varande utbilclnin gsstadium från skoppsgossekåron. Dock
meclför tydli gen den långa tjänsteticlen ä[vo n för detta manskap liknande fö nl olar som för clet öfriga, ehuru antagning för
el en långa tjänsten oj bör ske förr än någon komp etens bl i[ vit
ådagalagd.
Genom en dylik anordnin g torde vi ä[ven kunna på ett
lä mpligt sätt tillgodogöra oss dc ntlra till ll!1n<ls liggande möjligheterna att blan d de värnpliktiges led erhålla on go d rokry,
teringskälla.

-
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Några synpunkter rörande kustfästningsförsval·ets ordnande.
Kustfästningens försvar stöder sig på artilleriet och mi uförsvaret, och på dessa hufvucHörsvarsgrenars duglighet beror
till stc,rsta delen stridens utgiing, och tlugligheteu Leror i sin
tur på den sakliga ledningen och dc målm edv etna inspektion ern a.
l{ommendnnton är ansvarig för fä stningens försvar , och
han Lör sålunda vara fullt förtrogen med sam lliga till fästni ngen hörande stridskrafters utbildning och led ning samt oj
uneler sin fredstjänstgöring t vin gas att ägna sina krafter åt
andra gronar a f landets försvar. Jlan måste följ a de till fästningens försvar afsedela truppernas utbildnin g , anordna och
leda striclsöfningnr samt ständigt hafva sin uppmiirksrtmh et
riktad på tillgodogörandet af alla de omständigh eter, som kunn a
medverka till on snallb ocl1 ordnad mobilisering.
Har han genom a ndra tlppdrng dehi s hindrats att på
ett rati onellt sätt följ a och leda försn trskraft em as utbildnin g
och särskildt cleras snnn-erkan , kan det hända , att ban i förlitande p å sina uncl orlydancles förm iiga tvin gas att utgifva order , om bva rs berätti gand e och iiuclamålsenligltet ban ej äger
full viss bet.
Hufvuclstriden vid ou ku stfästning står emellan sjöfronternas artilleri och elen anfallande fi ottm1. Kustartilleri sten måste därför ägn full ständ ig k än nedom om on flottas
anfallssätt mot en ku stfästning, och för dylik kunskaps erh ål-

-24-

-- 25-

Jann e i:\r tjänstgöring ombord på örlogshrtyg nf olika ty per
ett odtorgdi igt vill kor. D etta gilller oj ondast do hög r e bdiillwfvanw , u tan ä f\·on ell er kanske förotriiclcsvis di \'isions- och
battoribol'iilhnharn o, som ofta m åste handl a på egna initi,\tiv.
Efter d essa inledande o rd yjJl jag ö[vorgå till grunddragon af l.Jol'älsförin gen inom en knstfästnin g sa mt frå.gor, so m
bafm inverkan på on snnbu och ordnad mobilisering.
Kommoncl nuton för heHi.lot ö[v cr all till fästnin ge ns för svar afsedel p erso na l och materiel. Såso m kommcn (lantons bi Lrii<lon vid olika [rågors ber edning tjänstgö ra nrtilloribofäl hn[vnron , bol'ällwfvaro n för inl'antoril.Josättningon och on r cgom ontso fJi ccr tillhörande fiot tn n , hvarjämto i kommOJHbn to ns
stalJ tjä n stgöra nödi g t antal ortiuorarc t illh örande clo olika t ru ppaftl olningar, so m i törs varet ingi't, ä[vcnso m oi Yilmil it~ir p ersonal. Dirokt un(lcr kommendanton lyrln scktion s befällwlvarno,
iufantoriroserveu , d on !'ästningc n tilh1olad e a [dolningon a[ flottan samt, där så( lana t-i u n as, fästni ngsin go u iörtrupp orna.
En ku s tfästi 1ing erbjud er ett antal h ostti mdn an[allsptm kto r . Kring dessa ä ro artilleri- oc h minförsvare n grupponulo ,
och kring (lesm grupper op erera hjälp\·apn on. Alla t1 e kri n g
en dylik anfall s punkt grupp erade r:;tricl shn[tomn sanJmanl.öm s
ti ll on sek tion uml cr on sek tion sbcfäll m l\aro. Antalot sektion er bör göras så litet so m möj li gt, men man får oj h iirvid gå så
lå ngt, att on se kti on omfattar hänuc ol lor flere hulvu<lnnfall spunkt.or , sCw icla ej t ill dessa pu11ktors förs Yar nfsoLl tla hatturi c r
kunna sam y orka. Inom se ktion en s~irs ki lj er nl<tn llet fasta och
d et rurliga för::~Ynrot. Det förm utgöres al' art ill c'r i- och minförsyar; det senaxo omfattar boYakningshiUar och bev aki 1i ngstruppor ~1hcnsom s<'tda na trupper af olika slag, som stä llts till
sektio n s befäl ha [varen s Jurfogan el o.
Artilleriet u tgöres af batterier, som sammanföras lill cliYi sion or och dessa i sin ordning till grnpp or , som lyda clirckt
und er sektionsbo[äl lwfyaron . \ ' ill sammanröra ndet a[ batterier
och divisioner utg<'tr man (hril'rCm , att sådana batterier, som
skola samv erka och hafvn ett sådrm t bgo och sådana förbinon bcfälha[varu,
delser, att do u tan oliigenh ct k unna leelas

sammanl'öras. För att mi n ska grupperna s och elivi sion ernas
a ntal kan cl et för eko mma , att batteri er m ed vid t ski lkla upp·
g ifter sa mmanföras in om sam nJa cli\·ision ell er g rupp , m on
abso lut Jclaktigt är det alt ej i sa mma grupp sam mnnföra sådana batte rier, so m skola sanworkn , ty därigenom förlanJas
grnppbul'älh a fvarn os !Jan cllingshn[t, under d et att soktionsuofhlhafv aron tvingns inga i detaljer på en del af s itt försYa rsområd e, i stäl1 et för att ha[va s in uppn1~Lrksnnd1Ct riktad på
det bola. D c gro fv a liauhi tsbattoricrnn, so m sko la hålla li onelen s s lagfartyg i r ö relf!o , llli\.c; to naturl ig tv io: lyda under d en
gruppbc l'iilhafvare, so m dirigerar (lo grofva flaulcbnncpjilsc rna s
o!J m ot dessa fa r tyg, oult don gml >pbofiill ml\·are, so n1 har till
uppgin aU l.Jd:itm p a slagl'art,\·guns g ro [va p jilsc r, bör iH\'en t i Il
sitt förfo gande lw[m l>attorior, so m kunna upp taga strdon 111 0t
fartygen s soku1Hlära l_~ osty clming oo lt s nabbskjulwtdu pjilscr af
mindre k nlibor.
I wlo!JJingon i fort 111 ås to nr takti sk S.)'Jipunkt an ses furkn stlig, d å on d el n[ [ortets batterier ondast lwl'nt (1 et ge rm· n:::amt, a tt (l o ligga i niirli otcn a[ lJ\·mnn<1ra. Si'1so m c;ko nomi s k
enhet bm do cil: for tet l.Jibolliillas J'ijr utt Lmd c rliltta a rtill uril> ofä lh afvnrcJJ S arbete. 11'ortl)e fitllJal·var en b iir i s{\, fa ll lwfya inseendet öfYor fortets sjuk\·ånlsan sbl tl.' r, r eprm\tiono:\·u rksUide r,
cltlsJ~id.:JJillgSnnonlningar 111. 111. S<t ll1t Olll]JC::iL)'nt \'urtets al1li11LlnJ otl d ri cksvalL on )
11itionser:<illlning, l >l'OYinntl.'riJJ"'
b ocl1 försoemlo
btJl ys nin g.~- och eldningsä mnen n1. 111. Dos::~utom bör han sva ra
för fortds OII IOllelbctra beYakning.
SokLionc ns m i uanorclni ng a r i n d elas i g r n p por lJ oroonde
på min statioJJ Ornas antnl ocl1 higcn .
D e t rörliga försY nruts truppduiHr f' ammanl'ijras ~il\·oJJ lill
g rllp por, liVcHd ora mull s itt L egl'iln ~ad o oumlde.
D oE;sa s istnitmmla g mppor lytla t1irckt umlur sokt.ion r:; hoblhafy <tron.
D et rurl iga förs\·a rots uppgil't ä r: ntt tn·ggn tlut l'n sta
försvar et m ot öf\·crrumpling, aU hind ra rekogno seringar inom
sektion ens om råde sa mt att upp Liiek<l. oe h inrapportera lientli ga stridshafters upp trädande och rörelser. L[wgt framskjutna
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bevakningsfartyg äro härvid af sy nn erligt värde, mon de böra
vara snabbgåend e och a[ sådan konstruktion, att do kunn a
hålla sjön äfven i h årclt väder.
Af stridsindelningen följ er fredsindelningen. Minförsvarets
materiel är sådan, att hvarj o till mintjänst utbilJad bör kunna
placems på hvilken mingrupp som häl st. Det samm a gäller
hjäl1w apnen. Artilleri ste n di:iremot, såväl rlen fas t anställd e
so m rlen värnpliktige, måste utbildas för vissa besthmda gr upper
och kan i allmänh et ej utan förogåemle öfnin g an vändas in om andra grupp er. Den hittill s brukliga indelningen i lika stora
kompanier kan sålunda för minpersonalen och hjälpvapnen
bibehållas, mon för artilleriet är den olämplig. För artilleri et
bör gruppen utgöra freJsenb et. Indelningen i lika stora kom. p ani or bar uppstått på grund af sträfvan efter onkelhet i den
ekonomiska förvaltnin gen , men måste vid mobili serin g bortfalla och då har don na sträfvan efter enkelhet modfört den
oliigenheten, att alla vid mobilisering måste sätta sig in i nya
förvaltni ngsförhållanden. Mod stöd af krigsbesättnin gsli storna
erh ålles den fasta p01 sona], h vara f gruppen skall bestå, samt
det antal värnpliktige, som hvarj e år skola u tbild as in om donsamma . Gruppens personal fördelas på batteri erna och staberna, h van·icl de högre sta bornas personal utbi ldas inom och
tilld elas lämpliga grupper. Dessa uppgifter läggas ti ll grund
vid bestämmandet af det anta l värnpliktige, som h varje år bohöEva nttagns fr ån ett rullföringsonm"t<1e, hvarvid man ntgår
cläri!"rån, ntt ett rullföringson1råde i sin helbot IJör tilldelas on
bestämd grupp. Delnin g at ett rullföringsområdes värnpliktige på fien1 g mpp or bör endast undantagsvis ilg<l. rum och
då efte r en viss plan.
N u kan det i n träffa, att on g rupp är så stor, a lt det för
gru ppbefälha fvn ren ä r svårt att med hillila så y ä ] det di rek ta
inseend et öfver gru ppens u tbildning som ock dess ekonomiska
förvaltning, mon i så fall fördelas dessa uppdrag på två eller
fl ere underbefälhafvare, som hvardera föra befälet öfvor vissa
d ivisioner.
Å andra siclan kan det förekomma, att personalen mom
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en grupp i och för fredsutbildnin g är för li ten för on befälhafvaro af lämplig grad. Då samman slås tvi't eller Acre lämpliga grupper t ill en utbildnings- och ekonomisk enhet.
Hufvudsaken är, att na mnrullor samt öfriga hehö(liga
·
hand lingar föras batterivi s och särsk ildt för stabema, så att de
vid mobilisering genast kunna öfverlämnns till vederbörande
batteribefälhafvare eller stab.
Vid gruppexpeditionerna föras dess utom rullor öfver gruppen tillh örnude eller där utbildad personal m ed anteckningar
om el en stab eller det batteri, för bvilket don är afsedd. Dessa.
rullor uppgöras en för hvarj e rullföringsområde och do värnpliktige ordnas efter årsklasser, hvarigenom <let blir lätt att
vid de värnpliktiges an koms t fördela dem.
Rullorna uppgöras under vapenöfningarne, sodan tillräckli g känn edom erhållits om p orsonalens lämplighet på olika
poster. För en dylik personalfördelning är det nödvändigt att
veta el en mobiliseringsdag, då de värnpliktige äro att påräkna.
Dessa uppgifter lämnas af rullföringsområclesbefälhafvarno rönmde de till vapo!löfniug inkallade i af:lämningsrullorna och
för afskedadt 11.1anskap samtidigt mod inskri Eningsbokens öfversändand e.
Gen om de värnpliktiges fl yttnin g mellan vlika rullföringsområden sa mt på g ru nd af uteblifvancl o af annan orsak kan
det vi sse rligen inträffa, att några för ett bntteri påräknade
väruplikt ige ej komma till detsa mma, men Yid bostämmamlet
af antalet värnpliktige mt"tsto gruppreserv beräknas , och på
gruucl dämf torde någon brist ej behöfva uppstå, hvarjämto
el ylika oegentligheter lätt afhjälpas under mobiliseringen genom
öfverf:lyttning mollan lälll pli ga batterier.
En kategori värnpliktige. på hvilka mau vid mobilisering
måste hygga tlr afskedadL und erbefäl. R örand e såda na värnpliktige måste chirför rullföriu gso mrådosbofälba[varno lilmna
vederbörande regeme nten uppgifter på alla förändrin gar .
Hinder för ett ration ellt genomförande af nämnda organisationsprinciper kunna förekomma. Då må den hittills anYi:inda kompaniindelningen bibehållas mellan vapenöfningarne;
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mon unrl e r dessa spriinga s kompaniförband e n , och man öfvorg<lx frå n freds- lill s lriu si n(lolningon , h va rigonom alla LdiLIhafvaro l'i'1 tilll'iil le att siltta sig in i do förl! å lland on so m vid mobilise rin ge n komma att rada
I~Lt si'tda n t förfar;nclo torde o j
orbjLHla n <'l.g ra stö rre syi\.ri g h otor. Ett analogt förh ålland e fill·nor man YiLl fl~ttcm, (liir å rligen kompa niförhaJHlon spriin gas
och manskapet ltirLlolas p å fartygen.
Sii.Ltot för mate riels oc;h ammunitions förvarin er ll!Hl or l:rofl sförhållaml on inve rka i ]J(ig gnHl pi't mohili so rin g~n f:i snabbh et.
J detta afsccJ:(lo gilll er för pj ilso r mod bosLi"itmln u p pställn i ngspln! i:ie r: att ]>JiiSorna stiincligt s kola Ynra lJ ~"t f:ii na uppsUi.l lningsplatsor och fullt klara till anviindning; aLt materi ele n [(in·m··as
i hatto ri ~ rnaf:i hå lrum , att ammunitionen färdigap terad t'örvams
t battc·nemas iunmunitions(lurka r.
L~ ör s. k. rörliga bat te ri e r
gii.llcr: att pjäserna förvaras å lä mpligt stii.IJo i niirh oto n af d on
plats, clilr l>nttori oma äro a[sod dn aU upp stii.llas; ntL materi el
och ammunit ion lÖl'\'aras å sam ma pla ts inlao·d i liitLran s portabla låd or.
"'
Tillsyn af pjiisor, materi el och nnlnll1Jli LioJJ ulCd'vas Ulld er .~ rul~pi.J e fiillml'vai·on s iJJ socn<l c al' el en trnpp<lel , so m vid
lll Obt! JSl'l'lng skall L•e e~iiLta n~dorbömwlc lmttcrior , och si'!SO ill
lntriid o hiirvi<l beordrn s Lill hnwj e grn[llJ hilllpligt antal nk o:;ntbild a d p or sowtl .
"
.
.\'id on ei'Lo r d essa g rund e r ordna <l tjiinstgö rin g oc:h u tbt!tlnlllg känn e r Jwarj e lJe[iilJHtfVIII'O vik to n ar si n po.~t oc/J <l ot
ansvar , f:io m ll\·ilnr pi'• llOllOm. lian kan und er l'retlsl'örhitllan<lcn göra sig l'ör trogon m od s in tjän st;öring ll!Hl or stride n
oc l1 rnli oncll t loda sina und erl y d u n dos ut bi Id n i ng. Det La eggar,
~ kärp cr fi!nmlgnn oe:h klarar bliuk<.:n för f:i[Hla na detaljer,' ~om
I
ansvarets stu JH! kunna k1fva stort infl,\·tnn(lc p it ett at' !Jul'\' UdYill"korcn l'i.ir on segerrik ntgtmg n[ stri tlon: »J)on lu g na
oc h malmoLhctna I.JofiilcSöringen ».
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Arsberättelse

bestyckning och beväpning
år 1902.
A f lcclamolcn H. E1·icson.

