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Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskin
väsende för år 1918. 

A ,-g i ven Y id Kungl. örlogsmannasällskapets sammanträde 

rlcn 2 oktober 191 8 av ledamoten .7. Lind beck. 

Av de genom kontrakt den 3 oktober 1916 hos Motala fl. Sttvenska 
o ans ny-

Verkstads Nya Aktiebolag beställda 3 st. vedettbåtarna >> Söka- byggnader. 

ren », »Sveparen » och »Sprängaren » har den första, »Sökaren», 

den 15 april detta år blivit färdigställd och överlämnad till 

kronan , oc h besiktningen å den andra »Sveparen » avslutas den 

9 september. 
Som bekant ä ro dessa båtar en gåva från Svenska pansar

båtsfiireningcn, vi lkens styrelse i underdånig skrivelse den :1 

maj 1915 anmälde, a tt föreningen ställde hela det överskott , 

som komme att uppstå, sedan föreningen fullgjort sina dittills 

åtagna förbindelser och samtliga omkostnader blivit betäckta, 

ti ll Kung l. Maj:ts förfogande för sjöförsvarsändamål med an 

hallnn att cl~irmed i främsta rummet måtte bekostas anskaffan 

det a v lämpligt anta l vedettbåtar med minsvepningsmaterieL 

Ett länge erkänt behov har härigenom delvis fyllts. Att 

:tntalct båtar ej kunnat bliva flera än tre för de sålunda över

lämnade medlen är beklagligt, men berodde därpå, att vid 

tiden för kon traktels uppgörande priserna redan stigit så hög l. 

Fartygen ha va följande huvudclimensioner: 

Längd övera llt ... ....... .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · 

Längd i k. v. l. ..... . .......... . ... .. ..... . 25, ;; :) 

Bredd på spant, största, ... .... ......... . .. · . . 

Breeld på spant i k. v. l. . .... ........ · ... · · · 

T idsk1'ift i Sjöväsendet. 43 
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\lallat djup midskepps ......... ... .... . .. .. . . 

Djupgående till k. v. 1. .............. . ...... . 

Djup från k. v. l. till spantens stanning ....... . 

X-spantets area ...................... . .. . .. . 

Deplacement, fullt rustat, ......... . ..... . ... . 

Spantavstånd .............................. . 

4,"" meter. 
3,oo 
2,982 

15,28s kvm. 
226 ton. 
450 mm . 

Bestyckningen består av en 57 mm. kanon uppställd å 

backen. 

Inredning finnes för l befä lhavare, 4 underofTicerare och 

12 gemenskap. 

Skrovet är byggt för isbrytning, för vilket ändamål trim

lank är anordnad akterut. 

Propellermaskineriet utgöres av en ångpanna av Howelens 

typ, försedd med >> Howdens forced draughb> och ångöverh et

tare samt en vertikal å propelleraxelledningen direkt verkande 

kompoundångmaskin för ytkondensering. 

Enligt kontraktsbestämmelserna skulle propellermaskine

riet vid kontinuerlig gång med ett varvantal av omkring 150 

per minut kunna lämna 400 ind. hkr. samt vid forcering kunna 

uppdrivas till minst 465 ind. hkr. Vid provturerna skulle far

tygen vara nedlastade ti ll k. v. l. och skulle maskineriet därvid 

under tre på varandra följande timmar för att kunna godkän

nas lämna minst 400 ind. hkr. vid en kolförbr ukning ej över

stigande 0,80 kg. per ind. hkr. och timme. 

Då dessa fartyg äro de första i svenska flottan och bland 

de första i Sverige, som erhållit Howden-pannor, torde en 

kortare beskrivning å dessa vara av intresse. 

Howdens Combination Sectional Steam Boiler utgöres av 

element (å Sökaren av två), vardera bestående av en vatten

låda och en ångbehållare, förenade medelst vertikala tuber. 

Augbehållarna äro försedda med en gemensam ån gsamlare . 

Pannan omgives på sidorna och bortre gaveln av eldfast tegel. 

Dessutom äro de olika elementen sinsemellan åtskilda av mu

rade tegelväggar upptill och nedtill samt vridbara spjäll mellan 

tubknippena. Vid rengöring ställas spjällen i pannans längd-
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riktning. Förbränningsgaserna omsvepa först undre sidan av 

,·nttenlådorna, Yarvid de hanl alt passera en murad eldstad

brygga för att bättre blandas med förbränningsluften. Vid 

hortre gayeJn Yända gaserna och genomgå tubsatsen, sedan 

en del <1v dem dessförinnan passerat elen strax under ångbe

h~'tllaren sittuncle ÖYerhettaren. Sedan gaserna lämnat pannan, 

passera de i rökupptaget luftförvärmaren och avlämna där den 

si sta tillgängliga kvantiteten Yärme, så att de vid avgången 

gc>nom skorstenen äro relativt avsvalnade. Den goda ekonomi, 

som med dessa pannor kunnat erhållas i jämförelse med andra 

Y:t tlenrörpannor, beror dels på, att förbränningsgaserna pas

sera tubknippena i dessas längdriktning och dels på sistnämn

da system med luftförvärmning. 

Vid konstruktionens uppgörande stod valet ifråga om ång

pannetyp mellan Howden-, Yarrow- och cylinderpanna, den 

första och den sista med överhettning. En jämförelse mellan 

dessa tre typer framgår av nedanstående tablå. 

l Howden Y arrow Cylinder 

l 
med utan med 

öve:hett- öve~·bett- öve~hett-
mng mng mng 

Ånga per i hk och timme ..... ...... . kg. 7,o S,o 
Anga per kg. kol ... ..... ... .. ... .... ... ., 9,o 9,o 
Kol per ihk och timme ........... .... , 0,8 0,9 O,s 

Kol per timme för 400 ihk ... ... .. . ... , 320 360 320 
Kolför råd i boxar ...... ... ........ ..... .. ton 63 63 63 
Aktionsradie med 400 i hk . . . . . . . . . . . . t im. 197 175 197 
Y i k t av panna med vatten, rökupp-

t ag och skorsten ............ .... ..... ton 31 13 58 

Av tablån synes att med Howdenpanna samma ekonomi 

erhålles som med en cylinderpanna, men att vikten av panna 

med vatten m. m. för den förra understiger elen senares med 

omkring 27 ton. Howdenpannan upptager dessutom mindre 

utrymme. Att Howdenpannan från konstruktiv synpunkt i 

detta fall var att föredraga framför de två övriga typerna var 

s:\lunda ganska klart. 
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Av provtursrapporten för »Sökaren » framgår, att medel
farten (för vilken ingen garanti hade stipulerats) under trL· 
timmar med 403,u; ind. hkr. var lO,nn knop samt att kolför
brukningen per ind. hkr. och timme utgjorde 0 ,7o< kg. Som 
fartyget var kontraktsenligt nPdlasta t till konstru ktionsvatten

linjen, voro såväl kontraktets som beräkningarnas förutsätt
ningar uppfyllda. Under forcer ing under l timme uppgick 

medetalet ind. hkr. LiJI 492, .,, och erhölls därvid en medelfart 
a\· 11,u knop. 
förefanns ej. 

Någon svårighet att hålla behövligt ångtryck 
De motsvarande resultaten å Sveparen blevo: 

Medelfart under tre timmar med 418", ind. hkr. och 152 varv 

per minut 10,,88 knop och kolförbrukning härvid O,c"" kg. per 
ind . hkr. och timme samt Yid forcering under en timme 527," 

ind. hkr., 165 varv per minut, 11,"14 knop och 0,7"" kg. kol 
per timme och ind. hkr. 

A däck akterut finnes ett ångspel med trumma, tillräcklig 
att upplinda 1,200 m. wire av 76 mm. omkrets. 'Viren kan 
lätt fästas till, respektive lösgöras från, trumman. Denna kan 

medelst en lätt manövrerhar friktionsbroms fastlåsas till en i 
rartyget fastgjord med starlut fjädrar försedd anordning för 
upptagande av knyckarna Yid bogsering. Vid bottennapp kan 

bromsen slira, varjämte den efter omständigheterna kan regle

ras med spak. Spe let är vidare försett med två långsamt gå
ende och två hastigt gående nockar och kan med en hastighet 
av 15- 20 meter pr minut lwmtaga en tross belastad med 3,000 

kg. Trumman kan i och fiir uppvindning av kabeln utan be
lastning gå med större hastighet. 

Dessutom finnes en bogserst~i Ilning av stark konstruktion, 
förseeld med två bogserkrokar, därav en släppkrok 

Elektrisk belysning och strålkastare finnes, varför erfor
derlig elektrisk ström alstras av en likströmsdynamo om 4, ;; 
kw., driven av 7 eff. hkr. ångturbin. 

Jagarna ,, vVrangel » och ,, Wachtmeister» hava beskrivits 
i årsberättelserna för år 1915 och 1916. Wrangel har nu fär

cligshillts och tillförts flottan, sedan elen i Karlskrona i början 
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av maj 1nå nad innc,·arande år und ergått de i kontraktet stipu. 

lerad0 proven (se. T . i S. 1916 sid. 502)/) 

... Ur hesiktningsrapporten, som m·gaYS den 10 juni 1918, IU:\ 

anfo~·:1s, _att kap~1c itcts - och regleringsprov utfördes den 4 ma j, 

varvid gjordes fem dubbellöpningar å distansen Tjurkösten__:_ 

Hannisken. Högsta uppnådda fart i medeltal und er enkel

löpning var 33,2o knop vid 11,559 abkr. samt under dubbel

löpning 33,2o knop vid 10,969 abkr. Utom löpninga rna upp

nåddes ett varvantal av 480, vilket motsvarar omkring 34 

knops fart och 13,000 ahkr. . Denna fart kunde dock und~; 

fartproven ej direkt uppmätas, då oljeeldningen strax före in

gången på distansen måste avstängas på grund av läcknincr i 

en oljcförvärmare. A v besparingssk~il har provet senare icöke 

f~rnyats . Fart och maskinkraft äro bestämda genom utdrag

mng av under proven erhållna kurvor (se vidstående kurvblad 

n :r l). . 

Fartresultatet m åste betecknas såsom synnerligen crott, då 

Yid förändringen av jagaretypen ingen ökning av fart:n eller 

maskinkraften förutsattes. Sålunda är pannanläggningen all

deles dcs:1mma som å de tidigare svenskbyggda jagarna, men 

deplacementet öka t m ed ;~g 'le, under provtursförhå llandena 

från c: a 377 ton till 455 ton . Att likvä l högre fart kunnat er

hå lla s är dels beroende på far tygens av andra hänsyn betincrade 

längdökning, genom vilken motståndet för viss fart per d:pla

cemcnl.s ton nedbringa ts, dels på det nya maskinsystemet med 

utväxlade turbiner, varigenom såväl ängförbrukningen kunnat 

reduceras som propellerverkningsgraden höjas. De bästa re

sultaten med förutvarande jagare voro de med >> Munin >> er 

hållna av 33,1a knop på enkeHöpning och 32,,, i mede ltal å 

dubbel löpning. 

I årsberättelsen för år 1915 lämnades e11 jämförelse mell:;lll 

olika maskinsystems egenskaper för såväl pansarbåtar som 

jagare. 

*) . :r agaren w· aehtmeis.tcrs produrcr pågå. nä l' detta skrives. 
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Dc därvid för 1914 å rs jagare angivna siffrorna h ava i 

stor sett visat sig väl motsvaras av de å » Wrangel» erhållna 

värdena, om hänsyn tages till de förhållanden, under vilka pro

ycn utfördes. I avseende å fartresultaten är först att märka , 

att, i stället för det beräknade provtursdeplacementet av 415 

ton , det verkliga, på grund av att en del vikter utfallit större 

än beräknats och av nödvändigheten att medföra tillräckliga 

förråd av bräns le, uppgick till 455 ton. Av vidståend e kun-

blad n:r 2 framgår b etydelsen av denna deplacementsökning, 

och synes vid jämförelse med djupvattenskurvan å kurvblad 

11 :r l,att farten vid 13,000 hkr. reduceras med ej mindre än 

<·:a 1 knop. Härtill kommer, att jagaren under provturerna 

endast var utrustad med reservpropellrar av stål med relativt 

grov bearbetning i stället för de ordinarie, maskinarbetade 

metallpropellrarna, vilkas leverans förhindrats av engelska 

myndigheterna. 

Jämföras resultaten vid kontraherad fullkraft, 11 ,000 ahkr., 

med beräkningarna i ovannämnda tabell, finner man : 

Beräknade Verkliga 
värden värden 

Varv per minut ............. ................ ... .. .... . 450 450 

Fart i knop ... .. .......... .. . . .... .. ................. .. 34,o 33, 26 (34, 16) 

415 455, (415) 

5,20 5,ts 
Deplacement härvid ................... ..... ... ton 

Ånga netto pr axelhkr. och tim. .. .. .. .. . kg. 

total • > ...... ... , 6,10 5,79 

Kol pr axelhkr. och tim.. .... .... ... .. .... .. . ,, 0,90 0,926 

Vid marschfart med 1,000 hkr. visar en liknande jämfö

relse: 

. Beräknade l 
värden 

Axelhkr. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1000 

F art i knop ............................................ . 

Ånga netto pr axelhkr. och tim ... .. .. ... kg. 

Kol pr axelhkr. och tim...................... , 

7.70 

9,20 

1,o2 

Verkliga 
värden 

996 

16,o 
6.'6i 

ll,as 
1 ,77 



G> 

"' 
ö 

::. 

iO 

u 
:h 

~ 

~ 

.::< 

ii 

~ 

.., 
o 

... ~ 
)> 
;o 

"' ... 
"' -

;s; "' ;z .. 
o .. 'Il ... 

"' "' 
"' .. .. __, 

.. 
"' 
N> ... 
<>l o 

~ 

"' "' .. 
"' ... ... 
"' "' 
w .. 
~ 
~ 

o 

\ 

1\ 
\ 
\ 

\\ 

\~ 
~(\ 
~\ 
\\ 

~ o 
o 

\ 
\ 
\ 

1\ 
~\ 
\ 

1\ 
\ 
\~ ., 

~ 
~' 
\~~ \ \:~ 
1\~, 

10 
o 
o o 

o 

\ 

\ 
~ 
\ 

1\~ 
~ 

o 

""' "" ~ 
\~ 

..b. 
o 
o 

~ 

" o o o 

= = ~ 
3: ~-~ 1'1-
o ~ · r 
n 2 r 
r. - ~- -~ l 

l r _ ~ 
l ~ et 

)l 
1/1 

l Ä l l 

,: 
00 

~ 
l ~: l 

l1 o 
l ~ l 

l ~ l 

: ! l 

l 
l 

l ~ l 

l ~ 
~- l " 

~-~- ~· 

~ ~ ~ 

~ -
~ ~ "' r 

o 

""' 
~ 

~"" ~- ~ . ~ 

oo - ~-'\f\_ ~ lP 
~ ,. 

~ f'--
3. _ 

"" ~6' -0 ~~~ "' \~ ~ 
\ ""'-r 

OJ 
o 
o "'""'" PR..MIN. 

-
-

-

[ 
~ --
p 

~· - -
c.. 

~---
~-
~-

~~ ~ 
~- t 
~- ~-
~ ~ ~-
'-' r 
;r - f-"-
)l: 

~- -
i_ -:u 

- 633 --

Turbinernas netto-ängförbrukning var således mindre än 
den beräknade, men den totala större. Detta berodde i huvud
sak pa, att det visade sig, att de å jagaren använda roterande 
Juftpumparna båda måste hållas i gång vid låg fart m ed fullt 
varvantal, varigenom hjälpmaskinernas ängförbrukning steg 
högst avsevärt över det beräknade. Då avloppsångan från 
hjälpmaskinerna utnyttjas i turbinerna, sjönk å andra sidan 
dessas ångförbrukning. Vid större vana i inreglering av hjä lp
maski nerna och särskilt vid fullt marschpådrag, som giver 
1,64:4 axe lhkr. och 18,16 knop, bliver ängförbrukningen avse
värt bättre. Kolförbrukningens stora stegring beror i huvud 
sak pa de vid provturstillfället använda, särskilt då liga kolen , 
med Yilka, även vid denna låga effekt, ångtrycket stundom 
sjönk ä nda till 10,2 kg.jcm.". 

Såsom framgår av kurvblad n :r l , hade vattendjupet på 
elislanse n ett betydande inflytande på resultaten. Djupet varie
rar mellan 28 och 37 meter, men äro omgivande vatten grun
dare. Den fart, 30 knop, då vattendjupet från att verka ned
sättande på farten övergår till att vara förmånligt , samman
fall er vä l med vad som enligt erfarenhet var att vänta. Där
emot ~ir motståndsökningen kraftigare, än som efter medel
vattrndjupet var att förutse , varför densamma och vågbildnin
gen tyd ligen i huvudsak bestämts av de grundare partierna. 

Vid backprov erhöllos 3,110 axelhkr. vid 286 varv per 
111in. , och uppgick . farten härvid till 20,2 knop. stoppnings-

. proven visade med alla pannor påeldade en tid för stoppning 
från 30,:; knop av 37 sck. med en tillryggalagd distans efter 
order av c: a 300 m . och med två pannor påeldade från c:a 18 
knop 33 sek. och 150 m. 

Den kontrakterade backfarten uppnåddes ej, på grund där
av att ångröret till backturbinen med avsikt blivit strypt för 
att minska påkänningarna på skovlarna vid ögonblicklig om
kastning. Skäl ansågs emellertid ej föreligga att minska denna 
strypning, då manöverförmågan ändock visade sig tillfredsstäl
lande och utpumpning av pannorna förhindrades. 
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Maskinvikten har blivit något större än som ber~iknats. 

Totalvikten blev 185,394 kg. mot beräknade 172,800 kg., ma

skinrumsvikten 85,997 kg. mot beräknade 77,300 kg. och pann

rumsvikten 99,397 kg. mot 95,500 kg. Propellermaskinernas 
vikt blev 39,716 kg. mot beräknade 38,200 kg. 

Det nya maskinsystemet har visat sig väl fylla alla för

väntningar. Kuggväxlarna arbeta tyst, och är ljudet från dem 

försvinnand e bland övriga i maskinrummen. Inga vibrationer 

från turbiner eller växlar förmärktes . 
Såsom särskilt värdefull detalj kan nämnas, att samtliga 

pådrag för framåt, således även för hjälpmaskinernas avlopps

ånga, äro sammanförda till en ratt, varigenom automatiskt er

hålles den för varje varvantal mest ekonomiska inställningen 

:1 v ångmunstycken. 

Fartygs fiyt- Vid konstruktionen av ett fartygs skrov måste bl. a. åt-
barhet. gärder vidtagas för flytbarhetens betryggande. Om man från

ser, att å krigsfartyg bestyckningen kan räknas såsom indirekt 

medel härför, äro de åtgärder, som å sådana fartyg kunna vid

tagas , dels anbringandet av skydd i form av pansar, varige

nom dock huvudsakligen fartygens övervattenskropp skyddas, 

dels utförandet av skrovets byggnad så, att en skada å under

ntttenskroppen i största möjliga mån begränsas. 
Huru tävlan mellan artilleri och pansar fOiigått och ut

vecklats alltsedan Merrimacs och Monitors första uppträdande 

~ir alltför väl känt för att här behöva upptagas, varför i fråga 

om medel för tryggandel av krigsfartygs flytbarhet endast ut

vecklingen av undervattensskyddet eller skydd mot torpeder 

och minor kommer att behandlas . 
Det är givetvis på grund av viktfrågan endast å stön-e 

krigsfartyg, som sådant skydd i egentlig mening kan ifråga

komma, ehuruväl även å mindre fartyg hänsyn härtill i deil 

mån så är görligt brukar tagas . 
Utvecklingen av undervattensskyddet å krigsfartyg · kan 

man uppdela i två perioder, den ena före och den andra efter 

det rysk-japanska kriget. Detta krig var nämligen det första, 
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rari moderna krigsfartyg i egentlig mening deltogo. Före detta 
' , jO" hade man knappast någon klar föreställning om verkan 
J-r 0 L'l .. l .. en torped eller mina på ett fartygsskrov. l ut mar \.Var·· · 
:W 

d
. "t som detta förefaller nu, lika obestridligt är det och k a il 
lo ' 

endast förklaras på grund av svårigheten att om denna verkan 

"öra sig en klar föreställning. Härtill kommer även de vnr

~ndra motsägande uppfattningarna om det taktiska användan

det av torpeder såväl från större fartyg som från torped- och 

undervattensbåtar samt ov;ssheten om den roll, minan skulle 

komma att spela i ett kommande krig. 

Denna allmänna osäkerhet beträffande de grundläggandt' 

e"enskaperna hos dessa vapen förklarar olikheten i de slnl· 

s=tser, som härav dragits. Å ena sidan utvecklades den åsikteu. 

att de stora slagskeppen hade spelat ut sin roll, emedan de 

ej kunde tillräckligt effektivt skyddas mot torpeder. A andra 

sidan förefanns den meningen, att torpeder och minor mera 
vore att betrakta såso.m tillfällighetsvapen. Den första åsikten 

fann förespråkare inom nästan alla mariner, ehuru endast i 

Frankrike n ågot större inflytande på konstruktionerna bära,. 

kunde förmärkas; inom övriga mariner förblev den andra syn

punkten förhärskande, och blev också på grund härav skyddet 

mot torpeder och minor åsidosatt. Överallt lade man stor vikt 

på antitorpedbåtsartilleri och i en del mariner kommo torped

nät till användning. 

Till egentligt skydd mot torpeder och minor togs däremot 

föga hänsyn, utan nöjde man sig i allmänhet med en vattentät 

uppdelning av fartygen för att sålunda begränsa verkan av 

en explosion. Fartygen uppdelades sålunda genom skott såviil 

långskepps som tvärskepps i stora vattentäta avdelningar, var

till kom den yttre cellindelning, som uppstår genom anord

nandel av dubbelbotten och vägare. 