Den 2~ Februari i år clrnbbacl os vö,r fl otta a[ on l<iinnbar förlust <lå <l on a f Kongl. örlogs mannasii ll skapet ntso tldo
före<lragnn tlc n af tlotla års bc~ritttels o i bestyckning och bovi1.pnin g, kapton e n vid Kongl. flottan J. A. F. C:rabm vid den
sorgliga oly ckshiintlolso n Yicl Bofors omkom.
På grun(l af sina gerligna kunskn.por, y tte rligare utvidgade genom on under vintern lDOO -HJOl utrikes företagen s ludierosa Yar kapten Grahm rii.ttc mannen att p å ett viinligt
sätt fullgöra det h onom af säll skap et gifna h edorsamma uppdraget.
Tyyän slöts hans förhoppnin gsfulla lofnadshana lå ngt
inn an ännu hans rika erfarenhot hunnit komma vi\.r fl otta t ill
fullo till godo.
Såsom su ppl eant åt föredraganden tillkommer <l ot nn
mi g att sö ka redogöra fcir hv::ul anm iirknin gsv iir<lt ulHl or ;\ rot
tilldragit sig inom klasse n: >> Bos tyckni11 g och 1Jovi1pning ».

Krut.
Rök svagt krut anYii.nd os m1m ora a[ alla
bruk. Värtlot a[ Jet röksvaga kru tet k an
skattas; inl'örantlot cliiraf föränrlra<l c ph f:ii n
modernt kr ig, och nöd \'änrl iggj on1e mod ens

m a rin er fö r krigsl1 iiJ lor ieko öfvorti ll villk ore n för
slopanrl ot a[ oor-.

-30hörda mängder föråldrad materiel. Jämfördt mod svartkrutet
har det röksvaga krutet möjliggjort fördu bblandet af kanonernas energi, hvarige nom skjutafslånrlcn i cl eu praktiska kri gföringen kunnat mångdubblas isynnerhet sedan genom tcl oskopsikton, elektriska affyrningsanordnin gar och förbättrac1 e afståndsmäta re prec isionsskj u tni ug ell er kraftutveckling icke därför behöfver frånses . Skjutha slighcten har ökats, dels emedan
målet under eldgifuingen icke skymmes af rök, dels på grund
därnf att den nästan full ständiga frånvaron af residuum i kaJloncn efter skottlossningen har gjort viskningen ö[\·orHöclig.
Striden står numera icke mellan röksvagt krut å ona sidan och svart- eller brunkrut å den andra; de senare harva
för länge se dan fått gifva \'ika. Det är uitrocellulosakrut eller
nitroglycerinkrut som frågan för närvarande gäller , och allt
fortfarande pågå i Hertalet länder experiment för att borteliminera do olägenheter, som vidlårlit de först framställda krutslagen. Nitroglycerinkrutet har nämligen haft olägenheten att
åstnclk omma urbränningar i kanonerna, under det att nitrocellulosakrutet fortfarande är hygroskopiskt och framför allt
miud:e stabilt, tin dot förra. Strtifvandena haiva sålunda gått
ut pa att söka åstadkomma ett mindre erosivt nitroglycerin krut, och detta har man vunnit genom minskande af nitro g lycerinhalten jämte tillsats af kol och vätehaltiga dämpningsmedel. Allmänt bekant är Englands missö de med c01·dite,
som genom urbränningar förstört ett stort antal kanoner. Corditens sammansättning har hittills varit 58 proc. nitroglycerin,
37 proc. nitrocellulosa och 5 proc. vaselin. Urbrännine-arna
förorsakades af den oerhörda hetta, som vid krutets Iör~brtin
ning alstrades; genom att nedsätta nitroglycor inlmlten minskarles
temperaturen och därm ed urbränuingarna. Sålunda har engelska Hottan nu till tjänstebruk antagit ett krut, so m benämnes »Cordite l\f. D.>> och ll\·ars sammansättning läror vara 30
proc. nitroglycerin, Go proc. nitroccllnlosa och 5 proc. vaselin .
T ys lm mannen
·
har för sitt krut ännu lägre nitroglycerinhalt
och dessutom ett dämpande ämne för att nedEätta temperaturen.
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De mariner, som antagit nitrocellulosakrut, hafva som
ofvan nämnts i all mänhet att kämpa mot d ess bristaneJ c stabili tet. Emollortill hållas alla de rön och erfarenheter, som
vinnas vid försöken att råda bot härtör, i högs ta grall hemliga, och jag tir icke i tillfäll e att därom lämna några npplysnin gar.
Genom marinförvaltningen s försorg hafva under Jlcro år
förvarings- och upph ettniugsprof med såväl 11itroglycorin- som
nitrocellulosa krut blifvit utförda, h vilka tydligen visa det förra
kru tets öfvorlägsenhet i stabilitctsafseende. Såluuda har nitroglycerinkrut hållits uppbettadt till 50° U. under 7 m ånadors
tid utan att undergå någon som häl st förändring i balistiskt
afsoonde. Därigenom att svenska fioltan dessutom nöjer sig
med jämförelsevis låga tjän ste tryck, hafva olägcmbetc rn a a[
nitroglycerinkrutets erosiva inverkan å kanon erna icke framträdt. Så Ilar exempelvis Götas 2l cm. kanon orter G2 skarpa
skott kalibrerats och undersökts utan att något so m häl st slag
af urbränni11 g kunn at förmärkas.
För att erhålla säkerhot mot brbtandc sttibilitot profskjutes numera Hottuns röksvaga krut, innan det från krutbruk
cmottuges, t\· änne gånger m ccl minst ett haUt års m ellanmm
och skola för krutets goclki:innawle skjutresultaten vid dc båcla
tillfällena vara praktiskt taget fullkomli gt lika .
Olägenh eterna a f urbränniugar äro , i balistiskt afscende ,
att projektilen, när bommarna blifvit mycket förslitna, icke
styres samt att då proj ektil en vid ansättningen åker för långt
fram i loppet, laddningsrummets volym ökas, hvarigenom utgångshastigheten minskas, kulbanan blifver mindre fia ck, uppsättuiugen icke stämmor o. s. v.
Af i Amerika utförda sk jutningar fram går, att urbrän·
ningar lättare åstadkommas, då kanonerna äro upph ettade .
.Med en 76 mm. kanon, som användes på HoLtans skjutbana,
hade skjutits samrnaulagdt 560 ska rpa skott med 1ögs vagt
krut; lopp et var dock fullk omli g t oskadad t, eu är enda st ett
fåtal skott skjutits hvarjo gång. Så utförcles umlor en och en
kvarts timm es ti(l en skjutning om 108 skolt m oc1 tryck a[
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-322370 atm., hvarvicl kanonen mellan tapparna och mynningen
hl ef så ytterst upphettacl, att en rlär lag<l triibit kolacles. Yid
nn(lcrsöknin g af kanon en befanns, att bommarue vi<l rdtlingcn s Lörjan blifvit så urbrända, att projektilen utan svårighet
kunde föra s in · en god bit i lopp et och vid mynniJJgcn hade
loppets dinmeter ökats mccl nära en millimeter.
Skjuthm;tig hetcn hade dock icke uppgått till mer iin 1 1/ 2
~ lwlt i 111inutcn. Delta visar tyclligt, att kiirnrörcts höga temperatur höj er mö;jligh eten för urbrällnin ga r, lwilka således böra
lättare uppstå i tunnväggiga pjiisor än i tjookviciggiga.
Kanoners
Hur stort kraf Gör man då uppställa på en kanons >> lifsliföliingtl.
ltingd » i balistisk mening? Kanonen bör, ä[,·cn sedan den
nl\gon tid varit i tjiinstcl.Jruk, kunna skjuta minst dubbelt så
många skolt, som ombonl medföras per kanon utan att eHokten ell er träffeau noliklJCtcn mi nsku s i högre grac.l. Eljest finnes ingen orsak att hålla <lubbla utredningar i förråd och dessutom kan väl i strid förekomma fall, d;\ ena siclan uteslutande
anviindes . Liigges till elen dubbla utredn in gen clot antal skott
som per hr skjutcs i st rid ss kjutnin g unel er cxe mpeh 'is 20 å r ,
så torde crbiillns el en >> lifsläug(h, man bör fordra ar en kanon.
För att un chika urbränning ar bör proj e ktilen väl ansättas . och vid skjutnin gar i fredstid proj ektilens gördel intaljas.
För 11ärvarandc am·ända de olika staternas flottor för sina kanon er följand e krutslag:
Norge: nitrogl yccri nb·nt (ballist.it och co rdit);
Danmark: nitroeellnlos akru t;
Tyskland: nitroglyceri nkrut (för kalibrar större än R,s em .);
kalibrar)·,
nitrocellul osakrut (för öfri<Ya
»
b
och IJ. l\1 .·
collodium
(P)'l'o
Rysslan d: nitrocc llulosakrut
krut);
En_qlancl : nitroglycer inkru t;
Frankrike: nitro cellulosakru t ;
,·cm·in Itali en: ni trogl.Yccri n krut (mc el Yariuran( le ni Lroo·l
b.
;
)
proc.
-J.O
högst
JJalt,
Österrike: n itroglyccri nhn t;
Pörcnla sta tenw : nitroccllulos akrut sa mt :JO proc. nitrogly cerin krul.

Inom olika länder pågå för närvarande försök att framställa röksvagt krut, som vid skjutning icke alstrar laga; och
försöken hafva på flere håll krönts m ed framgå ng. Så hafva
fiamfri a krut fram ställts m ed fullkomligt samma balisti ska egenskaper som motsvarand e nitroglyceri n- eller nitrocellulo sakrut.
För flottan synes dylikt krut kunna bli[va af betydelse vid
nattskjutnin gcn, särskildt vid försvar mot torpedbåtsa nfall samt
för bevakningsp jäser, då vanligt krut med låga fullkomligt

Flamfritt
krut.

röj er läget.
På grund a[ de erfarenheter , som vid Dristigheten s prof- Bcs viirandc
r esa under hösten 1901 gjordes m e(l hänsyn till krutgasens gas ~on c r.
inverkan på i närheten af kanonernas mynning befintliga djur,
hafva på marinförval tningens initiativ och genom Bofors-Nobelkruts försorg utförts försök för att utröna utseendet af elen
zon framför och på s idorna om kanonrnynn ingen , inom hYilken krutgasens verkan blir afsevärd och besvärande.
Besvärande gaszoner
vid
21 cm . kanon

vid
15 cm. kanon.

Försöken hafva verkställts unel er skjutni ng m ed såväl 21
cm. som 15 cm. kanoner Mj'JS med anvämlanclc a f tjänsteladdningar och nobelkrut. För änrlamålet använd es dels skärmar
bestående af en träram , l meter bred och 0,75 m eter hög med
uppspändt karduspapp er eller tunnt tyg, tlppställrla med midtpunkten ungefär i höjd m ed kanonens mynnin g, dels finggor
af plåt, rörligt anbringade så att deras afvikning från eller
Tidsk1-ift i SJöväsendet

3

-

34-

mot kanonens hörnlinies riktning kunnat uppmätas. Af bi fogade skizzer framgå resultaten af dessa undersökningar. De
närmast bakom kanonens mynning befintliga skärmarne åverkadcs af häftig sugning, under det att de öfriga voro utsatta
för tryck. Formen af dessa gaszoner är emellertid ganska
ö[vorraslmnde och kan vara influerande vid bestämmandet af
det oskyddade artilleriets uppställning ombord.
Röksvag anOaktadt vid alla moderna kanoner röksvagt krut använfymings
des, blir under längro eldgifning med snabbskjutande pjäser i
laddning.
torn eller kasematt den af anfyrningslndclningen alstrade röken
bcsviiranc1e. Inom de tiesta mariner hafva på grund häraf
försök gjorts att ersiitta den rökalstrande af svartkrut bestående anfyrnings1adduingen med röksvagt krut; mig veterligt
bar ingen marin hittills fullständigt lyckats hiiruti. För vår
flottas räkning lmfva emellertid experiment uti öfvor ett års tid
pågått i ofvnn augifvet syfte, och man lHlr, utan att erl1ålla
e fterbränning eller ojiimna tryckres ultat, lyckats i afsevärd grad
nedbringa miiJJg(1eu af det rökalstrande krutet uti anfyrningsJn el d n i n g n m e.

Projektiler.
Frågan om projektiler för det modema sjöartilleriet tilldrager sig alltjämt don största uppmärksamhet i alla länder.
Bedan för ett tiotal år seclrm hade man i Amerika genom cementering och härdning a[ pansarplåtarnos yta lyckats f-inna
ett mntc:rinl, i stAn\1 att trotsa följderna af beskjutning af dåvarande projektiler. För att mcijliggöm förstöraudet af dessa
hiirdado pilttar utförd os i Ryssland omfattande försök med
projektiler förseelda med mjuka kappar, hvilka försök då tilldroga sig nllmii.11 uppmärk samhet. Man märkte emellertid
snart, att \lessa kappar; h vilka, som det påstods, v oro fästade
vi(l projektilen genom magnetiskt inflytande, någon gå.ug föllo
af projektilen och flirorsakade sprängning af kanonen, ]warföre man öh·orgick till on mycket plastisk kapp af motalL

- 35Denna borde, ansågs det, vid stukningen så att säga omsluta
och smörja projektilspetsen . Emellertid kom man sonart underfund med att vid skjutning mot ohärdad punsarplat ~enna
kapp endast bidrog att minska projektilens geno.mträt~gmng af
plåten, enär kappen icke allenast icke ~1ade nagon ~nverkm~
på pansaret utan äiven så att säg~ gJorde de~_ta tjockare 1
proj ektilens anslagsriktning. Till fölJd härar gora~ nu kapparne af stål af nästan samma bårdhetsgrad som ogi~'ens.
Kappen fästes till projekttierna en!Jgt tvanne ol.1ka n~eto
der. Den ena består däruti, att kappen fastlödes tlll agnren
medelst en lättsmält legering (för att icke skada härdningen);
vid den andra pres::as kappens bakre kant in uti en i ogiven
ursvarfvad ränna . Den förra anordningen synes vara bättre,
enär den ursvarfvade rännan gör projektilspetsen mycket känsli g just vid denna plats .
Kappens betydelse vid projektilens anslag mot modernt
ythärdadt pansar kom mer att onmanmas under »Pansar,, , .
H vad angår skjutning med snecla anslag mot pansar nar
erfarenheten visat, att kappen, åtminstone vi<l anslagsvmkel
större än 50° mot plåtens yta, bidrager att föra projektilens
axel vinkelriltt emot plåten, hvarigcnom inLriJngningen underlättas.
Inom de tiesta mariner har uödväncligheton af att förse
de moderna projektilerna med kapp blifvit till fullo insedd;
fransmännen hafva redan m{wga år använclt sådana, ocl1 nu
på sista tiden lära äfv~n för den tyska f-lottan sådana vara
under anskaffning.
Under 1902 hafva vid Bofors en del intressanta projekt ilförsök blifvit utförda emot cementerad och ythärdacl Kruppp låt. Hesnitaten af dessa försök visa, aLt projektilfabrikationen,
särskildt hvacl angår tillverkningen af projektiler afsed(la att
i större eller miuclre grad bryta pansar, n ått en hög utveckling i vårt land.
, . . ,·,
o
•••• _
•
. . • • ··
M ed 15 cm. pansargranater af Bofors spcc1cd-stal for o SkJ ntfOJ ~u k
.
.
proJcktouos elen 24 Januan. slqutmno·ar
mo t on Ioo
o
m m · tj·ock ce- med
.
b
,
b
C'
]] I' l t 1 ·ar t!ler af >Bomonterad och ythärclad Krupp-plåt från )amm o ·
a e1. '"" f'ors specialc

o

stål» .