Detta byggnadssätt ·höll sig i det väsentligaste oförändrat 

Under många år, såsom framgår av nedanstående sektioner av 

engelska slagskepp, å vilka byggnadssättet är alldeles detsam

ma, om man frånser att kolets placering något växlar. 
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Uppslag till åstadkommande av ett starkare undervattens
skyeld förekom dock redan nu. I Frankrike blev sålunda p;l 

försla g av Mr. Bertin ett enstaka försök utfört med »Henri IV ,. 
Detta föregicks av sprängningsförsök mot särskilt byggd cais
son, och blev resultatet härav, att nämnda fartyg erhöll ett för
stärU inombordsskydd, såsom synes av nedanstående sektion. 

J något större omfattning utförde ryssarna, påverkade fr:"m 
Fra n k rike , samma ide å Cessarewitsch och Borodinoklass.~n . 
De anordnade ett förstärkt inre skott av 40 mm. tjocklek på 
ett a,·stånd av omkring 2 m. från bordläggningen och sträc
kande sig utefter större delen av fartygets längd. 

Dessa försök hade dock då ingen efterföljd inom andra 
marin er. 

l dessa förhållanden bragte erfarenheterna från rysk-:pl -
panska kriget en stor förändring. Torpeden bevisade sin tak
tiska a nY ii ndbarhet, och minan visade sig utomordentligt an
vändbar vid krig, som utkämpas i närheten av kuster, och 
dera s yerkan överträffade i enskilda fall de största förvi1sl-
ninga r. 

Explosion lmder vatten av en sprängladdning framkallar 
i fritt Yatten i första ögonblicket ett tryck , som med stor hastig
het uthreder sig i alla riktningar, avtagande i styrka från 
centrum. Härpå följer en utvidgning av g::tser, vilka, drivandl! 
vattnd framför sig, verka mera såsom stöt än som statiskt tryd: 
huv udsakligen i riktning uppåt. Aven denna verkan av explu
sionen avtager hastigt i energi med m·ståndet från spräng
nin gspunkten. 

1\ii.r ett fartyg skadas av en explosion , är föhållanclet dock 
annorlunda. Explosionen försiggår då ej längre i fritt vatten , 
utan intill ett fartygsskrov, varigenom verkan bliver en helt 
annan. Sprängladdningen river upp vid explosionen eller omc
delha r l efter dens·amma fartycrets bordläcrcrnina i större eller < t> t>t> · t> 

lllinclre utsträckning, och genom det så uppkomna hålet, innan 
för vilket elen där befintliga luften erbjuder mycket mindre 
~llols tancl än det utanför varande vattnet, tränger en del gnser 
Lll i fartygets inre och verka på de här varande förbanden 

• 
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dels genom statiskt tryck och dels genom stötenergi, vartill 

dessutom kommer verkan av de ur bordläggningen lösryckta 

splinterstyckena. Den samtliga verkan på de inre fartygsför

banden beror således helt och hållet på den hastighet, varmed 

hålet i bordläggningen bliver utslaget, ty ju längre tid detta 

tager, desto mer gasenergi är förbrukad upptill och mot sidor

na mot vattnets motstånd, innan den b ekvämare vägen genom 

fartygets inre erbjuder sig. 
Att det icke är små krafter det gäller vid fråga om explo

sion av en torped eller mina framgår av följande uppgifter. 

Laddningen av en modern torped uppgår till nära 200 

kg. lrinitrotoluol, som har en volym av omkring 115 liter. 

De vid explosion av denna laddning bildade gaserna hava en 

volym av nära 120 kbm. och en temperatur av omkring 2,800° 

C, som är tillräcklig att framkalla en volymökning från 1 till 

10, d. v. s. den slutliga volymen kan bliva ända till 1,2 00 ldmt. 

E xplosionsvågens hastighet är omkring (),000 m. pr. sele 

och en i laddningen centralt anbragt tändanordning framkallar 

explosion av hela laddningen på mindre än 1
/ 20000 sele Under 

denn a korta tid, som föregår gasernas framträngande , bildas 

den ocrhörda energimängden inom ett mycket litet område, 

niimligen inom den glödande gasmassan , som sedan utvidgar 

sig, men i detta ögonblick är koncentrerad inom en voly111 

av Pndast 115 liter och har en täthet av l ' /2 ganger det om

givande vattnets. Det tryck, som denna glödande gnsmassa 

lllÖY:1r, Uppgår tilJ 40,000 a 50,000 kg. per }<VC111 . 

Vattnet bliver härvid utsatt för en sammantryckning, sum 

kan uppgå till 25 % av dess volym, och denna sammantryck

ning strävar att fortplanta sig i form av en kompressionsvåg 

ll1ed en hastighet av 1,500 m per sele I hörjan verkar sam

mantryckningen i alla riktningar, m en kraftigast fortplantar 

sig sedan kompressionsvågen såsom sagt i den riktning, i Yil

kcn den röner det minsta motståndet, d. v. s. genom fartyget. 

För att närmare utröna verkan av explosioner hava en 

del sprängningsförsök utförts inom de större marinerna, dels 

11lo l gamla utrangerade fartyg och dels mot för iindamålet sär-
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skilt konstruerade kassuner. Över de härvid erhållna erfa

renheterna är visserligen icke mycket känt, men torde dessa 

försök hava haft ett visst inflytande på konstruktionen a'· 

nyare slagskepp. 

I England hava sålunda de flesta slagskeppen alltifrå n 

Dn'adnought (1906) försetts med förstärkt innerskott ~å ett 

längre avstånd från bordläggningen, alltså i det närmaste i 

överensstämmelse med Cessarewitsch och Borodino. 

I Frankrike försågas slagskeppen med skydd mot torpeder 

såsom karaktäriseras av Danton-klassen . 

I Nordamerikas Förenta Stater anv~indes dock ännu , id 

Del~YW<lre-klassen intet fiirstärkt innerskott utan endast fle ra 

tunna 1ångskeppsskoU, av vilka det innersta ligger mycket långt 

från bordhiggningen, och mellan vilka kolboxar inrymmas. 

Men även inom denna marin har man gått in för detta "Y~lem 

vid byggandet av Arkansas, sjösatt 1911 , likasom å det i Ame

rika för Argentina byggda slagskeppet Rivadavia. 

I Ryssland gjorde man med Gangut-klassen en åtcrg{mg 

till den förut brukliga konstruktionen med ett vanligt lång

skeppsskott 

A Sevastopol infördes ånyo skyddskott av R0- 100 m!n. 

tjocklek på omkring 3 m. avstånd från bordläggningen. 

skyddsskottens inotst;åndsförmåga är beroende av (less 

tjocklek , infästningsanordningar och dess avstånd från bord

läggningen. Tjocklek en varierar i allmänhet mellan 25---100 

mm. Vikten av skyddsskotten uppgives för Arkansas Lill l.Ol 'J 

ton och för Rivactavia till 670 ton. På ett fartyg sådan t som 

Dreadnought skulle vikten pr l mm. tjocklek belöpa sig ti ll 

14 ton. Det iir sålunda ingen I~nga vikt det här gäller och 

fråga måste uppstå, huruvida den är väl använd eller ej . 

På huru stort avstånd från bordläggningen dessa skott 

ligga föreligga inga säkra. uppgifter, men kan man antaga, att 

de i intet fall komma bordläggningen närmare än 2 meter. 

Ä vissa fartyg har 4 m. uppgivits. 

Huru hava dessa skyddsanordningar visat sig effektiva 

under nu pågående världskrig och motsvarat den vikt och kost

nad , som på dem nedlagts? 
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J intet föregående krig torde väl frågan om skydd mot 

torpeder och minor fått en så stor betydelse som under dettn, 

i vilket särskilt kampen mellan övcrvattens- och undcrvattens

f:nlyg skiirpts till det yttersta , och mineringar av alla slag fått 

en oanad användning. 

För besvarandet av ovan uppsUillda fråga torde det vara 

nödvändigt att något studera i vad mån de krigsfartyg, som 

slu1dats genom torped eller mina, kunnat hålla sig flytande. 

De uppgifter, som finnas tillgängliga för delta ändamål, äro 

visserligen ganska sparsamma och i vissa fall kanske otillför

litliga, men kunna dock i någon mån giva en ledning för he

svarandet av frågan. 
I efterföljande tabell äro med ledning av tillgängliga upp

gifter upptagna de flesta krigsfartyg (utom småfartyg), som 

skadats genom torpeder eller minor. Av den långa förtecl{ 

ningcn synes, att alla fartyg av äldre datum i allmänhet sjun

kit inom mycket kort tid, och att knappast något lyckats taga 

sig i hamn. 
För ett rätt bedömande av i vad mån fmiygens olika 

byggnadssätt inverkat på dE;ras förmåga att längre eller kor

tare tid hålla sig flytande efter skedd skada borde man veta, 

Yan·st i skrovet skadan inträffat. Sådana uppgifter saknas 

iinnu tyvärr i nästan alla fall, varför de slutledningar, som 

k unna dragas, måste delvis bliva osäkra. 

Av dc i tabellen upptagna fallen äro följande av särskilt 

intresse, nämligen beträffande Audacious, Courbet, Tiger, Ga

zcll e, Moltke, Goeben, Marlborough, Libia och Drake, för att 

nu taga dem i tidsföljd. 

Engelska slagskeppet Audacious tillhörde King Georg V :s 

kla ss om fyra fartyg, nämligen King Georg V, Ccntaurion , Ajax 

oeh Audacious, vilka alla sakna skyddsskott mot torpeder och 

minor. Audacious träffades enligt uppgift av en mina akterut 

om babord. Vore detta riktigt, är det förvånansvärt , att ej 

någon av de grova kanontornens ammunitionsdurkar sprungit. 

En annan uppgift, nämligen att fartyget ej kunde för egen 

Illaskin taga sig in till den närbelägna kusten , emedan fyrarna 



ton l nationalitet och cert ~~ 
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Namn 

Amphion ... .. ...... ...... . 
Pathfinder ............ ........... . 
HE>la .... . ........................... . 
Abouker ...... ..... .. .... ..... ... . 
Cressy ............. ........ ........ . 
Hogue ..... ... ... ....... . .......... . 
Pallada ... .............. . . ........ .. . 
Hawke ... .. . ....................... . 
Takatschio ............ .. ... . ..... . 
Audacious ........ . ............. .. 

Schemtschug ..... ·:· . ........... . 
Hermes .............. . .. ...... ...... . 
Yorck .. .... .. .... ................. . 
Courbet ..... . .... .. ........ .. .. .... . 

3500 
3:000 
2,040 

12,200 
12,200 
12,200 
8,000 
7,450 
3,700 

23,400 

3,180 
5,700 
9,500 

23,500 

Formidable .......... ... ...... ... .. 15,250 
Tiger . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . 28,500 

Gazelle ............................. . 
Bouvet ........... . ................ . . 
Irresistible .......... .. .. . ....... . . 
Ocean .... . .. ..... · ................. . 
L eo n Gamhetta ..... ........... . 
Goliath . .... .... .. ... .... ... .... . ... . 
Triumph .. ...... ... .. .. .. ....... .. . 
Majestic ..... . ........ ....... ... .. . 
Amalfi .. ... ... . .... ................ . 
Giuseppe Garibaldi ..... ..... . 
.Moltke ............ .. .. ............. . 
Prinz Adalbert ......... .. . .. .. .. 
Undine ... .. ... .. ......... ..... ... .. . 
Bremen ..... ...... .... .. ............ . 
f. d. Go e ben ......... ........... . 
King Edvard VII .............. . 
Arethusa .. . .... .... . ........ ..... . 
Russel .. .. ... ................. ... .. 
:M:arlborough ... .... .. .... .. ..... . 
Rostock .... .. .... .... . .......... .. 
Pommern .................. ........ . 
Hampshire ....... .. ... ......... .. . 
Nottingham ... ... . ......... .... ... . 
Falmouth .. ... . ... ... .... .. ........ . 
Libia .... . ......... ... ............... . 
Suffren .. ..... .... ... .. .. ... ........ . 
Regin a Margilerita ........... . 
Gaulois ..... .. .... . .. .... .......... . . 
Cornwallis ... ......... .. . ........ . 
Danton ... ...... ................... . . 
Ariadne ......... . .... ...... ... ...... . 

Drake ....... ................. .... . . 
vVien ...... .. . ..... ..... .......... ... . 
Chateaurenault ... .............. . 
Kl L·ber ..... ....... ..... .... ....... .. 

2,600 
12,000 
J 5,250 
13,150 
12,600 
13,150 
12,000 
15,150 
10,400 

7,350 
23,000 
9,000 
2,700 
3,250 

23,000 
1n 600 

3:560 
14,200 
27,000 

4,!:100 
13,200 
11,000 
5,530 
5,300 
3800 

12:700 
13,400 
11,300 
14,200 
18,400 
11,150 

14,300 
5,600 
8,000 
7,700 

Engelsk pansardäckskryssare 

'rysk 
Engelsk pansarkryssare 

Rysk > 

Engelsk pansardäckskryssare 
Japansk 
Engelskt slagskepp 

Rysk pansardäckskryssare 
Engelsk 
Tysk pansarkryssare 
Franskt slagskepp 

Engelskt 
Engelsk slagkryssare 

Tysk pansardäckskryssare 
Franskt slagskepp 
Engelskt · 

Fransk pansarkryssare 
Engelskt slagskepp 

» 

Italiensk pansarkryssare 

Tysk 

pansardäckskryssare 

Turkisk pansarkryssare 
Engelskt slagskepp 
Engelsk pansardäl\kskryssare 

slagskepp 

Tysk pansardäckskryssare 
Ty skt slagskepp 
Engelsk pansarkryssare 

pansardäckskryssare 

Italiensk 
Franskt slagskepp 
Italienskt 
Franskt 
Engelskt 
Franskt 
Engelsk pansardäckskryssare 

~ngelsk pansarkryssare 
Osterrikiskt pansarfartyg 
Fransk pansardäckskryssare 

pansarkryssare 

191J 
1904 
1895 
190Q 
1899 
1900 

1891 
1885 
1912 

1903 
1898 
1904 
1911 

1898 
1913 

1898 
1896 
1898 
1898 
1901 
1898 
1903 
1895 
1908 
1899 
1910 
1901 
1902 
1903 
1911 
1903 
1913 
1901 
1912 
1912 
1901> 
1903 
1913 
1910 
1912 
1899 
1901 
1896 
]901 
1909 
JS98 