·-- 36 uppställ(l utan backning och medelst kraftiga stöd fästad uti
en stn,rk ram .
Skjutningens ändamål var att prö[va värdet af de framställda projektilerna samt att utröna, i lwad mån å projektilen
anbringad kapp ökade dess effekt vid beskjutning af cementc radt och ytbiirdadt pansar. Resultatet af skjutni ngen framgår af bi f og ad e sk j ntprotokoll ocL fotografier.
Skjutning med 15 cm . proj ektil er mot 180 mm. cementerad och ythärdad Gammell-Krupp-plåt.
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sp.-stål.

47 ,7

G39

140 Genomslagen.

Hel.

2

D:o

47,5

Gl4

134 Genomslagen.

Hel igenom, m en sedan afsp ru cken på
111 idten.

3

D:o

4

D:o

47,G 684 127,5 Utstansadt hål. Krossad.
Spetsen
fast i en n tslans au bit.
47,5 5G7 124 Ej genomslagen. J(rossacl.
Spetsen
fast i den lös·
stansade delen.

5

lkasp.·stal.
p p. ~of: s J

44,5

G34

134 Ej genGmslagen. Krossact

G

D:o

44,5

G84

144 Fullständigt ge· KroRsad.

45,5

G94

n omslagen.
148 Ej genotnslagen. Krossact
Spetsen
fast i plåten.

45,5

752

l Gl Ej genomslagen. Krossad.

45,-l

731j

157 Plåtens hörn af- Spetsen fast i pl:'t·

7

l

l

~>
C1l o...c+r;;

8

J Pgr. utan \

JPgr. krom-1

l

stål, utan
kapp.

f

D:o

fHp gr. 1\f j:JS\
9 12 kg. Jagt-J
krut.

lO

f Hpg;.

af \

lsp.
-s tal. 2J
kg. jagtkrut

Spetsen
fas t i plåten.

Rpetsen
fast i plåten.

s lage t.

45,-J.

753

ten.

lGl P låten söndersla- Sprängning i
gen i flere bitar.

ten.

p läR es ultat af s kjutning m e d 15 cm . proj e ktil e r mot 180 mm .
c e ment e r a d o c h vthärd a d C amm e ll-Kruoo-ol å t.
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De fyra första skotten skötos mod vinkolrä tt anslag moll
kappade projektil er a[ specialst ål och mod aftngund o hastighe t.
I de båda första skotten, som skötos mod anslagsk •stigheto r
af resp. 639 och Gl-1 m eter (1-!0 proc. och 134 proc. enligt
do Mane), giugo projekti lerna hela igeuom plåten. I tredje
skottet, mecl en anslagshastigtJOt af 584 meter (127 ,i) procent ),
slogs plåteu fullt igenom, mon några Litar a[ proj ektilens bakre
del stannade utanför }Jlåton. Som bitarna omellcrticl vistHle,
att projektil en ha<le några htirdspri ckor i bakre del en , synes
sannolik t, att en fullgod projektil med ll enna an sbgshast ighet
borde »Hott » gått igenom plåten. l\fan styrkos i cleuna åsikt
genom verkan af fjärd e skottet, där utstansni iJgen var nästun
fullständ ig, i det att on plugg af plåten lossnat och pressats
bakåt cirka 50 mm., oaktadt hastighe ten här motsvara de en<.last 124 proc. Man torde således kunna utan större lll iss tag
anse, att ifrågava raude projektil slag med använda nde af kapp ,
med en anslagsh astighet a.f 126 proc. enligt de l\Jarre, ui:itt
och jämt genomsl år cemente rad och ythärda<l Krupp-p låt, un der förutsätt ning att proj ektilens diameter och plåttjoek lekcn
icke äro alltför olika.
De båda · därpå följande skotten skötos med 15 cm . barlastade pansargr anater utan kapp mot sam ma plåt. Det femte
skottet visade, att on hastighe t af 13-± proc. ej var t illr~ickl i g
för genomtr ängning, uneler det att 1-±4 proc., som användes
vid sjätte skottet, tydligen gaf öfversko tt af arbete. Bål1a projektilern a krossade s visserlige n, men elen senare slog fullt igenom plåten . Att på grund af resultate t från dessa båda skott
be<.löma för genomtr ängning erforderl ig anslagsh astighet torcle
vara ganska vansklig t. ~'Leclcltalet af hastighe terna, eller 130
proc. enligt de l\Iarre, torde dock ligga gränsen ganska nära.
Utgåend e från dessa båda hastighe ter, 125 proc. för elen
med kapp förseelda projektil en och 130 proc. för projektil en
utan dylik, får man en värdesiff ra på <len använda kappen
däri, att det erfordra s omkring 11 proc. större hastighe t u tt
genomsk j uta en cemente rad och ythärdac l Krupp-p låt för on
projektil utan kapp än för en projektil med kapp.
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En amum värdesiffra å kappen erhålles, om man utgår
från projektile rnas lcfvande kraft. Lefvande krafterna äro proportionoll a mot hastighete rnas kvadrater, således 139)2= 1,22,
( 126
d. v. s. 2~ proc. större lefvande kraft erfordras, om projektilen
är okappad.
Löjtnant Davis i Förenta staternas flotta har i Proceedings of the United states naval institute N:o G9 medd elat ett par
formler angifvanclo erEorderlig anslagsha stighet för genomträn gning af Krupp-pl åt, af hvilka framgår, att därtill erfordras omkring 23 proc. större Lastighet för en projektil utan kapp än
för on projektil med kapp.
Emellertid spelar ju projektile rnas beskaffen het här in
på ett sådant sätt, att det icke är möjligt uppställa några allmängiltig a r egler eller formler .
För att erhålla dels ett värde å plåten, jämförligt mod
vanliga pansarplå tsprof, dels en jämförelse mellan pansargra nater af vauligt kromstål, och de vid do föregåend e skotten
använda projektile rna af specialstål , skötos ytterligare två skott
med 15 cm. pansargra nater af kromstål, tillverkad e vid Bofors
af ämnen till 15 cm. baHpansa rgranater och härdade på samma
sätt som dessa. Oaktadt en anslagsha stighet i åttonde skottet
af 161 proc. slogs plåten icke igenom, och var verkan å plåteu ungefärlig en elensamm a som vid femte skottet, d. v. s.
gränsen för plåtens motståndsförrn åga nästan uppnåd d.
En jämförelse mollan de använda hastighete rna visar således, att de äldre projektile rna bohöfdo 20 proe. större anslags·
hastighet och nära -±5 proc. större lofvanclo kraft än specialsth lsprojoktilc rna för att ph don anyända plhten göra samma effekt.
Plåten synes hafva varit af mycket god beskaffenh et.
Oaktadt afståndet mollan träffames medelpun kter i allmänhot
icke var större än 450 mm., uppkomm o efter 8 skott, hvaraf
-+ genomgåe nde, enelast en genomgåe nde spricka mellan träffpunktorna för fj ärde och femte skotten.
Dessa åtta skott skötos, som ofvan nämnts, med oladelade
pansargra nater; för att jämväl erhålla ett begrepp om mod
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spränglad dning försedela halfpansa rgranaters Yorkan m ot plåten skötos ytterli gare tYänno skott, <let nionde mod yanlig
baHpansa rgranat och det tionde med halEpansa rgranat at specialstål; bastighetorna uppgiugo till resp. 157 proc. och luJ
proc. enligt de l\Jarro. Den senare projektile n sprängdos vid
gången genom plåten, som ph baksi<lan uppro[s inom en Letyd ande omkrets, hvarvid 6 stora stycken slun gados djupt in
i den bakom plåten varande sand vallen.
Våra 2 t cm. kanoner hafva und er det gång na hre t till- Kapp:ulc p:mförts on afsevärd kraft geno m dc kapp ade p ansargra na te r, som H~rg:·anatcr
.
·~r l .
],
t .. ff el
for 21 Clll.
anskaffats för deras utrodnmg.
l\' e< 1wman -...rupp nr a os
kanoner.
uneler bösten 1001 öl:verensk ommolse om loverans af ett antal
dylika projektiler , so m skulle vara a[ det bästa slag, som af
firman kuude framställa s. Denna loverans fullgjordes seelermera i så gorl tid, att pansarbåt arue under sommaren s öfningar m odförd e kappade projektiler .
Då emellertid rle profskjutn ingar, som i samband m od
denna loverans godkänna nde utfördes, äro synnerli gen intressanta, må dc här nedan omnämna s. De äro nf intresse icke
blott som bevis för huru högt proj oktiltillvo rlmingon i vhra
da gar är uppdrifven, utan äfven därför att de ytterli gare bekräfta elen höga ståndpunk t donsamm a inom vårt land intager.
Skjutning on u tförd es i ~1epp en den 31 l\laj. Målet utgjordes ar on 260 mm. · tjock, cementura d och ytbiirdad Kruppplåt af climensiouorna 2500 X -±00U mm. utan backniug lästnd
till en stöd n r m al 30 cm. e\n·irke.
Första skottet, som a[siig att kontroller a plåtens beskaffenhet, sköts mod en 21 cm. pansargra nat utan kapp , tillverkad vicl Bofors a[ specialstål. Anslagsha stigheten var 13-± proc.
enli gt <le l\larro, och fyllde plåten vid skottet de föroskrifn a
fordringar na för <less go<lkännand o.
Vid andra skottet, som sköts mod rlon [ör loveransp rofskjutning uttagna 21 cm. pansargra naton med kapp, or!J ölls
en anslagsha stighot af G31 meter, motsvamn do 139 proc. enli gt de l\larro. Pro;joktilon genomslog plåten och Morfanns
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hel 1560 meter bakom målet. På grund häraf godkämles leveransen.
Emellertid hade uneler våren 1902 utförts väl lyckade
prof:-;kjutningar mod 21 cm. pansc1 rg rana ter med kapp till ve rkade aE Bofors' specialstål mot likadan plåt, so m ofvan omnämnts. Med 131 proc. enligt de Marre haclo projektilen hel
slagit igenom plåten . För att erhålla ett mått på dessa pansargranaters förh ållande vid beskjutning af plå ten i Meppon
skötos efter leveransprofskjutningen tviinne skott med Bofors
proj ektiler.
Det första af dessa aEsåg att erhålla en jämförelse mollan den kruppska projektilen och en svensk; till följd bära f
bestämdes anslagsha stigheten till samma procenttal en ligt de
Marre, som för den kruppska proj ektilen använ des.
Anslagshastigheten blef 630 meter eller 140 proc. enligt
de Marre. Projektilen genomslog plåten och återfanns hel 3060
meter bakom målet.
Vid det andra skottet valdes en hastigh et i närheten aE
den för nätt och jämn genomträngning beräknade, nämli gen
550 meter, motsvarande 122 proc. P rojektilen genomslog plåten, men splittrades samtidigt i bitar; af plåten utstansados
en bit om 73 kg:s vikt, hvilken slungades 650 meter bort i
terrängen. I öfrigt var hålet mera rent (cylindriskt) [in vid do
båda föregående skotten.
Med anledning af skjutningen kunna följand e erinringar
göras:
l :o) Den vid sista skottet använda anslagshastigheten motsvarar projektilens hastighet på omkring 3-!00 meter; flottan
har således genom det nya proj ektilslaget tillförts en kraftig
projektil.
2:o) Den omständigheten , att det vid sista skottet utstansade plåtstycket slungades 650 meter bort i terrängen , tydor
på ett icke oväsentli gt kraftöfvorskott hos proj ektilen.
3:o) Jämföres r esultatet af denna skjutning med föregående skjutningar framgår, att fre stningen på projektilen är
större, då hastigheten närm ar sig den för genomträngning or-
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forderliga, än då kra[töfvorskott föroftnn es bos projektilen, sam t
att sagda frestning minskas i mån som hastigileton därutöfver
ökas. Om påfrestningen kan sättas omvänclt proportionell med
hastigh eten eller någon funktion cbraf, är på grund af alltför
ringa erfarenhet icke möjligt att säga; dock synes det, som
funnes för hvarje projektilslag en ,,kritisk» låg hastighet, vid
h vilken projektilen ovillkorligen sönderbrytes vicl anslaget ollor
gången genom plåten.
·
U nd er förutsättning att nu gjordt antagande är riktigt,
.
.o
.
[
"l l J projektildiamotor .
bÖl' Vll1 platprofmng Öl'1lft anuet
["l t' l l l - JC 1(e nämnp a JOO c e (
värd t öfvorstiga talet l, på det att hastigh ete n (u nder förutsättning a[ ungefär lika projektilvikt i rundkula'') rälmallt och
anslagshastighot af viss procent enligt de MmTe) icke måtto
blibra den "kritiska ".
5:o) Vid skj utning moJ de stora anslagshastigh etorna erhöll plåten å baksidan kratorartadt utseende (se skizze n) ,
hvarjämte ett större antal bitar af en
knytnäfves storlok och därutöiver utsletos
ur densamma.
Vid den lfl.ga ha stigheten däremot
utstan sades, oaktadt projektilen söndrades, ett r ent cylindrisk t hål. Detta torde
kunna förklaras på följande sätt.
Vid båda hastigh etorna börjar projektilen med att utstansa ett hål oc h
drifvor därvid före sig det utstan sade
stycket. Vie! den högre hastigheten bibehåller projektilen så sto r fart jäm förci
med don u tstansade plåtbitons, att elen
intränger uti och sönderspränger denna,
redan innan den hunnit lämna plåten.
Härvid ryckes det utstansade styckets bitar, som rent af kila sig mot det utstan''' ) Fö r jä mförelse mellan proj ektiler af lika ell er olika kalibe r rtnväncles oftrt d et tal, som angif\·e r förhå llrtnclct mellan projektilens vikt
och vikten af en rundkula med diam eter lika med kali bern.
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sade hålet, med sig bitar af plåten. Den låga hastigbeten är
däremot icke tillräcklig för att sönderspränga den utstansade
biten och hålet blir rent.
I samband härmed torde böra påpekas, att projektiler
med så stor pansarbrytande förmåga som ifrågavarande, svårligen med nuvarande tektiiska hjälpmedel kunna vara sprängladdade och att sådant icke häller synes oundgängli gen erforderligt. För projektilernas styrka måste nämligen håligheten
göras jämförelsevis liten, och det är för närvarande icke möjligt att erhålla ett i öfrigt för sprängladdning i projektiler användbart sprängämne, tillräckligt kraftigt att spränga den ofantligt starka projektilen. Erfarenbeten gifver dessutom vid handen, att ett högst betydligt antal som sprängstycken verkande
bitar vid projektilens gång genom plåten utspränges ur denna
senare . Man får därför tills vidare för dessa projektiler afstå
från sprängladdningens tändande och gasalstrande egenskaper.
15 cm . halfFör att utröna J5 cm. haHpansargranMors styrka och
pansargr:1- verkan vid beskjutning af Krupp-plåt hafva en serie försök
n:ltcr.
Ll"f"
.
f d
u 1 vrt ut ör a.
Skjutningarne började under sensommaren J 901
samt hafva fortgått äfven i år.
Den första skjutningen utfördes i Carlskrona den 12 September 1901 mot en 115 mm. tjock Krupp-plåt från firman
Cammell & C:o. Do använda projektilerna voro sprängladdade
15 cm. baHpansargranater lii /98. Anslagsvinkeln mot plåten
var 70° (plåttjockleken = J 22 mm. i skottriktningeu). Hesultatet af denna skjutning framgår af nec1anstående ta hell:
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plåten.

projektilen.

und er
163 < 2,65 Genomskj uten, hålets dia- Kreverade
meter 390X350mm. gången genom plåten.
D:o
147 < 2,27 D:o, hålets diameter 300 D:o
X360 mm. Spricka
mellan båda hålen.
144 < 2,2-l D:o, bit nrsprängd till D:o
D:o
första träffpunkten. Större delen af projektilen återfmms
l
l
l bakom plåten.