1901 
1895 
1898 
1902 

~~~den 
5~~da -----------~-+------+----------------

Anmärkn1ng 

)JijJ)!J. lT2L torped, E9 
U9 
U9 
U9 
U2G 
U9 
sno 

!lline. 

torp. Em~~n 
torped, 'C _7 
!lline. .. T 
torp. Ost. l 12 

!torped,. U24 
, Jagare 

mina 
l ' 

) 

torped U5 
Jagare 

C 51 
1:51 
u 

l 
u . r 
u 
u 
u 

mina 

) 

torped 

» 

lllina 1" 
ltor:ed u 

l. 
u 

t~å) . u 
t llltnor 
orped U 

u 
u 
l . 

u 
) 

lll!ina r 

6. 8. 14 
5. 9. 14 

9. 14 
22. !:!. 14 
22. 9. 14 
22. 9. 14 
11. 10. 14 
15. 10. 14 
17. 10. 14 
27. 10. 14 

28. 10. 14 
31. 10. 14 

4. l l. 14 
2 1. 12. 14 

l. L 15 
24. l. 15 

25. L 15 
18. 3. 15 
18. 3. 15 
18 . 3. 15 
27. 4. 15 
13. 5. 15 
25. 5. 15 
27. 5. 15 

7. 7. 1ö 
18. 7. 15 
18. 8. 15 
:25. 10. 15 

7. 11. 15 
17. 12. 15 
7. l. 16 
~!. l. 16 

14. 2. 16 
27. 4 . 16 

l. 6. 16 
l. 6. 16 
l. 6. 16 
5. 6. 16 

19. 8. Hi 
19. 8. 16 

7. 10. 16 
2!). 11. 16 
11. 12. 16 
27. 12. 16 

9. l. 17 
19. o 17 0. 

26. 7. 17 

2. 10. 17 
10. 12. 17 
14. 12. 17 
27. lj, 17 

sjönk efter 20 min. 
med hela besättningen. 
större delen av besättningen räddad. 
inom ett par min. träff i amm.-durk. 
efter 20 min , kantrade slutligen. 
med · stäven före, dock ej genast. 
med man och allt. 
efter 5 min., träffades midskepps. 

> med nästan hela besättningen. 
träffades akter om bb., höll sig flytande i nära 12 tim. 

innan den sjönk. 
sjönk. 

efter "/• tim. 
med ' /s av besättningen. 

höll sig flytande, men påstås hava sjunkit, sedan den 
rammats av J ean Bart. 

sjönk efter ·J5 min. . .. 
träffades första gången strax efter kl. 12, SJ~nk kl. 

12,22 efter en andra torpedträff frå.n samma Jagare. 
kunde taga sig från Ri.1gen · till Sassmtz. 
sjönk inom tre minuter. 

efter J ' /• timme. 
> 

kantrade och sjönk efter få minuter. 
sjönk, 300 man omkommo. 

" större delen av besättningen räddad. 

inom kort större delen av besättningen räddad. 
kunde taga sig hem. 
sjönk med större delen av besättningen. 

inom tre minuter. 
)} 

kunde taga sig hem och repareras . . 
sjönk sedan det övergivits av besättnmgen. .. . 

» sedan n·ästan hela besättnmgen ly skats radda s1g. 
med över 100 man av besättningen. 

höll sig flytande. . 
måste övergivas, varefter den sjönk. 
sjönk. 

i storm. 

svårt skafhd. 
sjönk. 

inom några min11ter. 

sedan nästan hela besättningen räddats. 
efter 1 f2 timme, då den först kantrade. 
efter andra torpeden, hela besättningen utom 38 

man räddades. 
lyckades nå hamn, men sjön~ dä.refter P.~ grunt vatten. 
sjönk sedan nästan hela .besattmngen raddats. 

iDedan hela besättnmgen räddats. 
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släckts, tyder mera på att explosionen skett i närheten av eld

rummPn, varigenom vatten inträngt i dessa. Huru än härmed 

förhållit sig, synes fartyget hava hållit sig flytande i nära 12 
timmar. Att det slutligen sjönk måste således hava berott 

därpå, att det ej lyckats begränsa vatteninflödet till de skadade 

rummen , utan att något skott eller sannolikare några dörrar 

till slut givit sig. Ävenså kunna vissa rörledningar och ven

tilationstrummor hava bidragit till vattnets spridande. 

Huruvida ett skyddsskott hade kunnat rädda fartyge t är 

naturligtvis svårt att med säkerhet säga, men tänkas kan, 

att, om minan träffat mera mitt på eldrummen och sådant 

skott förefunnits, skadan ej hlivit fullt så stor från förs ta 

början och dess begränsning sålunda lättare kunnat utföras. 

Slagskeppet Courbet saknar även undervattensskydd. J 

Frankrike har man tydligen varit ganska oviss om betydelsen 

av sådant skydd, och åsikterna hava växlat. Sålunda infördes 

såsom förut nämnts undervattensskydd först på Henri IV, sjö

satt 1899; å närmast eflcrföljandr slagskepp saknas det där

emot, men återinfördes på nytt å Dantonklasscn, sjösatt 1909, 

bortföll ånyo å därefter kommande slagskepp av Jean-Bart

och Bretagne-klasserna för atl ånyo införas å Normandir

klassen . 

A Jean-Earl-klassen , till vilken slagskeppet Courbet hörde, 

finnas ett eller möjligen två långskeppsskott, av vilka det ena , 

kolboxskottet, ligger på ett avstånd av 4,, m. från bordlägg

ningen. Dessutom finnas fem huvud-tvärskeppsskott och ett 

större antal inredningsskott I huvudtvärskeppsskotten fi nnns 

under pansardäck inga dörrar. 

Courbet torpederades den 21 december 1914 av östen·i

l<iska u-båten n :r 12, vilken lyckades få in två torpedträffa r. 

s tagskeppet höll sig det oaktat flytande och sjönk först seda n 

det rarmnats a v J can-Bart. Detta förhållande tyder på, att 

fartygets vattentäta uppdelning varit god, och torde särskilt 

frånvaron av dörrar i huvudskotten under pansardäck hav:I 

bidragit till att begränsa vattnets utbredning inom fartyge t. 
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Att dörrar under pansardäck äro en verklig fara, har man 

110gsamt under detta krig fått lära sig, ty även om dörrarna 

hållas stängda, hava de en benägenhet att öppna sig av dc 

ristningar, som uppstå i skrovet vid träff av mina eller torped. 

En särskild säkerhetsanordning å sådana dörrar, som ovilkor

Jigcn ej kunna undvaras , är tänkbar och borde anordnas. 

Beträffande engelska slagkryssaren Tiger är ju dess för

Just omtvistad , i det att engelska Admiralitetet bestrider, att 

fartyget gått förlorat. Enligt de tyska uppgifterna skulle farty

get i slaget vid Doggersbank träffats av torped från en jagare 

första gången strax efter kl. 12 den 24 januari, men sjönk 

först kl. 12,22 efter en andra torpedträff från samma jagare. 

Ar denna version av händelserna riktig, har fartygets vatten

täta uppdelning ej kunnat hindra dess förolyckande. Något 

skyddsskott förefanns icke å Tiger. Tiger uppträdde visser

ligen ånyo i de engelska rapporterna om slaget vid Horns Rev, 

men huruvida det är samma fartyg eller ett annat, som fått 

detta namn, torde väl ännu vara ovisst. 

Att tyska pansardäckskryssaren Gazelle, om 2,600 tons 

deplacement och nybyggd år 1898, efter att hava träffats av 

mina utanför Riigen den 25 januari 1915, kunde taga sig in 

till Sassnitz , måste tyda på, att minan träffat fartyget på en 

av dess minst sårbara punkter, och att fartygets besättning 

tack vare den väl utvecklade skyddstjänsten kunnat i tid vid

taga erforderliga åtgärder för skadans begränsning. 

Av större intresse är däremot fallet med tyska pansar

kryssaren Moltke, som blev torpederad av en engelsk u-båt, 

men det oaktat lyckades taga sig hem. 

Moltke, systerfartyg till Goeben, kan räknas såsom en av 

de modernare tyska pansarkryssarna, å vilka alla de erfaren

heter och hjälpmedel , som den tyska haveritjänsten lämnat 

och givit anvisning på, iakttagits. 

Ä ven Goeben har varit utsatt för skada, nämligen genom 

mina i Svarta Havet, men kunde taga sig tillbaka till Kon

stantinopel, varest den reparerades. Moltke reparerades även 

och deltog sedermera i slaget vid Horns Rev den 31 maj oc.h 

l juni 1916. 
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l detta slag blev även tyska .pansarkryssaren Liitzow 
skadad av artilleri, så att den slutligen sjönk, dock först efter 
flera timmar. Liitzow gick av stapeln år 1913, Goeben 1911 
och Moltke 1910. Intet av dessa fartyg är utrustat med sär. 
skilda skyddsskott mot minor och torpeder, men äro de för
sedda med en synnerligen god vattentät uppdelning, varvid 
alla erforderliga åtgärder vidtagits för hindrande av vattnets 
spridande från en avdelning till en annan. Sålunda äro far. 
tygen utom den vanliga cellindelningen i dubbla botten lång. 
skepps uppdelade i vattentäta avdelningar medelst tre lång
skeppsskott å varje sida, mellan vilka skott kolboxar äro an. 
ordnade. Erfarenheten har nämligen visat, att kol är till god 
hjälp för begränsandet av undervattensskador. Detta förhål
lande i förening med en intensiv skyddstjänstövning har möj
liggjort för besättningarna att hålla fartygen flytande och i de 
båda fallen Moltke och Goeben rädda desamma. 

Engelska slagskeppet Marlborough blev i slaget vid Horns 
Rev den 1 juni 1916 träffad av en torped och fick svår slag
sida, men kunde inom kort ånyo öppna eld. Dock måste far
tyget detacheras hemåt och skall enligt tysk uppgift hava sjun
kit i Themsenmynningen. Marlborough har skyddsskott lik
som övriga fartyg av Iron Duke-klassen och har dessutom er
hållit en god vattentät uppdelning. Sålunda finnes trefaldig 
innerbotten respektive långskeppsskott vid skrovets mest vitala 
delar. 

Italienska pansarkryssaren Libia, som träffades av torped 
den 7 oktober 1916, kunde det oaktat hålla sig flytande. Tro
ligen träffade torpeden i för- eller akterskeppet, så att skadans 
begränsning var möjlig. 

Slutligen blev engelska pansarkryssaren Drake torpede
rad den 2 oktober 1917 och lyckades nå hamn, där den dock 
sjönk på grunt vatten. 

Av här anförda exempel synes framgå, att fartyg utan 
specielt skyddsskott hava förmått hålla sig flytande i samma 
grad som de, vilka haft sådant. Medgivas bör, att exemplen 
ej äro tillräckliga för att erhålla ett säkert bedömande, men 
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i betraktande a v svårigheten att få ett skyddsskott . tillräekligt 
·;tarld infästat och med hänsyn tagen till den ökade splinter
,·erl;:an, som ett sådant skott åstadkommer, när det spränges, 
torde man kunna säga, att den vattetäta uppdelning, de mo
derna större fartygen erhållit, i förening med en tränad be
sättning ifråga om häveritjämt utgöra större betingelser för 
möjligheten av att hålla ett skadat fartyg flytande än aubrin
gandel av dyrbara och tunga skyddsskott. 

Ett villkor härför är dock, att de vattentäta avdelningarna 
,•erkligen äro vattentäta och ej genom allehanda anordningar 
gjor ts ineffektiva, anordningar, vilka oftast föreskrivits aY 
fred sintressen och bekvämlighetshänsyn. I detta hänseende 
syndas mycket ofta genom tillkomsten av dörrar i vattentäta 
huvuds kott, dessas sönderskärande av ventilationstrummor, 
länsledningar m. m. sådant, och även om vid varje genomgång 
av ntttentätt skott särskilda anordningar för vattentäthetens 
bevnrande hava utförts, utgöra de dock en svaghet och kunna i 
betydelsefulla. ögonblicket klicka och vara orsak till fartygets 

undergång. 
.Mycket intressant och lärorikt i detta avseende är det ytt

rande, som en av styrelsen för The institution of Naval Arehi
teets i London tillsatt kommitte m ed uppgift att undersöka 
Yerkningarna av min - eller torpedexplosioner å handelsfartyg 
avgav i maj 1917. Detta yttrande var till en början konfiden
tiellt, men publicerades i Engineering för den 22 mars 1918. 
.-\v yttrandet torde 'följande böra återgivas: 

I. Lastfartyg. 

Kommitten anser det önskvärt, att under kriget vissa 
skyddsåtgärder vidtagas å vanliga handelsångare och är över
tygad, att dessa komma att i hög grad öka fartygens säkerhet 
mot sänkning vid minsprängning och torpedträffar, förutsatt 
att endast en vattentät avdelning blir vattenfylld. 

Kommitten, som studerat det material, som av Amiralite
tet och Board of Trade ställts till dess förfogande, anser or
saken till ett flertal fartygs undergång vara någon av följande: 
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a) Två vattentäta avdelningar hava kommunicerat tned 
varandra genom en öppen V. T. dörr. 

b) Slwdor å rör, dragna genom den sprängda avdelnin. 
gen, varigenom vatten från den fyllda avdelningen kunnat 
passera till en angränsande. 

c) Slwdor å skott genom sprängstycken från explosion. 
En vanlig skottindelning å Jastångare är följande: 
N :o l kollissionsskott, n:o 2 mellan lastrum I och II, n:r 

3 förliga eldrumsskottet, n :o 4 aktra maskinrumsskottet, n:o 
5 mellan lastrum III och IV, n:o 6 mellan lastrum IV och 
aktra piktanken. 

Fartyg med mindre antal skott hava ringa utsikt att hålla 
sig flytande vid min- eller torpedträff. 

För fartyg med 6 eller flera tvärskeppsskott föreslår kom
mitten att följande iakttages. 

l. Alla V. T. dörrar genom skott i hålskepp skola vara 
stängda och låsta. Om passage måste finnas, skall dörren 
placeras så högt uppe å skottet som möjligt. 

Detta är synnerligen viktigt om kolbox finnes för om 
eldrumsskottet, enär kolboxluckorna, när kol tages från boxen, 
ej kunna anses som V. T. Ett flertal lastångare hava för 
om eldrummet en reservkolbox, avskärmad från lastrummet 
genom ett icke V. T. skott. Under utresa tages kol från reserv
boxen, som vid återresan användes som lastrum. Kolluckor
na i skottet mellan reservbox och eldrum innebära en stor risk 
för fartyget, då genom dem eldrum och lastrum kommuni
cera. Numera byggas flertalet fartyg med skottet mellan re
serv box och lastrum V. T. 

2. V. T. dörren till axeltunneln i maskinrumsskottet skall 
vara stängd och låst. Tillträde till tunneln bör ske genom 
en vattentät trumma mellan tunneln och skottdäck. 

Fall hava förekommit, då maskinrummet fyllts så hastigt, 
att tunneldörren ej kunnat stängas, och hava ansenliga vat
tenkvantiteter genom tunneln inträngt i aktra lastrummet, då 
tunneln ej varit tät. 
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Ä ven finnes risk för att vid en explosion akterut tunneln 
densamma intränger i maskin -

l. d·1s så att vatten genom s '"a (.., 
r u rmn e t. 

3. Tunneln samt varje annan långskeppspassage ska Il 

röra s fullkomligt vattentät. 
g 4. Varje länsrör skall å skottet till det rum, varifrån det 
länsar, förses med kontra- eller annan lämplig ventil, manö
vrerbar från däck. Dessa ventiler skola alltid stå stängd:1, 

såvida ej länsning äger rum. 
5. Skottens sårbarhet genom sprängstycken är i hög grad 

beroende på beskaffenhet och mängd av last. Om lastrum" 
met iir tillräckligt fyllt, är risken för att skotten skola skadas 
vid exp losionen mindre, än då det är tomt eller delvis fyllt. 

Kommitten anbefaller, att skotten om möjligt skyddas 
med tillfällig trägarnering eller dylikt, så att ett splinterskydd 
uppstår. I vissa fall kan lasten tjäna som skydd. Då far 
fyge t går barlastat är det synnerligen viktigt, att dylikt skott-

skydd anordnas. 

II. Post- och passagerarefartyg. 

Då dessa fartyg hava flera skott i förhållande till sill 
längd än lastfartyg, böra de bättre än dessa kunna emotstå 
en torped- eller minsprängning. Detta motverkas dock av 
förh ållandet, att å n1.ellandäcken talrika vattentäta dörrar äro 
upptagna genom skotten. Även äro sidaventiler och avlopp 
från badrum och klosetter placerade nära vattenlinjen. Dess:1 
öppningar komma vid fartygets krängning lätt under vatten
ytan , varigenom vatten intränger i fartyget. Risk för dylik 
vattenfyllning förekommer i synnerhet hos fartyg med ringa 
begynnelsestabilitet eller sådana konstruerade med långskepps
~kott. A vissa fartyg finnas även passager genom V. T. skott , 
som tillåta maskinpersonalen att komma till sina messar och 
hytter utan att passera passagerareinredningen. Alla dylika 
::tn ordningar innebära en risk för fartygets säkerhet. 

Vidare äro lastluckorna å dylika fartyg jämförelsevis små, 
Yilkct orsakar att explosionstrycket e.i så lätt utjämnas som 
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vid lastfartyg, där mera rymliga lastluckor finnas. Därigenon 

bliva skotten i närheten av eX])losionsställct ansenliat def 
1 

ts Or-
merade, vilket gör att man ej kan lita på de V. T. dörrarna 

A.nordningar för V. T. dörrarnas stängande från bryggan bl iv· 

iiven opålitliga å detta slag av fartyg, dels på grund av ovan~ 
nämnda deformation å skotten, dels emedan Yid explosionen 

de elektriska och hydrauliska ledningar, som manövrera dör

rarna i regel skadas. På dessa grunder framliigger kommitten 

följande förslag till skyddsåtgärder att under kriget tillämpas. 

l. Inga gångar för eldarna under skottdiick få användas. 

.-\Ila dörrar genom V. T. skott under skottdäck i dylika passa

ger låsas. Eldarna gå till resp. messar över ett övre däck. 

2. All direkt förbindelse mellan maskinrum och axel

tunnel undvikes. Tillträde till tunneln sker genom trummor, 

,·attentäta mellan tunnel och skottdäck. 

3. Alla vattentäta dörrar i tvärskeppsskotl inom maskin

avdelningen stängas och låsas. Om passage genom skottet är 

erforderlig, skola de dörrar, som finnas nedtill å skotten, igen

s~ittas och nya upptagas så långt upp som möjligt. 

4. Alla vattentäta dörrar i tvärskeppsskott å däck under 

skottdäck skola stängas och säkras. Om nödigt anordnas di

rekta uppgångar till överliggande däck. 

5. Alla sidaventiler under däck närmast över skottdäck 

stängas och förseglas. Ventilation med tryckluft anordnas om 
behövligt. 

6. Varje länsrör förses med från skottdäck stänabar kon-
n 

traventil eller ventil av annan lämplig konstruktion. Ventilen 

placeras å det skott, genom vilket länsröret inkommer till det 

rum, det -länsar. Ventilen hålles stängd, utom då länsning 
äger rum. 

7 · Avstängningsventiler, stängbara från nåaot däck över 
' . b 

skottdäck, anbringas å Juftl edningar o. el., där dessa passera 

genom skott under skottdäck. Om skottgenomgången är be

lägen lågt ner å skottet, är önskvärt, att röret omlägges, så 

att det passerar skottet högre npp. 
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8. Ventil er å a v loppsledningar från klosetter o. d. skola 

,·ara konstruerade så, att vatten ej kan intränga, även om far

' yo·et ej ligger på rät köl eller har slagsida. Ventilerna skola 
l b . • 

Oa·t underhållas och ofta efterses. 
il t":>' 

9. Alla askhisstrummor e. d., som utmynna under skott-

däck, skola förses med V. T. lock. Noga tillses , att trumman , 

när den ej användes, är. täckt me~ detta lock . 

Vid The institution or Naval Arehiteds 59:e möte denna 

\"år gjorde ordföranden i ovannämnda ko mm i t te, Mr. Sydney 

Barn a hy , en del intressanta uttalanden angående handelsfar

tygs siinkbarh et. Han framhåll er, att kommitten , då den bör

jade sill arbete, hade troll , att skadorna av en torped träff å 

en ordinär handelsångare skulle vara så omfattande, att mnn 

knappast kunde tänka sig, ntt fartyget skulle kunna räddas. 

Man Yiinlade sig fim1a stora delar av bordläggningen uppriven 

och nitningen skadad samt. skott nedbrutna aY inrusande Yat

lenmassor. Undersökningarna visade, att detta ej var fall et. 

Visserligen sprängde torpeden stora hål, men på några fots 

avsUmd från hålet var bordläggningen oskadad, och i intet fall 

konstaterades, att skotten givit vika för vattentrycket. Ma n 

kom till klarhet om, att fartygen gått under , emedan de »Yat

lentiiht ,, avdelningarna ej vari t vattentäta. 

Beträffande passagerareångare framhöll han , att vid kon

struktionen alltför stor hänsyn tagits till en bekväm inred

ning. Fartygen voro ej uppdelade i vattentäta avdelningar 

u ta n i nnlelningar, som ·kunde göras vattentäta under gynn

samma omständigheter och då man hade god tid på sig, vilket 

L'.i Y:tr fallet Yid en torpedträff. 

Bin n d den mångfald förslag , som framkommit i avsikt att 

skyelda fartyg mot verkan av torped eller mina, må nämnas 

Ptl 'lY en italienare taget patent av ett s lags skyddsskott 

\>Iellan en relativt tunn yttre bordläggning och ett star

kare inre välvt skott är anordnat ett nät av stålkabeL Dessa 

kablar hava en fickartad utböjning, sammanhållen av kortarE' 

Par~lll'lla , vertikalt löpande kablar , a, se fig. Dä dessa små

kablar haYa en jämförelsevis mindre hållfasthet, komma dP 
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att vid en sprängning brista först, och anser uppfinnaren, att 
det därYid måste förbrukas så mycket energi, att det inre 
välvda skyddsskottet skulle förbliva intakt. 

En annan metod, huvudsakligen avsedd för handelsfar
tyg, har engelsmannen Hudson Maxim utarbetat. 

Hudson Maxims ide består däri, att han avkyler gaserna 
dels genom att låta dem komma i beröring med föremål med 
låg temperatur, dels genom att låta dem på sin väg möta så
dana hinder, som genom sin former bjuda stort motstånd för 
gaserna och därigenom beröva dem en del av deras latenta 
vänne. Ett spänt ståltrådsnät inverkar på detta sätt och för
orsakar en stor förlust av inre energi hos gaserna, i det att 
dessa måste tvinga sig igenom hålen i nätet, varvid detta ver
kar på samma sätt som hålen i ljuddämparna på skjutvapnen. 
Ett sådant nät har en kraftigare verkan, om gasmassan träf
far detsamma i sned riktning, vilket till en viss grad åstad
kommes därigenom, att nätet omväxlande utgöres av 12 och 
15 mm. järnstäng~r eller ännu bättre därigenom, att nätverket 
anordnas i V -form. 

Slutligen föreslår Hudson Maxim, att man utanför nät
verket skall anbringa ett system av vattenfyllda rör. Då dessa 
av explosionsgaserna tryckas sönder inkommer vatten i gas
massan och förg~sas, varvid en del energi tages från denna 
senare. Gasmassan förlorar ytterligare i energi på sin väg 
mellan rören och nätet, om elen på denna vägsträcka tvingas 
att passera ett rörknippe anordnat på lämpligt sätt. Dessa 
rör kunna vara av ganska liten tjocklek, säkerligen mycket 
klenare än det pansar, som skyddar ett fartyg ovanför vatten
linjen. De hava till ändamål att under vattenlinjen giva far
tyget ett motsvarande skydd mot torpeder. 

De bägge skyddsanordningarna anbringas i fartyget så
som ovanstående figur angiver. Rören a bilda ett galler ba
kom vattenrören b. 

Å den andra figuren synes, huru man medelst väggar kan 
avdl'la anordningen i skilda rum, så att vattnet inkommer 
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endast i de rum. Lill vilka det erhåller tillträde genom hål i 
fartygssidan. Man ser av denna figur, att en av järnstångs. 
raderna går igenom en dubbel vägg, som tjänar till stöd för 
stängerna och kan göras praktiskt taget vattentät, om den 
fylles med cellulosa eller något annat lämpligt material. 

Dessa anordningar torde medföra en del ändringar i far
tygens byggnadssätt, men äro dock förenliga med de nu an
vända utföringsformerna, och Hudson Maxim anser, att ma~ 
kan anbringa · dem i alla befintliga fartyg utan alltför stor kost
nad och utan att fartygens hastighet neds~ittes. 

Slutligen, för att begränsa exemplen på alla de förslag, 
som framkommit, har den italienske marindirektören Pugliese 
i en offentliggjord artikel behandlat skydelsfrågan för handels
fartyg mot undervattensbåtar och därvid framkommit med för 

jnnde konstruktionsförslag. 
Skyclclsanordningen består l) av ett längsgående vatten

tätt skott närmast lasten, abrutet vid de ställen, där de utvän
diga tvärgående skotten gå fram, 2) av ett enda längsgående· 
skott, som sträcker sig från för till akter och befinner sig på 
0,6 å l m. avstånd från det förstnämnda, 3) av ett tredje vat
tentätt längsgående skott på 0,7 , m. avstånd från det andra 
med avbrott, där de invändiga tvärgående skotten befinna sig, 
4) av ett system tvärgående skott anbragta på 8 m. inbördes 
avstånd slutande vid de längsgående skotten. Av de längs
gående skotten är det andra särskilt kraftigt konstruerat. De 