Skjutningen visar, att den i tjänstebruk varande 15 cm.
baHpansargranaten ännu på 3000 meters afstånd bör mod 70°
anslagsvinkel mot plåtytan genomslå en Krupp-plåt af 116
mm. tjocklek.
Scm emellertid bestämdt värde å projektilen icke erhölls
af ifrågavarande skjutning, fortsattes försöken elen 2G Juli i
år. Målet utgjordes af en 125 mm. tjock, bockad, förut beskjuten Krupp-plåt. De använda projektilerna voro spräng·
laddade J6 cm. baHpansargranater M/ 98. Anslagsvinkeln mot
plåten var 71° (plåttjockleken
J 32 m m. i skottriktningen).
Resultatet af denna skjutning framgår af följande tabell.
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4G,t

485

127

;;.-

1 ,u Inbnktnin g - 9 mm. ] 1:n K revall vid
y tspricka till när- get.
Jllaste plåtkan t.

an sla-

<15, l

556
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2,3

D:o

D:o.

45,-l

64 8

170

J

D: o

D.o.

l

D:o

- 24 mm. l
öfrigt oskadad.

2,0 00 mm. in t r.

En flik af
pl åten m ot förutvarand e
trä ffpunk t tillbakatryckt ~
GO mm.

l
l
Don använda plåten vi sade sig afsevärdt starkare än dem
vid föregående försök bcskjutJ1a 115 mm . plåten. Grän sen
för pl å tens motståndsförm åga var tydligen i det ni.Lrmastc u p pnådd i sista skottet , vid hvilket anvUndes en hastigbet motsvarande projektilens på 1100 m eter.
J\l[ot samma plåt skö tos dä refter den 8 och 9 September
tv ä nne sprängladdade baHpansargran ater af Bofors specialstål,
och framgår resultatet af denna skjutning af nedan stående
tabell.
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Med specialstålsproj ektilern a tord e således vid beskjutning af plå tar af ifrågavarande slag och tjocklek genomträngning m ed säkerhet kunna påräknas på afstånd inom 1800
meter.
De siffror å plåtens relativa värde enligt rrresidder, som
i ofvanståcnde tabeller återfinna s, hafva blifvit anförda endast
för att lämna någon jämförelse mellan de olika plå tarna och
angifva icke plåtens Yerkli ga värd e, enär ju skjutningen utfördes m ed halfpansargranatcr .
Här må till slut anföras n ågra intressanta skjutförsök
från Gavre, hvilka utförd es i Dece mber 1901. Mot barveyscrad pl å t om 1GO mm. tjockl ek och med 72° anslagsvinkel
skötos 16,47 cm. Holtze rproj ektiler m ed kapp . Genomträngn ing erh ölls med en anslagshastigh et af 121 proc. enligt de
Marre, under det att pansaret vid 110 proc. anslags hasti ghet
u testängde projektilen. Harveyserad plåt om 200 mm. tjocklek bcsköts med 72° anslagsvi11k el med 19,4 cm . Holtzer-projektil med kapp utan att genomträngning för 143 procent
erh ölls.
I Januari i år skötos 10 cm. bppude projektiler mot 120
mm. cem enterad pl åt för a tt söka erforderlig hastigb et för
»stri ct >> genomträngning vid norm alt anslag. Sex proj ektiler
an vändes därvid, nämligen tre från S:t Etienne och tre från
l'Usine Claudinon. Resulta tet blef följande:
med 125 % proj.
genom plåten J S:t Etienne, omkring
113 Ofo
icke
»
115 % erford erli ga.
» 130 Ofo
genom plåt en J Claudinon, omkr. 127
125 %
icke
>>
% erford erli ga.

plåten .

p roj ck t i len .

~·

k g.

m.

45,4

G53

172 < 3,0 Ge nom skjuten. En spricka. Krevad vid an slaget.
Bitar å båda sidor
pl å ten .

45,4

623

164 <2,75 Gen om skjuten .

D: o

D:o.

l

Med brisanta sprängämnen för projektiler pågå fortfarande med stor lifakti ghet försök utomlands. I >>ammonah
lärer man i Österrike erh ållit ett ämne, som merl ok änsligh et
för stöt förenar en effekt v ida öfverlägsen pikrinsyr an s, särskildt m ed hänsyn till den senares allt för lokala verkan vid
sprängning. Ammonalen består af ammoniumnitrat såsom
syregifvandc ämne samt dessutom aluminium och kol.

Brisanta
sprän gä n1·

n en.
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Schneiderit är ett sprängämne, hvars sammansättning och
tillverkning är firman Schneider & C:is tillbörighet, hvilket i
och för sig icke innehåller någo n explosiv substans; först i
själfva explositionsögonblicket förona sig dess beståndsdelar
till ett effektivt sprängämne genom inverkan af en särskild
))detonator» . Schneideriten säges vara okänslig för såväl old
som köld, och dess effekt har visats vara icke obetydligt större
än pikrinsyrans.
I Amerika hafva försök utförts med emmensite jovite
thori te och bomullskrut. I England användes fortfara;1cle lyd~
dite för brisansgranater, ehuru man antao·lio·en
r•å bo-rund af
b
b
allt för svaga rör i allmänhot
icke
lyckas
briuo-a
hda ladcl..
b
ningon till deto11ation. Ofriga länder, som hafva brisausgranater, använda pikrinsyra eller bomullskrut.
I Sverige har under året skjutförsök ägt rum med dynamitladdade projektiler af liten kaliber.
En handlande Elmelin i Sundsvall erhöll nämlio·en med.
b
g1fvande att få profskjuta några dylika vid Hottans skjutplats
i Carlskronft; i fråga varand o profskjutning iigcle därefter rnm
därstädes i Februari månad. Andamålet var att utröna huruvida dynamit, apterad i projektil enligt E:s m etod, kunclo utan
detonation före anslaget mot miilot utskjutas ur en 38 mm ,
kanon mod omkring G±O meters utgångshastighet. Målet utgjordes af en 22 mm. tjock järnplåt. Vid skjutningen mwändes fom 38 mm. ihåliga projektiler, som af E. heldats mecl
dynamit. Dynamitladdningen till hvarjo projektil var innesluten i on med fast.lödd uotten försedd cylinder af förtonut
jtimhleck, som passade i projektilens laddningsrum, dock så
att den var rörlig inuti detta ocb icke behöfde deltao·a
i r)ron
jektilens rotation. I denna cylinder befann sig älven ledes den
af E. gjorda säkerhetsanordningen.
I de båda första slwtton sprängdes projektilerna, so m
voro laddade med resp. 42 och 3G gram dynamit, i kanonens
lopp. Då detta emellertid enligt E:s utsago berodde på att
dyntuniten var ))förlegad" (tillverkad 190 l), an vändos för dc
tre återstående skotten HLrsk dynamit af 1902 års till verkning,

- 47 ·och var sprängladdnin gen i dessa skott resp. 20, 2-t ocl1 27
gram samt utgångshastigheten omkring 64<! meter.
I samtliga do tre sista skotton uthärdade dynamiten stö ten
vid skottlossningen och bringades till detonation först vitl anslaget mot jämplåtcn, i hvilk en för hvarje träff uppstod ott
hål af ungefär dubbelt så stor diameter som proj ektilens, tydan de på att sprängning ägt rum i det ögon blick projektilen
genomträngde plåten.
Do utförda försöken kunna således icke sägas hafva varit
fullk oml igt lyckade.
Någon särskild anledning att för krigsbruk som sprängladdning i projektiler använda ett så föga pålitligt och jämförelsovis mindre hållbart iimno som dynamit synes icke häll er
för ef-inn as, då dess detonorande egenskaper äro underlägsna
redan k~incla och för militärt bruk i projektiler anvämla sprängämnens t. ox. bomullskrut och p ikrinsyra.
Gat lmwnn-kan onen mod dess med bomullskrut spräng- Försöken
laddaclo projektiler har numom knappast mera än historiskt med Gathl
1
1{ f öl jts med stor uppmärk- mann-kano·
n. 1t·o
r sse; (oss
u t vec'11·mg J1m: ooc
·
1
ncn.
sa m l1e t· m om r en arti ll oristislm Yärlclon, h varföre bär nedan
läm nas ett utdrag ur den ol"liciella rapporten af den ~D NoveLnber HlOl öfver do försök, hvillm väl tonle gifvit död sstöte n åt systemet.

Försöken utfördes nncler le<lning af en kommission uostående af tre arti ll eriofficerare och två sjöorficeraro, samt afsågo att ji.tmföra den förstörelsoverkan, som kunde mOtl Gath-
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manus torpedkanon åstadkommas, med den, som kunde erhållas med den vid kustartilleriet använda 30 cm. kanonen. Skjutningen utfördes mot två identiskt lika mål, representerande
den pansrade sidan af ett modernt slagskepp. Pansaret å
hvarjo mål utgjordes af en Krupp-plåt, 4,85 meter bred, 2,28
meter hög och 290 mm. tjock.
Gathmann afsåg med sitt system att detonera en stor
kvantitet bomullskrut invid sidan af ett pansradt fartyg, utan
försök att med projektilen genomtränga pansaret; den vid detonationen utvecklade gasen borde så iw;erka på pansaret, att
ett enda skott skulle vara tillräckligt att förstöra ett helt slagskepp.
Kustartilleriets kanon sköt tjockväggade pansargranater
fyllda med brisant sprängämne; afsikten med d0ssa var att
först genomträqga pansaret och därefter åstadkomma detonation innanför fartygssidan.
SJ,j ntningen
Första skottet sköts med en projektil om 832 kg:s Yikt,
mecl Gath- innehållande 225 kg. vått bomullskrut; anslagshastigheten var
mann-kano- 503 meter och totalenorgien vid anslaget 10555 meterton s.
nen.
Bomullskrutet detonerade vid anslaget, och plåten erhöll en inböjning af omkring 40 mm:s djup i anslagspunkten. I öfrigt
var plåten såväl som målet praktiskt taget oskadad.
Andra skottet sköts med en projektil om 83-1 kg:s vikt,
mod 230 kg. vått bomullskrut samt samma anslagshastigbet
som vid första skottet. Resultatet af detta skott blef enahanda
som vid det första, d. v. s. praktiskt taget ingen skada å målet, som dock af shocken flyttades vid pass on tredjedels meter åt sidan. 'l'yclligen hade intet af dessa båda skott kunnat
äfventyra ett pansarfartygs f-lytbarhet, och man beslöt därför
att skjuta nästa skott med elen största hastighet, som kunde
åstadkommas.
'rredjo skottet sköts med on projektil vägande 835 kg.,
innehållande 233 kg. vått bomullskrut samt med en anslagshastighet af 600 meter. Resultatet af detta skott blef en
vertikal genomgående spricka på 2,4 meters afstånd från träff-

-
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punkten vid andra skottet. I öfrigt var effekten på plåten
som i föregående skott.
Backning, skinplåtar bakom backningen och träbalkar, af
bvilka målet var sammansatt, blefvo af de tre skotten i nåo·on
b
mån rubbade och bucklade, och hela målet vred sig vid tredje
sk::>ttet omkring 30°.
Kommissionen var emell,erticl af den åsikten, att en motsvarande träff å ett vattenliniepansar icke skulle bafva medfört någon skada å fartygets inre dela r, dess bestyckning elle::r
personal.
Ehuru målet blef jämförelsevis illa medfaret genom elen
sammanl agda effekten a[ dessa tre skott, representerande 3G316
metertons arbete, torde intet skott i och för sig minskat fartygets flytbarhet eller orsakat allvarsam lokal skada.
Första skottet sköts med en 30,i'i cm. pansargranat om 8kjutningen
454 kg:s vikt med 9 kg. sprängladdning (Army high explosive); m~cl k~star
ansl agshastigheten var 5-18 meter. Projektilen genomträngde tJllcncts
'
t>a lue c•t e l . Backmng,
.
]dtl10ll.
pl a t en, d ot oneranc.le 1. aess
skin plåtar, ramverk och kofferclam inom sprängladdningens verkningsområde
splittrades fullkomligt . Bitar af projektil och plåt slungades tvärs
igenom målet och återfunnos ett GO-tal meter bakom detsamma .
Andra skottet sköts med en pansargranat vägancle 456
leg., innehållande 10,4 kg. maximi t; anslagshastigbeten var 449
meter. Sprängladdningen detonerade i plåten, förstörde fullständigt högra delen af densamma, och splittrade bakomvarande delar af målet.
rrredje skottet sköts mod en 474 kg. tung pansargranat,
ladelad med 27 kg. Ar my high explosive; anslagshastigbeten
var 632 meter och träffpunkten i plåtens vänstra nedre del.
Projektilen genomslog plåten och detonerade i densamma. Plåten splittrades i många bitar, och målet blef nästan fullständigt raseradt.
'l'ydligen skulle h vilket som häls t af dessa tre skott förorsakat allvarsam skada å ett pansarfartyg. Skillnaden emellan
effekten af de båda olika systemen, det ena att detonera brisant sprängi.imne invid en pansrad sida, och det anclra att iistado

Ticlsk?·ift i Sjöväsendet.

'!
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komma samma sak, se<lan det ('ö·rls genom pansaret, var allt
för tydlig.
Också afslutar k ommission en si n rapport m ed följande
ord: »I nt et i Gathma nn s system talar för dess antagande för
Förenta statorna o11or berilttigar ett fortsättande af för si>ken
Lliinned».
Heflox:ionerna göra sig sji.llfva.

Kanoner.
Det Iöd1utna året har liksom de närm ast föregående kännetecknats af en fortsatt sträfvan att hålla kalibern för dc modelsvåra fartygspjäserna h ög, under det att för svåra kanonor
maxilllik nl ibern svnts blif va fastslagen till 30,!) cm. I och
kalibern för clo medelsvåra pjiiserna erhålmml stooTincron
b
,...,
hvilkon bliher nöLlv tin<lig på grund ar
effekt,
les <lon iikado
det allmännare införandet af m otst[mdskraftigt. skyeld för särskil<lt do t sek u n d ära artilleriet och dess am m unitionsti llförsel,
äfvcnsom af det förlddlnndot, ntt det modorna pansaret genom
sin relativt ringa vikt, jämförd med motståndsförmågan, har
kunnat nt sträukas öl'vor betydligt större yta af fartygskroppen
än tilll'öreno varit möjligt. Alltmora har man inom do olika
marinerna blifvit ö[vortygacl om nöclvämli gh eton af att i möj liga:'lto lll å n reducern antalet kalibrar på llvarje fartyg och att
göra bestyckningen å lwarjo fartygsklass så homogen som
möJ.liut· mera iin 3 kanonkalibrar anses icke böra föreko mma
'
. b
inom två relingar. Som grund för dessa åsikter ligger tvifvolsutan blaJ1rl annat svårigheten att i krigstid underhålla fartygens fUl1munitionsutre<lningar, då dessa äro af komplicc-

;F

rad nrt.
Dc senasto sjöslngcm ha[va tydligt visat dels b ehofv ct af
krnftiga kanoner; vill skyildafl o af pansar af yppersta slag, dels
elen stora vikton ar att i ett gih·ct ögonblick kunna öfvero;ttlla
motsU'tnclaron mo<l on skm a[ projektiler i afsikt att icke lilmua
honom amlnun att själf uttaga bii.sta effekten nJ sitt arLil leri,
och härtill fordras sto r snabbskjutning::;[örmåga. Botyclclsen
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af stor skottvidel bohöfver icke hilller pö.pokas; ott far l y g mer1
kraftiga, långskjutande kanoner kr1,n på Lim pligt al'ståml »loka»
med en motståndare mod bättre pfmsarskydcl men undorlägsot
artilleri.
Hvad do sYåra kanonerna beträffar har siidl effekt som
skjutha.stighot i hög gnHl uppclril:vits, och geuomtrilngningsliirmågan har ökats mecl omkring -±0 proc.
Mynningsonorgin för (le moderna 30,!) cm. kanonerna anföre s sålunda uti årets Marine-Almanack uppgå till för:
11770 meter,
Canets kanoner ....
12338
...........
»
\Tickors
»
18370
l~rupps
Det tonle vara att märka, att dessa höga siffror Yissorli gen sannolikt kunna uppnås, mon helt silkc~~t ondast på bokostnad af kanonernas lifslängd. De visa dock tydligt, åt
hvilket håll anspråken gå.
lha<l skjuthastighoten angår, uppgifves den för de amerikanska ;)O ,i'> cm . kanonerna u ppg[t till ~r 3 skott i min utcn,
uneler det skjutnin gamo mod J\Iikaso utvisade 3/ 2 skott på
För de tyska 24 cm . kanonerna beräknas i gosamm ~ tid.
nomsmtt ett skott per minut.
De sv{tr a kanonernas lmfvmlnppgift är numem att åstadkomma gen omträngning af yattonliuio- och tornpansar; jn flere
träffar Lless mera vatten inombonls och dess f-lere svi'trit kanoner fi>rstörcla. Gatbmann-försökon, llvillm redan förut omnämnts, lwfvn visat gagnlöshoten af att spränga s\·åra brisans.
ladL1ac1 e projektiler utanför pansar.
De medelsYåra kanonernas genomträngningsförmåga har
under de sonasto åren ökats mod 50 proc., men samtidigt har
motståndsförmttgan hos skyddet för den sckmHllira bestveknin,,
gen ökats mocl 100 proc.
Yifl en gransknin g af knliboriinclringon inom de stom
marin ornas moclelsvåra mtill~ri synes, att EnglatHl från 15 cm.
öivcrgått till HJ och 23 cm ., 'J'ysklancl från l,-> em. till 17 cm.
och Amerika från 16 h 20 cm. till J ö i.t 2U Clll. Italien hnr
för de nyaste slagskeppen stanuat vid 2() cm. s<"tsom enhets-

-
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kaliber , und er det att Frankrike bibehållit 1G a 14 cm. kanonen samt Ryssland och Japan icke frångått 15 cm. kalibern.
livad skjuth astigheten angår, uppgifves d en Iör 20 cm.
kanon erna vara "15 skott i minut en samt för 15 cm . kanonerna
vnrierancle mellan G och J skott i minuten. Vid t yska Hottuns prisskjutning utanTör K iel den 31 Augusti i å r säges
t;kjuthastigbcten m ed 15 cm. kanonorn a på ett par af fartygen h afva uppgått till 8 skott i minuten.
D et lätta snabbsk jutand e artillcri8t torde nnder året icke
h h[v a undergått några anmärkningsyärda förändrin gar.
I och med Dristigbeten s fullborc1ande under förra hösten
hafva cl e n ya 21 cm. och 15 cm. snaL> bskj ntandc kanonerna
vunnit burskap i vår fl otta och innan d etta år gått till ända
lJörn. 10 stvckon at det fö rra slage t och 38 nf det senare vara
install erad~ å våra pansaruåtar. Dllt är ett nJäkti gt tillskott
i artilleristisk kraft, som häri genom tilltärts vår mari n ; och
dc nya pansarbåtam es öl'verltigsenhet i kraft öfver dc äldre
visar sig bäst vid en jämförelse mellan deras effekt per bredsid a ocb minut. Så är denna exem pelvis för Thor 12t)00 meter under det att rn otsvarand e siffra för Dristi g heten uppgår
till 17000.
Dc för manli~hete n beställda ?l cm . kanonoma blifva
:!! CI IL kr\- med undantag af några s mörrc ändringar å kammarskrufven
Iullkomligt lika de förut till fartygen levererad e . Deras lavetnon cr.
tage blifva i så måtto olik a, att de erhålla en reservsiktlinie
invid hög ra sidan af kanonen nere i tornet och således skyddad af pa nsar . I frontpansaret är uttaget h ål a f erforderlig
storlek för att man vid behof skall kunna använda denna siktanordn ing för u tförande af den noggranna sidoriktningen.
De pansarbåten Thule föru t tillhöriga 15 cm. kanon erna
K onve rtera<l e Hi c m . äro under ändring för användande af röksvagt krut och för
åstacl kommand e af större effekt och snabbskj utning. Krutkan on er.
kammarens volym förminskas genom insä ttand e af en s. k
lin er (ståltnb) från 2-J.,s liter till 18,42 liter , h varjämte den
mot Boforsmekanismen
o·anda A rm sLron bo-smckanismen utbvtes
J
b
af sarnmn slag so m för 15 cm . snabbskjutand e kanon M/9 8.

i\f:nl igltclens
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Härigenom uppdrifYcs utgångshastighen frå n G-lO m eter till
700 meter, lwarj 8mte skjutbastighoton , hvad på ka nonen !.Jeror, blir densamma som för våra modernaste far tvo-skanoner
b
af ~amma kaliber . Patronhylsa användes icke.
37 mm.
Dessa kanoner, som Jtnm cra användas ti ll bcst)-cknino·
b
•
af torpec lbåtar, bevaknin gsbåtar och 1 :sta ldass pansarbåtarnos ~nabbskjuångslupnr samt sft.som bevakningspjiiser, haf va n wkanisuwn af tando kano11 0 1
l\I/~IS H.
samma typ som för 67 mm. snabbskj utande kanon M/RD B.
Några mindre sk iljakti gheter Iörckomnm clouk (so 1Jil"ogac1 e ritning). Så saknas don å 57 mm. kanouen nnvän<ln manöver[j iillorn , och rekylfjädern tjä nstgör såsom manövorl"jäder.
l'i stonstfwgens mutter är bakåt förlängd och Wrscdd m ed en
urtagning, h vari on å manövergaffeln b efi ntli g tand hYilar.
Vid ka nonens framåtgående r örelse efter r ekylen stöter manövera xelns tand mot elen af sin Jjlid er nodtry ckta manövcrpallcn , hvar vid manövera xeln vrides bakåt och tvingar mnnö vcrgaffcln, so m följ er rö relsen , att öppna m ekani smen. Donna
rörel se lJegränsas af extraktorornas klackar. Sa mtidi gt kntrh ållcr manöyen.taffcln s tan<l l)iston stån bo· en i nå bo·ot iili1Jakn[örc1t
läge, hvarigonom re kylfj ädern hålles i n ågon mån hop tryck t.
D å patron en inkastas, f r igöras extraktorerna, och mekanismen
uppföres af rokylfjällern.
F ör 21 cm. kanon ::'11 /DS är till försök anskaffad en tub- 57 mm. tubkanon.
kan on af 57 mm. kulibor a[sedcl att skjuta sam ma ammunibem
So
er.
kanon
snabbskjutatH1c
mm.
57
flottans
som
tion
kant !mr flottan hi Ltills endast atnitnd t tu b kanoner a [ 20 och
25 mm .· kaliber, med b vilka alLlon icke lämpli gen kunnat utsträckas öiver 1000 m eter. .Den uya tubkanon en har Iör änc1am ål att medgifya utst räckandat a[ olelen till flere b<råtwor
b
detta aiståml; genom att ö7 mm. stridsam muni tion anYiind es,
ernås jämyäJ basti gare omsätLning af i förråden b efintli g dyli k ammunition, h vilket gifvetvis ä r en förd el.
rrubkanonen bes tår af ett vanligt mantladt kärmör för
57 mm. kanon; på m y nningen är skrnfvad en metallhylsa
för att skydela 21 cm. kan onens lopp mot de h eta gasernas
il1Yerkan. l\Ianteln är försedd mod m etalllJu ssade stöd\·alkar
v

<_.J

~
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och tubkanon en haJles framåt i sitt läge af en i skrufmo dcrn
inskruh ad ring af stål.
Då tubkanon en skall använda s, utbytes kammar skrutven
mot eu särskild för tuukano nen afseeld kammars kruf. Denna
skiljer sig från den till kanonen börande däruti, att den gängade delens främre hälft blifvit bortskur en och särskild stötbotten med axel blifvit insatt. Ett i stötbotte ns axel liggande tändstift bringas att funktion era genom on slagmekanism i närmaste öherenss tämmels e med den för kanonen använrla. Genom en exentrisk anordnin g bringas detta tändstift
framför slaghatte n i patronen först uär kamn1ar skrufven är
fullt stängu; i annat läge beflnncr den sig på sidan af kärnlinion.
rrubkano nen införes i tornet genom en i detsamm as ryggplåt befintlig urtagnin g.
Engelska marinen använde r i samrna syfte, som vi an»Sighting
gun :t .
vända tubkanon en, på kanontor nous tak uppställd a eller å barbettorne n monterad e ))sighting guns)), hvilka riktas med de
stora kanonern as riktanord ningar. De hittills härför brukliga
3-pounde rs lära nu blifvit ersatta af 7-poundc rs, sannolik t af
samma skäl, som ofvan anförts för utbyte af 20 mm. tubkanon mot ö7 mm. tubkanon .
a[Betydels en af elektrisk afiyrning och därmed ögonblic klig
Elektrisk
fyrning.
skottloss ning har ökats i samma mån som lörbi.lttra de siktanordninga r (kikare) och fullända de afstånds mätning sinstrum ent
kommit i bruk.
Dylik affyming använde s i de flesta länder, och består
antingen däruti, att elektrisk a tändskru tvar eller tändpatr oner
antiindas genom slutande a[ en elektrisk ström, eller ock viJ
hylsamm unition att genon1 strömslu tning det sptinda slugstifte t
frigöres.
Af elektrisk affyrning [onlras absolut säkerhet mot förtidig tändning samt möjlighe t att vill inträffad klick ofördröjligen kunna åstadkom rna affyrning vare sig genom snabbt ombyte af tändanor dning eller omkastn ing till mekanis k aityrning. Dc anordnin gar, som Yåra kanoner hittills haft för att
fylla denna senare fordran, haJ:va väl näppelig en motsvara t
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krafven, dels emedan aptering en af de clokLrisku tänch(jrc n på
grund af dessas konstruk tion är en ganska tillsöclando operation, dels cltirför att olika »slaglås» använda s för mekanis k
och för elektrisk affyrning .
Denna brist kommer emellerti d sannolik t att snarast afhj älpas. Meninge n är nämligen , att för de kanoner, d~ir såc1ant
låter sig göra, a::JSkaffa elektrom agnetisk affyrning sanordni ug,
vid hvilk en ondast mekanis ka tänclpatr oncr anyämla s. ~V id
strömslu tning frigöres slagstifte t, och skottet afiossas; skulle c] e n
elektrisk a strömme n strejka, ilwkas fyrsträng och vanlig mekanisk affyruing använde s utan om byte af tänd patron.
Vid våra nya 21 och 15 cm. kanoner har möjlighe ten till Kibres ikten.
välskjutn ing och utsträckn ing af elden till långa afsti'tnd i hög
grad främjats genom införand et af kikaresik ten i samband meJ
fön stersikte n. Kikarne äro dels af Armstro ngs och dels af
Unges konstruk tion med omkring 10° synfält och en förstoringsgra d af 3,5. Under sommare ns skjutnin gar hafva kikarue
vi sat sig höja träffresu ltaten samt medfört eldens utsträckn ing
till längre skjuta[st ånrl än tillförene .
Asiktern a angö.ende lämpligh eten af kikaresik ten äro <loek
gan ska delade inom olika mariner, och erfaxenh etcrna om d.eras användb arhet i strid äro icke stora.
Så sii.gcr chefen för amerikan ska Bureau of Or<louancc i
årsrappo rt i Oktober 1901.
>>The donding of thellcnscs duo to moi sture, smokc 7 or
po1vdcr gases, aml the difficulty of holding t he target in th e
fielll oi viow or of rccoyeri ng it when lost thercfrom , aro sourccs of great in convonic ncc . Moraove r tho tclescope is morc
liable to get out of acljustm ent than the bar sigiJt. For target pmutice in smooLb i\·ater , llllllcr hworabl e eoiHlitions as to
wind , etc., the te lcscope sight is an id ea l onc, bnt i t is <loubtful
if it is as sorviccab le for CJnick tiriug in actiun as the opcn·
bar sight. }.. s botb kinds of sights are fumi slied , it rosts wiLh
comman ding officers to c1etcrmine whicb 11·ill most satisfacto rity fulfill the relruirem cnts of service,,.
Författar en t ill kapitloL om >>onlnan<le>> i Nrwal "\nn ual

-
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1002 uttrycker som sin åsikt om siktet: »A good_ m~n will
undoubtedly profit by tbo uso of a telescopo; an mdrfferent
or stupid man will do b ettor without. »
Helt visst kunna väderloksförhållandena vara sådana, att
användandet af kikare!'likten försvåras eller rent af omöjliggöres. Men detta är ingen orsak att icke, då omständigheterna
sådant medgifva, draga nytta af de stora fördelar, som kikaro..
.
.
siktet bjuder.
En särdeles liimplig konstruktion för klkarosil<ton ntgor
don s. k. Zeisskikaron mod prismor och hårkors, hvilkon genom sin litenhet och lätthet är mindre utsatt för åverkan och
lättare att aptera, än do hittills använda stora kikarne. _
Firman Elswick har konstruerat ett dubbeltorn för lo cm.
Dubbeltorn
Kanonerna ligga i dubbellavett, si~a
för 15 cm. snabbskjutande kanoner.
att de kunna höjdriktas vare s1g
anordning
sådan
med
kanoner. vid sida,
oberoende af h varandra eller tillsammans. H varje rekylmantel
hvilar med tvänne tappar i lavetten; de båda rokylmantlarne
kunna sammankopplas genom långsgåen de spår i do hvaran~r~
närliggande sidorna, på så sätt, att då mantlarna b~fim:a -~-~g l
det läge, att kärnlinierna äro parallela, en lång sprmt mfor~s
i spåren. Sprinten är försedd med lås. Det synrs omoll er~I:l
som skulle dessa kanoner sillvägen vara med hvarandra oskll](Forts.)
aktigt förenade.
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Kommandoplatser och lwmmunil<ationsanordnmgar å våra fa1·tyg.
Under drabbning komma gihetvis många haveri er att
inträffa, hvilka dels ställa stora kra[ på en befiiJhafvaros rådighet, dels tviuga JJOnom att utöfva sitt behil unrler mycket fursvårade omständigheter. Det är således ovillkorligen nöd vändigt, att alla påtagliga möjligbeter till sådana haverier aflägsnas rer1an i fredstid, och att anorrlningarno såväl för iakttagan<lo af de föremål, hvara[ manövrer e1ler order boro, som
för ö[verförande af befälbafvarons order, äro af on ämbmålsenlig boskaffon het. Först efter iakttagande af detta kan konstruk tören sägas haha fullgjort sina skyldighe tor mot dom,
som skola hanclbafva materielen.
Om vi närmare undersöka anorduandet af kommandoplatser och kommunikationsapparater å våra fartyg, skola vi
finna, att man inom detta liksom inom många andra onwå<1cn,
af lätt förklarliga skäl fr[m början användt sig af mönster, erhålllla från andra marinor, och att man sedan vid all ny byggnacl i större eller mindre grad kopierat desamma. Därigenom
bar man också erhållit som resultat, att äfven do allra sista
kopi orna äga några af do kardinalfel, hvilka enligL min uppfattnin g vidlåLla förebilderna.
Låtom oss börja vår granskning med styrtomens kon- 8ty rtornct.
struktion. Uti fig. F), föreställande ett styrtom å våm äldre
pan sarbåtar, åskådliggöres, huru torntaket, böjclt i sköldform
':') Figurerna äro

cnda~t

utförda i ski:o:o.