tvärgående skotten bilda i lastrummen mindre vattentäta rum 
och i mittrummet kraftiga förbindningar mellan de längsgå

ende skotten. 
Utom de tvärgående skotten finnas icke några andra för

bindningar mellan de bägge grövre dimensionerade längsgå-, 
ende skotten än de förbindningar, som bildas av andra däckets 

balkar och fartygsbottnarna. 
Den del av propelleraxeln, som befinner sig akter om de 

längsgående skotten, skyddas av en plåttrumma. 
Den ökade styrka hos fartyget, som erhålles genom de 

till skydd mot undervattensbåtarna avsedda längs- och tvär-
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,,i\.cnde skotten, medgiver en minskning av spantens dimensio-,.,, 
ner, varigenom en del av skyddsanordningens vikt kan åter-

,·innlls . 
Man kan exempelvis ersätta kölsvinet i fartygets mittlinje 

JllCd tvänne sidokö lsvin anbragta under långskeppsskotten . 

. -\Ila dessa förs lag gå nt på att inom fartygsskro,vet utföra 

särskilda anordningar som skydd mot undervattensexplosion 

och förutsätta således , att torpeden eller minan först skall träffa 

bordläggningen och intill denna hringas att Pxplodcra . Att 

,·jkl och kostnad för sådana anordningar, om de skola varn 

dfckl.iva , måste blivn stora är ganska tydligt. 

Studerar man vc·rkan av explosionen, finner man , såsom 

förut framhållits, att vattnet erbjuder mindre motstånd än far

lyget för explosionsvågens framtränga!1dc. Det borde därför 

Ji gga nära till hands att söka få explosionen att försiggå på 

cH sådant avstånd från bordläggningen, att någon fara för 

dennas sprängning icke skulle uppkomma. Från denna syn

punkt voro torpednäten ett rätt placerat skydd. Att de ej 

ha \'a bibehållits beror på svårigheten att med hittills brukliga 

konstruktioner kunna framgå med högre farter. 

Det skydd, som de under kriget byggda engelska monito

rem a erhållit, synes vara anordnat efter denna princip, att få 

PXplosionen att ske på betryggande avstånd från hordlägg
ni n gen. 

E tt så anordnat skydd, om det nu består av en extra 

bord liiggning eller ett fast nätskydd, kommer visser l igen att 

verka nedsättande på farten , men torde fartygets osänkbarhel 

nwa a Y större betydelse än en eller n n n an knop, j all synner

het i fråga om handelsångare. 

Vad våra egna fartyg beträffar, pågår inom Kungl. Marin 

fön·a ltningen utredning i avsikt att utröna vilka åtgärder , som 

kunna vidtagas för ökandet av fartygens, särskilt pansarbå

tarnas , förmåga att efter en undervattensskada hålh1 sig fly
tande. 
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Goeben och Breslau. 
Eflc·r Proeecdings of the UnitC'cl States XaYal Institute 

n:r 178, clc•c. Hll7. 

Goeben har anlagtigen för Tyskland varit av större poli

tiskt och materiellt värde ,än något annat i detta krig deltagan

dc fartyg kunnat vara för sitt land. Redogörelsen för dess 

uppträdande visar, huru Goeben genom skicklighet, kraft och 

förslagenhet hos ledningen kommit att utöYa ett avsevärt in

flytande på kriget och framför a lll på Turkiets historia. En 

amerikansk sjöofficer har sammanställt följande redogörelse 

för Goebcns och BreslclLls öden, grundad dels på egna håg

komster från en kommendering i Konstantinopel under kriget, 

dels p:"1 uppgifter av tyska och franska författare. 

Som flyktingar i Medelhavet. 

Först en kort ÖYerhlick över deras uppträdande fö re 

krigsutbrottet, för alt visa det försiktiga förutseende. som åda

galades a v den tyska flottl edningen. 
Goeben och Bres/au sändes till MedelhaYet mer än ett år 

före kriget. Då Goeben för a n dra gången besökte Konstan

tinopel i maj 1914, utbröt en aY stadens periodiska eldsvådor, 

Yarvid erbjöds ett fördelaktigt och lägligt tillfälle att skicka 

iland c:a 300 man av besätlningC'n för att släcka. Den tydliga 

omsorg om atl rädda turkisk egendom , som dänid ådagalades, 

måste ha sin grund i tyskarnas tacksamhet för den gästvän

skap dc mötts av vid Darclancllerna. 
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Goebens bestyckning bestod av 10 st. 28-cm. kanoner L/50, 

12 st. 15-cm. kanoner L,'45 och 4 st. 50 cm. torpedtuber även

som lätt artilleri. Uneler det att denna bestyckning var un

derl ägsen flera av de fientliga fartygens i Medelhavet, var 

cliiremot dess fart av 28 knop eller mera större än någon aY 

dessas. Denna sista betydelsefulla faktor, som ej förrän för 

sent till fullo uppskattades av de allierade, satte henne i stånd 

att distansera sina förföljare och begiva sig ut på överraskande 

expeditioner. Breslem var bestyckad med 10 st. 10,5-cm . ka

noner L/45 samt 2 st. 50-cm. torpedtuber; hennes fart var 

niislan elensamma som Goebens. 

Betydelsen av elen roll, som dessa två fartyg voro avsedela 

att spela, underströks ytterligare av, att en så hög officer som 

en viceamiral var äldste befälhavare för endast en slagkryssa

re och en lätt kryssare. 
Amiral Suchon var av fransk härkomst och gift med en 

il:llienska. Han åtnjöt gott :mseendc av Kejsar \Vilhelm, be

tnlldades som äkta fribrytare och ägde noggrann kännedom 

0111 Dardanellerna samt om det ungturkiska partiets uppträ

dande. 
Vid tidpunkten för mordet i Serajevo, elen 28 juni 1914, 

oprrerade Goeben utanför kusten av Syrien, medan Breslau i 

Durazzo bevakade utvecklingen av den albaniska frågan. 

Breslems bes~ittning stod då på så vänskaplig fot med besätt

ningen på elen engelska pansardäckskryssaren Gloucester, som 

iiYen låg i Durazzo att de bytte mössband under sina gemen

samma tävlingar och lekar, men vi skola snart finna ett om

slag i denna vänskap. 
Helt plötsligt blev Goeben återkallad till Pola, men efter 

ett p:1r veckors vistelse där stack hon åter ut till sjöss. Det 

var ett märkligt sammanträffande, att Goeben, Breslau och Ge

neral, en stor ångare tillbörande ostafrikanska ångfartygskom

Paniet, alla råkade mötas i Messina den l augusti för att om

borcltaga förråd från de transportångare, som där voro dem 

till mötes. Enligt påstående skall bland förråden även ha 

funnit s ett parti turkiska fezzer. Med förseglade order s ked de 
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avfärden från Messina kl. l L m. efter ett uppehåll av b lott sex 
Limmar. 

Ute till sjöss moLLogo tyskarna nyheten om den först 
krigsförklaringen mot Frankrike den 3 augusti kl. 6 e. m a 
medan däremot de franska stridskrafterna icke fingo medd~~ 
landet förrän kl. 10 samma kväll. På de tyska fartygen mot. 
togs nyheten med det gladaste mod. Amira l Suchon bars runt 
däck på sitt folks axlar och blev så rörd över den ådagalagda 
entusiasmen, att han under flera dagar behöll el en vita uni . 
!'orm orörd, som hade blivit nedfläckad av hans eldares händer 

Den franska Medelhavsflottan hade mobiliserat i Toulon . 
under det att de två tyska fartygen hade sin rörelsefrihet. A; 
den engelska flottan lågo vid denna tidpunkt utanför Messina 
två slagluyssare, mellan Sicilien och Tunis fyra lätta kryssa re 
och ett dussin jagare samt vid Malta tre lätta kryssare. 

Strax efter krigsförklaringen och medan han ännu låg till 
sjöss mottog den tyske Amiralen order att omedelbart fmi
sätta till KonstantinopeL Men amiralen hade sjbilv gjort upp 
andra planer. Krigstillståndets första dag borde firas genom 
en offensiv mot fientligt territorium. Dessutom ville han så 
mycket som möjligt vilseleda sina förföljare beträffande sin 
slutliga destinationsort. På denna grund satte han med full 
fart kurs mot kusten av Algeriet, dit han anlände några tim
mar före den franslut flottan . De båda städerna Bana och 
Philippeville bombarderades med stor brådska, varefter de 
tyska fartygen försvunna i riktning mot Gibraltar. 

Den stora frågan uppstod då för fransmän n en: » Vali 
ämnar tyskarna ta' sin tillflykt ? Skola de kanske gå till Gib
raltar sund? » På denna riktning häntydde en tysk kolhandla
re på en av Balearerna. - Kanske gingo de till Pola? Den 
engelska flottan skulle dock där hålla vakt om dem, ehuru 
den ej kunde angripa dem, då krig med England ännu ej var 
förklarat. -Möjligen mot Suez? Knappast tro ligt. - Olyck
ligtvis skänktes ingen eftertanke åt Dardanellerna. 

De tyska fartygen påträffades av de engelska strids· 
krafterna mellan Tunis och Sardinien. Eftersom det ännu 
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. l') timmar före Englands krigsförklaring, kunde intet an-
var ~ . . . 

, ·· ··1s än att styrkorna passerade varandra med J,ontra -nnl ,.,o J.. , .. 
. v•trdera klar att öppna elden så snart den andra bor-J·urst' t , • • 

' För en sådan artighetsbetygelse som salut var det för 
ja l. 

l E naelsmännen försökte föl ja efter men tappade snart sen . o · 
kiinnin gen med undantag av lätta kryssaren lVeymouth. l 

·· ·J·111· 11aen ändrade den tyske amiralen kurs , skakade aY 
0101 ' o . 
elen ~ ista förföljaren och gick för andra gången in till Mes:l· 

1.1 11 e n1 kom nyheten att England förklarat kng. nn. '" . . . . ' 
Dc tvska besättningarna mottogo den med högtidlig tystnad. 

j Messina bildades en beva kningskedja av ilalienska ja
eran• om kring de tyska fartygen för att bevaka neutraliteteu 
~ch päminna dem , att de enligt internationell rätt fingo stanna 

l'ndasl 24 timmar. 
Ko lnina äo·de rum med yttersta bråds1za. Besättningarna 

b o . 0 

arbet ade i skift och fingo , inpyrda med kolstybb, vtla ut pa 
r. enernl'.'i vita sängar, där endast ett par dagar förut förmög
na damer drömt om tropikernas lockelser, ännu hlott i hö rjan 
av sin lyx resa till Afrika. 

Som slutet på de ödesdigra 24 timmarna niirmade sig, 
hle \' ami ralen av italienarna påmind om, att han måste lämna 
hamnen. !vien på vad sätt? De brittiska kryssarna väntade 
redan på honom utanför och försökte med falska. radiote le
gram förmå honom att förena sig med den österrikiska flottan . 
Han såg framför sig en strid utan förskoning . En tyst miss
triis la n rådde bland hans folie Men förberedelser vidtogas för 
aLL låta fienden köpa segern dyrt. Ti ll en sista skaffning ut
lämnades präktiga maträtter och vin från General' s förråd 
och uppiggande musik och fosterländska tal av fartygsch e
ferna uppeldade modet hos besättningarna. 

Omkring k l. 5 e. m. mottogo fartygen ett radiotelegram: 
»Hans Majestät Kejsaren väntar, att Goeben och Breslem s~ola 
lyekas slå sig igenom ». Med flaggor på topparna , mustken 
spl'lande och besättningarna vinkande med sina mössor styr
de kryssarna ut ur hamnen åtföljda av General, med vi lken 
rendez-vous-pla ts blivi t överenskommen. Knappt utanför ham-
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nen varskodde utkiken: >>Kryssare förut om babord>>. M:en 
det var endast den lilla Gloucester med 2 st. 15 cm. och 10 
st. 10,, cm. kanoner. Ehuru de tyska besättningarna voro 
ivriga att få öppna elden, nekade amiralen detta. Likaså 
vägrade han tillstånd för gnistofficeren att störa den varnings
signal, som Gloucester genast skickade de i Otrantosundet 
liggande engelska slagkryssarna. Brytande mot sina order 
och riskerande allt i en sista ansträngning att forcera vägen 
till Pola styrde amiralen sedan rätt i gapet på lejonet. 

Men utanför Kap Spartivento girade han plötsligt syd
vart kl. 10 e. m . och fyllde luften med alla oregelbundna, stö
rande vågor, som hans radiostation kunde slunga ut i rym
den. All förbindelse mellan Gloucester och hennes äldste be
fälhavare blev omöjliggjord. 

Utan att giva tappt styrde emellertid den lilla kryssaren 
efter sin fiende och avsköt på 5,000 meters avstånd en torped 