-
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och af betydligt större diameter än själfva tornet, hvilar på
så låga stöttor, att utsikten inne från tornot omfattar en högst
obetydlig vinkel öfvor horisonten . Endast on måttlig sjögång

Fi_q. 1.

är således tillräcklig för att i hög grad försvåra uppfattandet
af allt det, hvarom en i styrtornet ståonde befälhufvare måste
hafva kännedom, för att kunna sköta sitt fartyg. Och en tämligen lindrig slagsida, förorsakad af en läcka, sicall hafva don
följd, att befälhafvaren inne i tornet å den ena siclan af fartyget endast kan se vattenytan till en utsträckning af några
hundra meter från fartygssidan. I båda fallen är han endast
på grund af ett konstruktionsfel utsatt för att bliha ~vtmg?n
lämna det skyddande tornet ocb försöka uppehålla s1lt botäl
från kommandobryggan.
~led fog kan påyrkas, att det beredes befälhatvaren möjlighet till kvarstannande i tornet under sådana förhållanden
. 2.
som de ofvan nämnda. På
. \V asa
'
F<~g.
och h ennes systerfartyg h ar man
också tagit hänsyn till dellna for- dran. 'rorntaket har där ombord
obetydligt större diamotor än styrtornot (so tig. 2) och är på förkant
samt å bi:tda sidorna försedt med
luckor, hvilka kunna slås upp (fig. 3).
Som utsikten inne från tornet, då
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luckorna äro nedfällda, visserligen är friare än å de äldre
pansarbåtarne, mon dock otillfredsställande, är det mycket sannolikt, att luckorna måste l1ållas öppna äfven under måttlig

Fi_q. 3.

sjögång. Som konstruktionen därjämte onekligen i hög grad
försvagar torntakets motståndskraft, synes lösningen af frågan
ej vara lycklig. Detta så mycket mera, som on konstruktion
af styrtornet, afseende vinnandet af friare utsikt, kan verkställas, utan att något af tornets skyddande förmåga eftergifves.
Fig. 4 gifver eu framställning af ett styrtorn, hvilket enligt min uppfattning är att betrakta som både praktiskt oeh
skyddande. Den stora positiva synvinkeln, erhållen genom

Fig. 4.
,'

minskning aJ torntakets diameter och ökning af utkiksöppningen, tillåter befälhafvaren att såväl m1clor sjögång, som då fartyget har slagsida hålla i sikte de föremål, af hvilka hans
manövrer eller order kunna bero. Den skyddande förmågan
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tillräckli gt fri utsikt, utan i sthllet komma att uppeh ålla
sig i lä om detsamm a och meddela sina order genom styrUtan att vi lj a ansluta mig till
tornets utkiksöp pning ».
denna åsikt, anser jag den varn, värd uppmärk samhet såso m
cLt uttryck för en sig allt mor spricbncle misstro för sty r tornet i Lloss n u varam1o sk ick.

Fi,q. 7.
un9 eFd'rl<j

skal~. ~----!-----,.7------7-------'-;--~.rm.
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framstäl lda styrtorne t fritt fram[ör komman dobrygg an och att
aJJordno. den senares af smäcker materiel byggda underlag så
att säga radielt i förhållan de till styrtorne ts centrum . Utrymmesskäl skola emellerti d sannolik t tvinga konstruk tören till en
komprom iss, mi'thänd a ungefärl igen ö[verens stämman de metl
det i flg. 7 och 8 framsttil lda förf3laget, hvilket torde vara antagligt på grund af följande skäl:
bryggan s underlag är af sådan konstruk tion, att utsikten
akter öfver från styrtorne t ej i nämnvär d grad blir sämre, än
bvo.d fallet är vid den nu använda uppställn ingsm etoden;
om detta underlag skulle blifva så söndersk jntet, att
bryggan därigeno m skulle falla n ecl, kom mer utsikten från
styrtorne t det oaktadt att lörbliJva fri från rätt för ut till ullgoakter om tvii,rs;
på gmnd af uppställn ingssiltte t erhålles don förd elen, att
såväl maskinte legrnf son1 ratt m. m. bli[va utf-lyLta<'le frå11 navigering shytten (<len nu å dc ilesta af våra fartyg s. k. styrhytten).

Piq. 8.

,,
,,,,

D

""

"

Nödvänd igt är, att vi i en framtid anordna styrtorn och
korn mandobr ygga sil, att o han på pekade 0li:igcnhoter undanrödjas. Lämplig ast vore naturligt vis att uppställa det i Lig. 4

Gonorn att för om kompass en oeh mm;kintclogra.fon i likhet med anonlnin garno på främman de mariners fartyg uppsätta en »glas vägg», upptill förenad med navigeri ngshytte n

-
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medelst ett lätt tak, erhålles tillräckligt skydd mot blåst och
reun för rorcrängare m. fl. Denna vägg bör vara försedd med
m~ckct smä~lua fönsterkarmar, för att densamma ej skall verka
sk.ymmande och dess glasrutor böra vara tjocka, anordnade för
neddragning samt konstrueraLle så, att de lätt kunna borttagas
före skjutning.
Det tord e vara lämpligt att i sammanhang med den nu
torn för
behandlade frågan om styrtornots konstruktion och uppsti=tllbögstc befäl- ning något beröra den inom vår flotta för några_ år sedan
hafvarc.
väckta och nu ombord å pansarbåtell Göta förverkligade tanken på ett särskildt kommandotorn för högste. befälbafvare_n.
Skälen för anordnande af elylika torn synas 1m g bafva vant:
att en högste befälhufvare bar bebof af friar e utsikt än
elen, som erhålles i ett vanligt styrtorn samt
att ban bör utöfva sitt befäl fdm en plats, afskild fn\n
Kommando-

fartygschefens.
Det första skälet är mycket beaktansvärdt, det senares
betydelse kan enligt min åsikt ifrågasättas. Ty, sam_hcligt __mecl
att högste befälharvaren under drabbning skall halva_ storsta
be ho f af utsikt, utrymme och relativ t lugn om krmg s1g, skall
han äfven känna nödvändigheten af att omedelbart kunna
uifva sina crcler till fartygschefen. Man har emellertid inom
~år flotta någon gång uttalut som önskemål, att fartygscl:efon
å ett flaggskepp behandlas fullkomligt likartadt med ch_oierna
å do ötriga, styrkan tilldelade fartygen, och man har t1ll ~ch
med framhållit, att nämnde fartygschef således bör genom sma
eunn signalmän af1äsa »fiaggens» signaler, o~h att >>flagg~n»
b~r hafva sin egen brygga etc. Möjligt är JU, att man lat1t
sicr påverka af åsikterna inom den franska marinen. S~ikert
ä; emellertid, att dylika funderingar, från h vilka de eugelsk~
sjöoHicorarne, klokt 11 og, taga afstånd, ej skola hålla stre,ck 1
praktiken d. v. s. uneler drabbning, ty el~ skall ma:1 nog finna
att fartygschefen, så att säga, bör ingå uh högste befalhafvarens
stab.

För att förebvtrua on onödig polemik önskar jag bär
,) bb
l l f
fram l1å l] a, att (let aktra tornet (reserv tornet) å do on ge s m ar-
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tygen vid »klart skepp,, ej användes nf högsto bciälhafvaron
utan endast af elen torpodoHicer, som har sig anförtrodt affyrandet af de aktre torpederna.
Utgående hån mitt ofvan anförda påstående anser jag
för troligt, att ett kommandotorn sådant som G ö tas, h vilket
h varken erbjuder tillräckligt skydd under drabbning ollor är
en lämp lig navigeringshytt, och som därtill afskiljer högste
befälhatvaren från fartygs cbefen, så att all kommunikation dom
emellan måste ske genom språkrör, ej skall kunna bestå inför
de praktiska krafven d. v. s. de kraf, som uppstil under <lrnbbning, ehuru väl dess till va ro efter ett teoretiskt resonnemang
kan förefall a nöd vänclig.
J ag anser, att man i sU:\llet bör försöka konstruera ett
styr torn, afsedt såväl för högste befälhaEvaren , som för fartygschefen och att detsamma bör anordnas enligt följande grunder:
1. 'l'ornet bör försos med en hufvudutgång att använförhållanden sa mt en reserv utuånu
hvilkon
das un der vanli2:a
(__)
b
b '
und er drabbn ing dels underlättar förbindelsen mellan tornot
och däcket, dels förebygger en fatal inspärrning.
2. 'rornet bör göras så stort, att en fri utkiksgång erhålles runclt omkring de i midtell uppställda kommunikationsapparaterna, äfvon då dessa äro bemannade.
3. Utanför tornet böra språkrör af stor diameter anordnas
till det und er tornet och pansardäcket bolägna kommuuilmtionscentret, hvilket förutsättes vara förseett med en rosorv uppsättning af alla de kommunilmtionsapparater, h vilka förekomma i styrtornet. Dessa språkrör böra vara omgiEna af så
starka stålrör, att de kunna emotstå verkan af mindre sprängstycken från granater.
Uti fig . 9 har jag framställt min uppfattuing af det rätta
utseendet af ett si'tdant kommandotorn. Rosorvutgången iir
mycket lägre ehuru bredare än hufvudingången, på det att
dess skydLlsskärm ej skall bliEva hindrande för utsikten för
öfver.
Språkrören utanför tornon iiro så placerade, att man alltid kan påräkna "lä» vi d ett utaf dem m H] er stricl mot onT irlslwift i SJöväsendet.

?i
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lad fiendtlig styrka. Afsikten m ed
kelt fartyg eller en sam J
, tt en befälhatvare , sodan tor"k··· . är tydltaen nen , a
dessa spra J or
.
o
. . . ··". a· r 'et »i lä» om detsftm. rlf\ o·on anledning bllfVlt Otveroi \ '
ne t caf <·o
· · l and
l Sll1 l e
·
ma skall kunna b J.b c1leålla brtyo·et
"
o

F ·ig. 9.
För.

@"\
A k ter.

a =
b =
c =
J =

kon1pa;;s.
ratt.
mn.skintc\cgraf.
kortbord (plats för tv:\ spe(:ial bla<l i brc(k\).

= språkrör m. m.
f = hyll or för pcjlskifvn..
g = ytt re språkrör.
h = ltu fvutlntg:\ng.
i = reservutgång.

c

Reservutgån g genom en lucka i splintardäck et (so fig. 4)
och yttre språkrör torde äfven Göra anordna s vid de sty rtorn,
som ej äro afsedela att rymma en högste bofälha[var e.
D e uti flg. Q ger1om angifven plats för kort bo rd och pojlskifva a ntydda möjligheter na att navigera fartyget från styrtorn ot torde vid kon struerandet af styrtorn böra tagas i noggrannt betraktande.
Angående kommandop latsen å torpedbåtar , kan man uti Kommando»Ticl skrift i Sjö\'äsenclot» år 1000 und er rubriken »Våm tor- platsm~ å
podbåtar» läsa följ a nde boaktansv Li rda anförande:
torpedbaLn.r.
»Inuti tornet torde num era in gen chef vilja stå vid anfall vare sig vicl dager eller iin mindre unel er mörker, och då
är äfven torn ets tillvaro mccl ratt, telegraf, affyrn iu gsnnordning
m. m. obehöflig. Såso m stöd för kommandol> ryggn.n och sky<l <lad n edgång till torpedrumm et bör dock ett minLlro torn bibehållas.
Navigeringe n af båten är det viktigaste vid den sammas
~ uppträdande, odl därför bör äfvcn ehofon p å sin urygga harva
anordnin gar härför, kortlårla, kompass, maskinteleg raf m. m. ,
men vara b efriad från kanonen, hvilken kan placeras i tornets närhet, äfven om b estrykn in gsområdet skull e minskas m ocl
ett eller annat streck.
Rorsmanne n har på sin nuvarande pl ats SYårt att höra
komman doarrlon och i bårclt vä rJ or eller under mörker kan
han ej se att styra >> .
D et eitomcle uttalandet måste anses vara en m ycket h ofsam protest mot <le b eståoncl o förh ållandena och dessnLom tillskrif vas den egenskapen, att cletsammn , som åsiH botrnktarlt,
m od säkerhet omfattas af h varje sjöofficer, b vilken ' 'tnit kom menderad å torpedbåt.
Samtidigt med att man nnmora vid nybyggnad af l :a
klass torpedbåtar rättar sig efter oIvan uttalade åsikte r , sa mtidigt mod att man g ifvit vika [ör befogade fra ms täll ningar
och vidtagit förändr in gar till det bii.tlro å torpe<lb?tton Bris,
har eme ll ertid det ege ndomli ga förh ållan det inträffat, att t\'änno
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ligger i öppen dag, då sannolikt styrtonats telegraf ko1~1~er
att låsa sig, om den ti1l l>ryggtolegrafen ledande. kottmgon
afskjutes, utan att genom ofvau anförda arbete bhfv1t skJl]d
" ..
.
. .
från styrtornstelegrafen.
Att anordna en lättbrmdterlig och påhthg kopphng saval
mellan bryagteleo-rafen och styrtornstelegrafen som mellan den
.
(l
b
.b
senare och telegrafen i kommunikationscentret angmngsru mmot) synes alldeles icke ligga utom möjlighetens ~ränser. .. Som
anordninaen dessutom är af största betydelse, maste den afven
o·enomför~s så snart som möjhgt å smnt1iga vån:t pansarbåtar.
H vad styrinrättningen beträffar, är det bättre ställd t med
b
densamma. Genom en i styrtornet beGntlig kopphngsanordning kunna rattarne därstädes och å bryggan synnerligen lätt
till- och frånkopplas. A de nyare fartygen finnes dessutom
en kopplingsanordning vid ratten i kommunikationsc?ntret;
däremot salmas sådan anordning å de äldre fartygen . Da emellertid den sistnämnda ra tten uppenbarligen är afseeld ut t komma till användning, om stridstornet eller rorledningen därifrå;1
skadats. är det ju synnerligen önskvärdt och af behofvet pukalladt, att alla våra äldre fartyg förses med dennu andra
kopplingsanordning vid ratton i lungningsrnmm et.

JV!ed ofvanstående kortfattade uppsats berörande några
detaljer å våra fartyg - r1otaljer, hvilkas kon struktion un~ler
clmbbnina skola hafva en kanske afgörnnde betydelse, har pg
sökt fäst: uppmärksamh otell på några dessa detaljer vi:llår~an~
clo fel, hvilka med all säkerhet kunna rättas. De a[ m1g 1
kontur angifna förslagen kunna möjligen Yid en framhela t:.~
redina tjäna till någon ledning, äfv en om det prakt1ska ntforande~ skulle föranl ecb on större eller mimlre förämlnng.
Stockholm i November Hl02.

Erik Hägg.

Flottan under sistförflutna året.
I.
Flottan vid 1902 års riksdag.
Ser man tillbaka på sistförflutua riksdag och de beslut,
som därunder rned afseende på 5:e hufvudtiteln fattat;;; , kan
man ej aunat än glädjas åt don allvarliga sträfvan, som därunder tydligt visat sig, att tillgodose denna hufvudtitel så långt
disponibla tillgångar medgåtve.
Modvetandet af att i en stark flotta ligger det kraftigaste
skyddet för vårt fosterhtnd och den starkaste garanti för dess
neutralitet och därmed för dess ostörda utveckling äfven under tider af oro bland öfriga oss omgifvande nationer sy nes
nu mera allmänt inom bådu kamrarne, ha slagit rot och vuxit
sig fast och, om också und er llenna riksdag oj röjt sig en sådan brådskande ifver att bevilja stora anslag utöfver hvad
Kun gl. Maj:t äskat, som vid ett ell er annat föregående tillfälle,
om ej häller till afgörande förel egat sa genomgripande frågor
som vid det därförut närm aste riksmötet, och om också en del
af de beslut, som nu fattats, berott på och varit fttmi nstone
en indirekt följd af don genom[örcla allmänna värnplikten , så
måste man dock skänka sitt odelade gillande åt det sätt, på
h vilket riksLlageu er kLin n t clessa konsekvenser och åt den frikosti ghet, hvarrned elensamma sökt gifva ersättning för det
ökade arbete för befälet, som blifvit en oundgänglig följd af
den nya bärordningens införande.

-
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gsvär da åtSåso m en af dGima rik sdags m es t anmä rknin
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antec
att
aärlle r tveka r hälle r icke r edakt ionen
b
r egler ing, som bevilj ats office rarna .
mi skt h ~in
D essas ställn ing har härig enom blifvi t i ekono
enom torde större
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1om varit
rstum
umle
var it så ansed t, Lifyen om »kron ans kaka»
tcn cr[or clrats, [ör
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l. ~Jaj:ts försla g
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fartyg och af
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näml igen pansa rkrys saren och und ervat -

a bifall a
Däre mot bar riksd agen ej an sett sig kunn
af ett nytt skcpp sKung l. Maj:t s fram ställn ing om anska ffand e
is- och gymn agosse fartyg , ej hälle r om upp~?randc af exerc
l. Maj:t s fram ställstdzh us Iör skepp sgoss ekåre n. Ofrig a Kung
a vi här neda n en
lämn
nin gar ha a[ riksd agen bifall its, och
hu[vu cltitc lu.
redog örels e för dc olika ansla gen und er 5:c

Ordinarie anslag.
P lottan.
Hiksclagon har beslu tat att:
ofrtce r sdels goclkänn~1 stater för flotta n s ol'fioerskår, uudcr
lämarin
t
iörsta
ingun
marin
kå.r, sjöm auskå r, skepp sgoss okår,
unoch
ra~e
ofiicc
karek år och polis kår f'amt å claga fiöniu g till
cl eroff1 ccrar c vi(l flotta n .
d e öknin g
De så.lnu da got1k~lncla stater na uppta ga följan
af perso nal en:

Of'(iccrslrc'lr cn :
.... ....
J\: omm endör kap te n n.f l:a grad. ........ ....... .. .......
........
........
........
..
........
........
..
klass
1:a
Kapte ne r af
» 2:a
···· ····· ··· ················· ········· ·· ···· ·
...... ......
Löjtna n te r ... ...... .. . . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ....
.. . ... ... .. .
...
......
...
.
..
...
...
..
....
...
...
...
...
...
Underl öjtnan ter
Ö lllllll!U

1
2
2

H
2
JO

Uncle ro((iccJ'i:ildlrcn:
Flaggn nderof ficera re (mask ini ster).. .... .. ...... . .....
... .. ......
U nderoffice rare af 2:a g rad (mask inister ).......
Su mma

JO
] fi

2t)

-

-

74-

SJöm ansk åren :
........ ... . .
U nllc rof1lu crskor prltlcr ........ ........ ........ ........
. . ..... .
........
..
....
........
.....
........
........
in
l:sta klass sjömi
..
.......
.......
....... ....... ....... ....... .......
2:dra •
Summ a

25
100
50
175

Slceppsgossekåren:
100

Rkepp><gossar

Jlfarini ngen iö rstat en:

l

Extra ingcn iö r

Marinllilcwreldlren:
.... . ........ . ..
Jl.br i nöfve rläb.r c ....... ....... ....... ....... .......
....... ..... .
.......
.......
.......
.......
.......
läkare
rin
ma
Först e
....... .. ..
.......
.......
Mar inläka re af l:stlt klass ...... ........
' 2:<1 ra
. .. .............
.Marin l äka resti pond ia ter ........ ... ....... ........
t; u mma

l
l
7

20

lO
39

förste mari nlädels meclgifva att mari nöfv orläk are och
stillä gg ti llgod oräk na
kare må för rätt till orhållanclo af ålder
t som regem entssig den ticl, han med fullm akt in neha ft tjäns
klass en må i
:sta
1
af
are
läkar e Yid Jiottan samt att mari nhik
fu ll makt
med
han
samm a afsee nd e tillgo dorä kna sig den tid,
;
vid Hottan
inneh a[ t tjäns t som förste batal jonsl äkare
a mins t tro år
dels modg ifva, att den, som, efter att hafv
i flotta ns stal1J, anvarit såsom läkar e eller stipe ndiat anstä lld
däref ter full gör
och
v
stiillos i mari nläka rekår en i !lotta ns resor
mari nläka re
för
ade
do skyld ighet er, som i\ro ollor blifv a stadg
lwfv a tillhö rt marini flotta ns reser v, må, soda n han efter att
r samm anlag dt mins t
läkar ekåre n i Hottan s stam eller resor v unde
af 55 år, kom ma
ålder
on
20 år, erhål lit afske d samt uppn ått
en årlig pens ion
af
i åtnju tand e mlllor sin åters tåend e lifstid
å 500 kron or;
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dels ock höja ansla get till aL-löning för flottans kåre r och stakr. 3,313 ,-±GD: ter från kr. 2,011,979 tilL .
delansin
båtsm
till
Ansl aget
ning en har i enlig het med Kung l.
Maj: ts försl ag mins kats från kr.
26,400 till
23,7GO: -ha
g
ansla
arie
ordin
a
Af öfrig
neda nupp tagn e i enlig hot metl
Kung l. Maj ts fram ställu ingar bli f·.
b
vit af riksd agen höJ' da nämlio·on
för beklä dnad åt sjöm ans- och
skep psgo ssekå rerna från kr.
342,775 till
3GD ,500 :» natu mun derh åll åt perso nal
vi J flotta n från kr. 637,286
ö!JG,OGiJ: Wl .... . .... . . ...... . .
or
kron
från
gar
» flotta ns öfnin
1,000,000 till ... . ..
)) 1,200,000: » repet ionsö fning ar för resorvoffic erare vid iiotta n från kr.
11,900 till.
1-±,!.lOO:r
iuga
nöfn
» sjöbe värin gens vape
samt beklä dnad och ersät tning
780,000: därfö r från kr. 350,000 till
or
kron
från
lan
gsko
» sjökr igshö
13,(i00 till.
lG,lOO: lO
30,-U
» sjökr igssk olan från kr.
til l .
32,3-±0: kr.
från
fln
eskol
sgoss
skepp
>>
!:l,380 tilL. ··· · ········ ····· · ·· · ····.
B ,GoO: -n
neda
här
a
Beträ ffand e öfrig
a~1 f~rda ansla g hade Kung l. l\faj: t
eJ föres lagit någo n föränrlrinn·
utau uppt og riksclngen dom till
))

))

c

"''

---------

~--~----Tran spor t kr. G,35!),78-±: -

-

7G - -

Transport kr.
san unrr b elopp so m föregåond e år

- 776 ,3:)0,78-J.: -

oll or för:
departementet och ö[verstyrolsen
!);3,-WO: -... kr.
m etl marinförvaltningen
lindrin g i rustnings- och roter in gs33,300: besvären. .
1,(185,000:
»
Hottans nybyggnad och underhåll
4-J.,OOO: " 1 f'o··r· fi ott,."" ns I>8l'so n al
· 1.;:van
S]U
S umma ordina.rc a nslag för flottan Kr. 8,2 1ö, -1-8-±: -

]{ustarti/lcl iet.
\' id godkännandet a [ f'tat för

Diverse nnsla.,c;.

K uu gl . kustarLillori ot !mr r i ksdao·cn min skat arvrHlet för roge-

Hubrik e n för anslaget åt o!'flcernre och ingeniörer vid fl ottan
u mle r anställning och kom m ond erin g utrikes bar samtidigt m oll
höj a nd e med kr. 1,000 , ä ndrats
till: ersättning åt o ffi cerare ocb
inge niörer under anställning eller
komm endering utrikes, och h a r
...... kr _
deLta anslag upptagits till
Därjämte bar rik:sclngen b eviljat ett nytt anslag till resostip cntlium !\,t läkare v id flottan och
ku startill eriet, h vilkct bestämts t ill >>
Ökningar h ar d essutom Iöreslagi ts i an slaget till r ese- och t rak·
tam ontspänningar fdn kron or
23,500 till
och till skrifmateriali or och expenser, ve(l m. m. fr å n kron or
\J7 ,5 13 till

'='

!'örcslngnf\,
fri\.n
mentspastorn
1,200 kr . tiJl 1,000 kr . i likh ot
med lwad angåonde rcgemcntspasLorema yid b ä ren ligt rum , m e n
i öfrigt bi[allit Kungl. l\Llj:ts förs lag, Jm:uigcmom anslaget till aflönino· för ku !3tart ill eriots pcrsom<l
.... kr.
höjts n Irfm kr. 826,20!) till
. lll ell bifall t ill Kungl. Maj:Ls
framställ ni ng ar har r i ksdnge n
dess uton1 böjt nedan st{\.emlc tvh

Tra ns port kr. l ,250,30G: -- 8,2 15,-±8-1-: Öfriga här nerlan nppLagna
an slag hn bibehållits vid samma
belopp som und er föregåo nd e år
nämli gen för:
beklädnad åt kustartiller iots man. ...... kr. 132,38-±: slmp ......
22G,G21:»
naturaund erh åll å t d:o d:o
120,000: ->>
kustarlill eri ets iifningar ...
sj u k vård för kust artilleriets perso nal
Summa ord inar i e anslag för kustartilleriet kr. l ,7-1-2 ,-1-01: -

,,P 74 , 7 ~) -l:: -

anslag n ämligen:
för underhåll af ku stm-lilleriats
byggnallar och materiel från
155,G02: kr. 1-1-5,602 till
och för kustmtilloribcvi.\,rin gens
vnpcnöfningnr samt bokiiiduad
och ersättnin g därför frän kr.
220,000: ))
16,(i80 till .
Transport kr. 1,2:)0,3\JG: -

8,215,48-±: --

'l'ransport kr.

13,000: --

2,000: --

2G,l:JO: -

lOG ,!) J!): l-±t1,0()\J: -- \J,D57,886: -
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- 78 -'l'ransport kr. 148,069: - 9,057,885: Öfrign. nedan upptagna ansb g
ha oj umlergått n ågo n ä nJring
utan ha upptagits till samma bolopp som föregående år eller:
37 ,000: .kr.
till ål(lersti llägg
22,2t>-l: » diverse bohof .. .
))
12,600:och till extra utgifter
Summa diY orse anslag kr . 219,82i1: -))

H emdel n.

l anslagen uneler denna rubrik
It u inga förändringar viLltagits
utan ha do liksom vid föregåonJo r iksLlag bestämts skola utgå
mod:
G5,000: . ... kr.
för sjökm·tev crket .. . .
och fyrinriittningarne
» lotsmoll lifrädclniti gsansta ltcrna » 1,GOO,-WD: » nncloni sningsanstaltcr för sjö100,800: ........... ... .
fart
0,000:» nauti sk-meteorologi ska byrån »
och i'ör ål<lerstill ägg för porsonalen vicl nndervisningsan staltoma
för Ajöfart och föreståndare n vid
13,000:nf!utisk- m eteor ologi ska byrån .
S umma onlitwrio anslag för hanrlelu kr. 1,688,209:-

11 ,865, 917:
Transport kr.
exercis- och gy mnastikbu s för
skeppsgossar (kr . 17 -!,000) och till
nytt skeppsgossefartyg (kronor
210000, h varaf hälften för år 1903),
hvilka af riksdagen oj bifallits
samt af anslaget till anskaffnin g
af karbiner , hvilket af riksdao·en
o
min skats för år l 903 från föro57,900: -slagna kr. 72,000 till ... .......... kr.
har rik sdagenbifallit Kungl. l\[aj :ts
förslag och sålunda p[t extra stat
beviljat:
till nyans kaffning af krigsfartygs............. Id. 5 ,0fl-!, l GO: materiel
af 2:a kla,ss tor>> till ändring
pedbåtarrio Thorrlön och 'l'irfin g .. .. ...... .
280,000:
» bcstyckniug och ammunition sutro!lning för fe m minförsva»
rot tillbörande ång~lupar
45,000: » skjutfö rsök och inskjutning af
kanoner .. ........ ...... ... ... .. ........ »
25,000: » anskufEning af kauoner i r osorv »
105,000: -» erstittande af äldre torp edor
och anskaffande a,f resorvtor»
peder
60,000: - » försöksskj utningar mod torp e»
dor
8,000: -» auskafiamle af beklti<lnad å t
86,800: ·>)
sjöbeväringen
» anskaffande af transportmolleJ
7K ,:)00: >)
för flottans var f
» m atericl l' ör tillfi.i lJ i oo· a SlWtl11 bernin gs- ocll kontraminerings40,000: »
arboten
Transport kr. 5,880,350: - 11 ,865,917:-·oo . . . .

00

00 0

00

·oo

00

OOOo OO

oo . . . . · oo oo • • oo.oo -oo ·oo .oo ·oo

Sum ma ordinarie nnslngkr.ll,8()5,017: -

00

Extra ordinarie anslag.
Flottan .
Moll umlantng af do a[ J< ung!.
Mnj:t föreslagna · anslagen till
--~------------~~~~--1l, SG5,\:ll 7: Transport kr.

00

. . . . . . . . . 00

000

·oo .oo -oo

·oo .oo .oo ·oo ·oo ·oo ·oo

. oo · oo ·oo

·oo ·oo .oo ·oo.

.

OO O o OO

0 0 . 00

·oo oo· ·oo · oo .oo ·oo ·oo

-
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Transport kr. 5,880,350: - 11 ,RG5,9 1i:-till kustsignalvä sendet ...... ........... kr
100,000:» uppförande af ny artilleriinvontariekam mare i Carlskrona »
112,500: » påbörjande af mobilisoring skaj å fiottans varf i Carlskrona ................... ................... . »
Hl1,170: » tillfällig förstärkning af arbetskrafterna i marinförvaltningen och vid flottans civilstat »
11,800: >> löneförbättr ing åt lärarne vid
sjökrigsskoln.n .... ...... . ......... ...
1,8GO: ·- - - - ' - - - Summa kr. G,2\.l7,U80: -

Kusta·rtillcJ ·ict.
Af det 1901 beviljade anslaget till nybyggnade r m. m. för
kustart illeriets inkvartering å det
s. k. Nya varfvot vid Göteborg
hade Kungl. Ma:i ·t begärt anvisande på extra stat för år 1903 af återstoden eller kr. 175,000, men ansåg riksdagen att därmed i afvaktan på virlare utredning kunde
anstå, bvarför det ej nu beviljades.
Öfriga, här nedan upptagna
af Kungl. Maj:t äskade anslag
vunno däremot riksdagens bifall ,
och anvisatles sålunda:
till fortsitUande af arbetena å rikets kustbefästn ingar ............ kr. 5!)0,000: >> nybyggnade r
för kustartill eriets förläggning m. m .......... »
588,078: >> ändring a[ i förråd befintliga
minor .................. .................. . >>
118,825: Summa kr. J ,2\.Hi,D03: Transport kr. 7,69-±,58:3: - 11 ,8G5,!l17:-
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'l' ran sport Ju. 7 ,69-±,58;): -

J J ,8G5,!H7:-

Handeln:
Till påskyncbnd o a[ sjömätn ingarn o vi([ r i k·cts kuster ......... kr.

0-±,öOO: --·

Dyrtidstilläpg.
Till beredande af dyrtidstilllägg för år HI02 åt en del tjLlnstemän och bctjäute i sjöförsvarsdepartemen tet samt därtill börando ä m botsverk och kårer ........... kr. _li_Q,~OO:- _ _ __ _ _
Summa extraordina rie nnslao·t:> J(!". ~, ,<81";J, 083 : 5:o hu[vudtitcln s slutsumma

>>

J D,f586,000: -

J ii m förande tabell öfver anslagen under ö:e hu fvud!i teln
u nder llcdannämnc ln år:

Ar.
18()3
1894
1895
18 ~ 6

1897
1898
1m18
1900
1901
HI02
HHJ3

Ordinarie f\11·
flumma anslag utom Extra ord i- Summa för Anslaget til l slRg för f>:tc
naric anslag. sjöförs r aret.
hamlcln.
till hand el n.
hufvn<Jtitcln.
5,358,531 1)189,11015,399,i'i87 48 1,418,443 52
5,470,3-!1 1,73 ~,36 0 5.~~~,741 ~ , 739 ,7~\) 1 fl,u;lt,741-- D,880,8(,0 1
5,537, 74 1 G,777,3GU 5,G 51i,40G 3,5GQ,i335 15.87fl,281- 13,134,7()0 17,029,58ti- 13,224,105 l',773,17B - 10,983,04310, 177,708- 7,819,083 1-

Tidslc?·ift i Sjöviisendet.

7,347.G41 6,81 8.0-! 1
7,:20H, 701
7,227,501
11.418,G01
12,315,141
9,225,741
19,011,041
20,253,G9l
l~1,756,81E

17,996,791

1 ,31'8,CJi':911,?il'8,5?>8 1,50ö,55H -1,508,559 1 , 508,55~1 1,5tJ8 ,55D ·-·
1,508,559 l,li08,flii9 1,622,709 1,G88,209 1,(i88,2mJ -

~.651i,200

8,327.600 8,718,2li0 8,43G,UGO 12,9:27,1 (j() 13,8:!3,700 10,734,300 20.G1~l,ii00 --

21,876,400
21,445,015
l:J:G85,000
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Litteratur.
E:tude sur le combat naval par Rene Daveluy, lieteunant de
vaisseau. Paris 1902. Pris kronor 2: 50.
))Ccci n'cst paö une tactique : c'est un ensemille tlc con8itlr:mtions sur le combat quc j'ai essayc dc degager rlc:; fait:; >' mo <l <lessa ord i nieder författaron sina mHlers()kni ng ar uf don
t illämpaile taktiken till sjöss Irå n dess föds ol in i våra dagar.
Förstnämnda ti<lpunkt sammanfaller med slaget vid rroxo l Hili5,
vid h vilket tilHäll e hertigen a[ York förde fram sin f·lotta form era< l
i lini o, lwilken form oring so<1an a ntogs so m strid sordning in om
:di n 1narincr under namn nf !ig11 c dc batailfc, och olycklig don
n1niral, sorn ej börjn.<le 011 drabbning sålu nda for·n1ernd. Så
bi e t t. ex. engelske amireden l\fatthews dograclorad efter sLtgot
vid Tonlon 174-b, emedan han för tids vimwwlo angripi t cle
alli erade i11nan h an huunit etablera sig, och i Frankrike utkom 175G en kunglig ukas, som föresluof att ingen fartygschef under någon som l1älst förevändning fick lii mna sin plats
i Jinion , ej ens för att uw'lcrstöda nöclställcla grannar. E n sådan flottas ledanrle måste alltid blifva tungt och i hög gmd försvärn rit genom de lå nga distanserna . Efter ett och ett halft
århu nclrn cl es tjän stgöring kom oek elen <lag då li nioformor ingon vid Trafalgar fick sitt a[skecl, men detta u tan n ågot uttryck af viiibehag ö[vor ådag lng<la förtjän ster under sin långa
och trog:w tjänst, åtminstone oj a[ M. Daveluy. Som begrafni ngshotraktelse anför han Iöljnncle: formoringen föll på sin
ogen orimli gh et -- dess utgångspunkt var falsk, ty då man
strider måste målet i första rummet vara att tillfoga liendon
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afbräck och ej att skydda sig själf som fallet var mod ligne
de bataille. Yid aufall från lovart till och med bel1ölls linien
för inbördes skydd, d. v. s. att en offensiv operation utfördes
mod ett defensivt medel! Trafalgar visaLlo dessutom faran af
att emottaga en stöt från lovart med utspridd linio och clot
ble[ under spillrorna af de förenalle flottornas fartyg som den
gamla taktiken begrofs.
Från hi storiken öfvorgår författaren till skärskådande af
sjöstridens 1.11ål och bevisar detta måls a och o vara tillintetgörande af fi endens strid~:Jcraftcr, samt att all t resonnemont om
defensiv under strid är mLmväcl or. Don enda defensiv han
orbinnor är den underlägsna styrkaus undvikande af strid.
Sintordon i detta kapitel karakti.irisorar detsamma: Il n'y a
pas deu.x: fa r;ons dc se bnttrr, il n'y en n q_u 'unc -· iL fc~ut
Voile~ le but; la tactiq_uc est le
chcnli er a dct·n rirc l'en nemi.
moycn.
Yid en följande utveckling af artiileriets, rammens och
torpodon s respektive roller UJHlor striden, förklarar Iörfnttnrcn
att artilleristridens utgång enbart be ror på ka noukoll1momlö rornn och alt le rMc d es capitaincs est nul, ett påstående, so m
väl knappast är af sed t att tagas på all var. Så mycket mor
berätLigadt är hans unelerstrykande af ramningens dubbla fnra
samt hnns fråga hYarför UJ1(1orvattenstuberna i regel placeras
tvfirsk epps, hvilket förhållande ju nö<lvändiggör ett expOJ.lOrauclo af ogen bredsida vid tor pedens afskjutancle.
T eorien om striden på lå ngt håll , som spr iclts öfvor värlveden mml krutröken från Ya l u , får i Da veluy en onoro·isk
b
dersakaro. Om vi vorkligen vilja strida, göra fienden arl.n'äck,
måste vi upptaga kampen på nära h åll och det är OJH1ast torpeden, so m hindrar detta att bli f va pistolhåll. ::\lärk att h \'arje
sjöhjälte gjort sin entre um1or min slmnde af striclsafstånd et.
Orsaken är helt enkel: qu i veut la fin, vcut les rnoyens.
I raska drag tecknas i det följande un kommande sjöstrids fa sor, reservers användnin g samt jagts anordnande. På
nattliga anfall tror författaren oj med undantag af torpedbåturs natnrligtvis, och oj hällor på stridens ledning mcrlols signaler annat än inleclningsvis.
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- 84 Ett bctdda nsvärd t resann ement är det, som föres om befälets utöfva nde uneler strid en. I afhand lingen om de fysiska
och morali ska elemen ten i en drabbn ing tyckes författ aren bafva
koncen trerat sig på att söka föning a fartons betyde lse i jiimos strid sfartyg et, i
fij rel~e mod do rent förstör ande egensk aperna l1
Y<otr marin skulle
om
in
ej
gen
hvilkct [öreha[ n\.lldo han antagli
yinna just så många an hän gare.
Litet bosyuu orl igt förefal ler författ arens s"var pi\, frågan :
en
lwilkcn tir farton uneler drabbn ing? Han kommo r nämlig
batitill <let öf\·erra skande resulta tet att le~ vitesse S(''I'C~ celle des
sådant
under
att
ju
måste
as
m('nts gn ('. l'on combat. Erkänn
Hirl1ållancle fartöfv erlägso nheten förlora r en <lel aJ sitt värde,
men mnu får yäl antaga att l\l. Davelu y står ganska ensam
vi<l förnokan<let a[ f1utens rent taktisk a Letyde lse.
Boken, som afslnta s mo<l ett appon<'lix rörand e torpodtteLiUstaktik, lltgör i1nnu ett godt exemp el på clou rikhalt iga li
da
måhän
g
bililnin
ratur som emane rar från don i teoreti sk
oöh·orl riiJfnde fmnska sjöoffi cerskår en

»A History of the United States Navy », by E. S. Maclay.
Newyork 1902. 3:<lje delen, pris 16 kronor .

Donna del utkom från tryekot första gångon år 1901 och
i
torde anledn i ngen till dess snara pånyttf ödelse kunna sökas
mma
<lo fakta rörand e spansk -ameri kan ska kriget, som framko
under dc Scllley ska krigsrä ttsförb an<lliu game. Don 537 sidor
starka yolyme n syssels ätter sig nämlig en så gollt som uteslutande mod ofvann ämmla krig och skildra s händel serna därunder full ständig are, än i 11ågot annat på bokma rknade n tillgäng
inl ino-t arbete ' hvaclan den säkerli gen med oclelad t nöJ·e och
trcsso läses af en h var, såvida icke ett lika höglju dt som osmaksynligt lofpris amle nf de amerik anska befälha [varno s dygder i
vertast
esomof
het
nerhet oc h sjöoftlc ernrnes knpaci tot i alhnii.n
regel
denna
kar motbju dando på läsaren . Ett undant ag från
sitt
utgör dock Schloy , som får uppbär a bittra förebrå elser för
närallt
hvilket
n,
tillfälle
rade
pointo
handlin gssätt vid vissa
mare beröres i tvänne bilagor , afhand lande cle mot honom
gjorda beskyll ning<n ne. Hvad skall man väl säga om [örfat·
<J

hitarens tilltag att i ett knpitel bonäm ndt »D ewc!F plare in
fliof'
t
lig7
e
th
»in
sedd
Cavito
vid
1
story» förklar a a~t segern
fullt
var
ir,
Abouk
vicl
s
Nelson
s.tory» otv1fvelalzt1gt ö[vorträffac1e
t (//)
:Ikställd med Howes 1794 samt mera fullstän dig och bi'ilLian
olsen
an Trafalg ar? För visso betack ar sig Dewoy för jäml'ör
att
m ed denne histori ens alltjäm t frLimste sjöbjäl to, som efter
föll
fiende
g;sen
öfvcrli:i
en
mot
l:~fva l::dt sin flottn till seger
af
for ett Iransk t stupsk ott på sitt eget halfl!Ltc:( i döden, föjtl
enda
en
ej
450 käcka uuderly dando, under clet att ,·id Cavito
n.1 an af de på flora mils afsti'tm1 mod hög fart kret~flnr1o ameOIJS
nkansk a fartyge ns bosättn ingar bringa des om lifvet, ollor
__
en
krutrök
a
spansk
af
obehag
torde hafva haft något större
>> brilliant>,!
Den förtjus te Maclay finner vidare kuuppa st ord för att
uttryck a sin beundr an öfvor att Orogon - detta af !Jouom
själf i en bilaga såsom »scagoing battlcship " klassif1ccra<1e 10000
ton s sla gskopp -- kunde taga sig från västku sten till krio·s]; _
skådep lutsen och öfver modet l10s den styrels e som vågade 0
och
or·dra donna expedi tion, utsatt för det lömska hafvots faror
båt.
eventue_llt anfall af on i l\fontov ideo befintl ig spansk torped
träffar
llcriets
arti
anska
N ar man betänk er att det amerik
från
vid ~1 ål skj ub.1ingcn på Conom s fartyg efter utbrytn ingen
sJ.;:ott
a
Santwg o utgJord e 2 - sägei' två - procon t n.f skjutn
h m~
måsto man förvån a sig öfver förf:s brist på blygsa mhet, då
:
lydelse
e
följand
af
t
rappor
s
Schley
ur
an för ett b'rottst ycke
acmy
{Mal!
and
dcadly
snch
>>I have .nevci' befoi'c witncss cd

mtc shootmg as was done by tlte ships of yowr - . (Samps on')
co?.nmcmd -.ett_ 1 sannin g tvifvol aktigt betyg för yankee s skjutslocklt ghet VId föregåenclo t i llfiillen.
I hög gmcl beakta nsvänl a äro å andra sidan författa rons
r~flcktiooor. mod anledn ing af Rbafter s hnfvn<llösa upptrii clando
VJd Lolägn ngen af Santiag o oc h det (lärige uom uppko mna
d
bryelsa mma läget. I stället för att enligt planen i förlnm
1
.~: ed flottan anfalla bcl'ästn ingarne vid inlopp et till hamne n,
infor att efter deras Lotviu gnnde fartyge n sk u l lo kunna rensa
angrep
r,
eskade
as
Cerver
segling sränna n och kasta sig öfver
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han från lnndsidan - sannolikt för att själf knyta huiYmlhändelsorna vicl sin person - och kom så i ett såda nt trångmål, att
han, i stället för att understödja Sampson, blef en Lörcla för
den ne, uppfordrande högsto befälbaJvaren att forcera inloppet,
hvilket denne naturligtvis gjort för länge sedan, om ban ansett
clot möjligt. Föga godt om Shafters karaktär vittnar för öfrigt följ anrle not, som han sände Sampson, då denne vägrade
att efterkomma framställninge n om forcering: ''I ctm at et loss
to see wlly the navy cannot work as well under a destructive
fire as th e army » .
l\Iocl rätta klandras det farliga sakförhållande , som existerade å spanska siclan i Gen reras undororduand e af genoralkaptenen å Cuba. Förgäfves gjorde Cervera invändningar mot
Biancos elen l Juli telegraferade order att bryta ut. Den :2
klockan J på uatten mottog bau clot afgörando telegrammet:
»O mborcltag ilandsatta trupper så fort som möjligt och gå
ögonblickligen ut >>. Denna olycksaliga order utfördes som bokant följande dag, hvarigenom staden Santiago miste en värdefull del af sitt försvar och Spanien en eskader af moderna
fartyg.
En intressant redogörelse lämnas för tyänne unga officerares - ensigns \Vard 's och Buck's - spioneriresa till Europa
omedelbart efter krigets utbrott. Deras för sta mål var Spanien,
där \Vard enl igt fördelningen skulle söka känning af Cervoras
eskader och Buck af Camaras. Den förre uppehöll sig 30
timrnar i Cadiz och lyckad es däruneler identifiera Gamaras fartyg, h varom han från Gi braltar unelerrättade sin regering. Från
sis tnämnda stad följd e Buck Camera till Port Said ombord i
on engelsk ångare samt nådeles där af rykten att tlcn ftlippinska undsflttningses kad ern snart nog komme att vända, h vadan
han väntade och fick om 11ågra dagar beyittna återtåget, hvilket såluncla omedelbart bleJ bekant i Washington. Slumpen
fogade seelan så, att Buck från on till Alger destinerad ångare
under fi ere dagar inom synhåll följde den hemvändande eskadern. Scdan han fr ån sistnämnda plats telegraferat sina iakttagelser blof han hcmkallall . \Varcl reste till Madeira samt
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därifrån till S:t Thomas och Ran Juan (Porto Rico), Uoro gånger seende sig i stfmcl att lämna sin regering Yii.rclcfulla upplysn ingar. l Sa.n Juan togs han som misstiinkt m1der spansk
be\'akning, men kallblodigt ställande sig uncloJ: britisko konsulns beskydd -- de bägge spionerna reste so m engelska turister -· lyckades han draga sig ur spelet samt åtorväwlo till
Europa, för att om on månad ånyo dyka upp i Vestinclicn, på
order undersökantio vissa hamnar. Don Hl Juli hemkallades
äfven \Yanl. Ett i sanning o[tersträfvansv ärdt uppdrag för
en företagsam , äfvontyrslyston ung oHicor.
'Trots sin chauvinism och ej ringa grad af partiskhet
samt frånsodt en elegant utstyrsel försvarar boken Yäl E>in
plats i hvarjo sjömilitärt bibliotek. För oss är ju bland annat
nöj samt att bland listan på de, som utmärkt sig under kriget,
finna så svensk-klingan de namn, som Eriksson, P ete rsson, Hon ..
ricksen, Johanson och Sanclqvist m. fi.
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