mot Breslau, som blott nätt och jämt förfelade målet. Eme
dan den tyske amiralen icke vågade stoppa, tog han jakt till 
nästa morgon , då han försökte undkomma bakom en rökslöja, 
som Breslnu beordrades bilda. Emellertid anfölls då Bres /au 
av Gloucester, som öppnade eld på stort avstånd. Goeben vän
de och kom till Breslaus undsättning, varvid Gloucester endast 
hade att draga sig tillbaka. - Ett oblitt öde gjorde, att systern 
till en officer på Gloucester endast några veckor förut hade 
gift sig med en officer på Breslmz. 

Några månader senare träffade den amerikanske artike
författaren chefen på Goeben i KonstantinopeL Den senare 
omtalade några historier, som på fiendesidan berätta ts om 
kryssarnas lyckade flykt . Enligt en framställning voro lan
ternorna oklara och så omkastade, att fienden utanför Mes
sina förleddes att tro, att deras byte stävade åt andra h ållet. 
Detta skulle i praktiken hava varit nästan omöjligt, emedan 
bäringen ju icke kunde r öna inverkan av att lanternorna 
skiftade om. 

En annan framställning beskrev, huru Goebens musikkår 
i en av far tygets båtar fortsatte i en riktning, medan kryssar-
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ann·:tn varvid fienden naturligtvis följde efter mu-na togo en ' ' , ~ 

sikkårcn . ' . 
Ett rykte visste berätta, att den tyske am1ralen, som ha-

de tillgång till den engelska signalboken, genom ett falskt 
radiotelegram skulle hava beordrat fienden att gå till Malla. 
Detta förnekades emellertid av fartygschefen, liksom tysk;H

na f. iivr. även sedermera gjort. 
Vad flykten beträffar, så gjorde sig snart ett trängande 

behov gällande för båda sidorna, nämligen kol. Dc tyska 
kryss;nna kunde icke uppnå Turkiet utan att fylla sina boxar. 
Med klokt förutseende hade en kolångare skickats att invänta 
dem Yid Kap Matapan , men i denna farliga närhet av fien
den kunde icke en kolning riskeras. För att ytterligare för
v~irra situationen mottogs på gnisten det allt omkullkastande 
medd elandet, att turkarna icke voro hågade att öppna passa
rren <>eno m Dardanellerna för amiralen. Vart borde dc då g~1 ~ 
b " Lägel började att se förtvivlat ut. Slutligen utvaldes en föga 
hesiikl grek isk ö, Denusa, där de fåtaliga invånarna antagli
gen aldrig fått veta, att krig var förklarat. För att iakttaga 
all försiktighet täcktes fartygsnamnen över med segelduk och 
avtogos alla mössband . Kolningen påskyndades, medan den 
tyska diplomatien i Turkiet gjorde en rad energiska ansträng
ningar för att få Dardanetlerna öppnade för Tyskland ensamt. 
Uneler tiden hade General fortsatt titt Smyrna , där hon kunde 
förmedla radiotelegram från Konstantinopel till Goeben . 

Engelsmännen, som voro i lika stort behov av kol som 

tyskarna, kolade samtidigt vid Malta. 
Så snart kolningen i den grekiska a rkepilagen var nY

slutad, blev dröjsmålet oroande för tyskarna, då varje extra 
tidsutdräkt kunde bli ödesdiger . Geneml gnistade alltjämt 
av slag från Porten. På kvällen den 9 beslöt amiralen, att 
Turkiets motstånd måste brytas och styrde mot sundet för 
att l'orcent det med eller mot turkarnas Yilja. För att göra 
situationen ännu mer förtvivlad erhölls underrättelse, att en
gelsmännen nu befunno sig endast tre eller fyra timmars 

bång d~irifrån. 
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Nästa afton, den 10, omkring kl. 5 e . m. anlände tyskarna 
till DardaneJlerna, styrde in i sundets mynning och signale
rade efter lots. Ett kritiskt ögonblick! Men en liten ångare 
låg och väntade med signalen >> Följ mig>> blåsande. 

Fyra timmar senare anlände engelsmännen. Men mörk
ret hade brutit in och de v~igrades passage . Nu uppställde 
sig frågan om att ej inpassera, eller att inpassera med alla 
risker? Nelson , Farragut eller Suffren kanske hade vågat 
försöket , men man måste ihågkomma, att de på sin tid icke 
hade ett sådant ledband som den trådlösa telegrafen - ibland 
en fiende till ett lägligt tillfälle. 

Nästa morgon var det för sent. Inkräktarna hade be
satt forten och tillsammans med sina bundsförvanter bemannat 
battt>rierna och förlorade nu icke en minut vid sina ansträng
ningar att förstärka minlinjerna. 

Turkiska fribytare. 

Om vi nu Himna de båda kryssarna åsido för en stund 
och i korthet ägna en eftertanke åt de stämningar, som be
härskade det turkiska kabinettet, så är först att anmärka, att 
kontrollen över Portens politik antages befinna sig i händerna 
på ett hemligt utskott, vilkas medlemmar äro kända blott av 
ett fåtal personer. De officiellt kända kabinettsmedlemmar
na äro endast marionetter i deras händer, ehuru visserligen 
två av dem, Talaat bey och Enver pascha, haft stort inflytan
de i det hemliga utskottet. 

Tahwt bey, vid krigsutbrottet minister för inrikes ärenden, 
hade aldrig visat annat än vänskaplig hållning mot ententen. 
Storvisiren, prins Said Halim, var en ivrig motståndare till 
Turkiets indragande i kriget under vilka omständigheter som 
helst. Öppna sympatier för Frankrike och England hystes 
av Jemal, sjöministern. Därjämte voro flelialet av de övriga 
kabinettsmedlemmarna vänskapligt sinnade mot ententen. 

'Krigsministern, Enver pascha, var en tysk skyddsling. 
Han hade på sin tid till Turkiet återerövrat Adrianopel från 

-669-

Bulgarien. Efter den turkiska revolutionen sågo tyskarna i 
(lonom just den lovande, överlägsne, ensidigt patriotiske med 
hjälpare , som de behövde för sina planer i Orienten. Han 
utnämndes till turkisk militärattache i Berlin, och här lades 
planerna till kriget. Till Turkiet återvände han för att efter 
mordet på krigsministern, Shevket pascha, som en ännu blott 
trettioårig man sättes i spetsen för den turkiska krigsmakten. 
r Konstantinopel funnos många, som trodde att Enver hade 
en större andel i mordet, än vad de högt vågade säga ut . Han 
var ganska kort, välväxt, mörkögd, med ett beslutsamt och 
hurtigt utseende, till sättet dock blid och iblnnd nästan und
fallande. Enver var mycket ärelysten och strävade efter atl 
bliva en militär ledare av Turkiets historia . 

En anekdot om krigsministern må anföras. för att be
lysa en sida av hans karaktär. - Den grekiske patriarken, 
iivrrhuvudet för den grekiska kyrkan , besökte Enver för att 
anropa honom om att lindra armeniernas lidanden, Det korta 
svaret blev : >>Håll Ni Eder till Edra böner, så håller jag mig 
till armenierna>>. 

En ver pascha var den förenande länken mellan Tysk
land oc h Turkiet och en av de mest framstående medlemmar
na aY det intrigerande sällskap , som bragte Turkiet med i 
kriget, kanske mycket emot dess egen vilja och mot dess gam
la bundsförvanter. 

Planerna uppgjordes av baron Wangenheim, general Li 
man von Saunders, amiral Surhon och Enver pascha. - Ba
ron \Vangenheim, tysk ambassadör i Turkiet, var mest bemärkt 
för sin förmåga att förmå andra att utföra hans planer. -
Von Saunders var den ledande tyske armeofficeren i Turkiet 
och sa ttes senare som befälhavare över försvaret vid Dm·da
nellerna. - Med ankomsten av Goeben gjorde amiral Suchon 
sitt int6ide bland de ledande männen. Detta var den första 
hinken i den kedja av händelser, som blevo så betydelsefulla 
för Turkiet, och i vilka de tyska kryssarna spelade så stor roll. 

Den plan , som uppgjordes, frambragte historiska resul 
tat. De särskilda punkterna voro följande. 
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En propagandakampanj påbörjades. K a r to r u ppsattes 

på torgen , på vilka visades huru stort område Turkiet hade 

förlorat eller blivit frånrövad sedan Balkanförbundet bilda. 

des. Enver pascha utropades vitt och brett som den hjäite 

vilken återerövrat Adrianopel från bulgarerna. Turkarna på~ 
mindes om de oförrätter, som Ryssland tillfogat dem, och det 

framhölls, att England förenat sig med Ryssland mot Tur

Idet, ävensom att Tyskland med händelsernas naturliga för

lopp vore den enda makt, som vore tillräckligt stark att 

hjälpa Turkiet. Tyske kejsaren skildrades såsom islams för

svarare och i vissa provinser av det inre landet meddelades 

infödingarna, att kejsaren övergått tJll muhammedanismen. 

Han utpekades som den ende, vilken kunde rädda Turkiet 
från Rysslands herraYälde. Ett rykte, som spreds som en 

löpeld, var att muhammedanerna i Indien ämnade göra upp

ror mot de engelska despoterna, vilka småningom undertryckte 

islams makt, ävensom att egypterna beredde sig att avkasta 

det brittiska oket. 
Armeen organiserades under tysk kontroll. De tidningar, 

som ej på ett diskret sätt visade tyskvänlighet, unelertrycktes 

av Inlilitärledningen. Av tyska penningat· unclerst'ödda tid

ningar utbasunerade de tyska framstegen. Militär censur in

fördes vid posten och telegrafen. Inom armeen uppväcktes 

ovilja mot England. - I ett nyligen sammandraget truppläger 

lär en officiell tjänsteman hava gått omkring och utropat: 

»Fienden är England, fienden är England.>> Längre fram 

förklarade en sårad turkisk soldat på sjukhuset: >>Engelsmän

nen komma för att förstöra våra hem, engelsmännen hjälpa 

Ryssland, engelsmännen äro de värsta fienderna, engelsmän

nen använda dum-dumkulor. » - Xvenså spreds inom armeen 

ryktet, att Turkiet snart skulle återerövra Egypten, som Eng
land fråntagit det. 

Frikostiga löften gjordes. Krediten skulle återställas och 

ni.assor av pengar komma in i landet från Tyskland. Det på

stods, att ombord på Goeben fanns för detta ändamål mera 

guld än i elen turkiska riksbanken. Ävenledes förband sig 
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Tyskland att · ställa till förfogande exporter som rådgivare för 

dc turkiska regeringsdepartementen. Så t. ex. sändes en del 

tyska professorer att biträda vid undervisningen vid Stam

buls universitet. 
Dardanellerna avstängdes och minerades kraftigt. På 

arund av olika meddelanden antogs, att försvaret av sunden 

förstärktes genom torpedbatterier på stränderna. Två i Me
delhaYet befintliga ammunitionslaster förflyttades till Syrien. 

Den turkiska armeen förstärktes småningom med tyska 

trupp~wdelningar, artilleri och ammunition. - Redan långt 

före krigsförklaringen lär en ansenlig, fullkomligt obekant tysk 

truppstyrka ha befunnit sig i ett fort ej långt från Konstan

tinopeL 
Genom sin rådgivande ställning fick amiral Suchon prak

ti skt taget ledningen av elen turkiska flottan. Den turkiske 

sjöministern sattes av ett eller annat skäl som befälhavare 

över trupperna i Syrien. De tyska sjöofficerarna fördelades 

på de turkiska krigsfartygen. Emedan den turkiske sjöoffi

ceren saknar högre sjömanskap och naturlig fallenhet för sjön, 

blev färdigheten hos tyskarna på varje fartyg ett oemotstånd

ligt mt>del till framgång och det dröjde ej heller länge förrän 

elen turkiska flottan fullständigt stod under kontroll av den 

tyska ~nnira lsstaben, som upprättats vid Gyllene Hornet om

bord på den förut omnämda General. - En viss humor ligger 

onekligen däruti, att alla order för de turkiska fartygen måste 

givas på engelska, vilket var det enda språk, som förstods å 

ömse sidor. De flesta tyska sjöofficerarna talade engelska 

och turkarna hade lärt sig en del av den engelska flottkom

missionen, som förut vistats i Turkiet för att biträda vid or

ganisationen av den turkiska flottan. 
Det bästa schackdraget gjordes emellertid i det fördelak

Li ga sätt, varpå tyskarna förstodo att begagna sig av att Eng

land beslagtog de två inom landet under byggnad varande 

turkiska krigsfartygen. Dessa voro slagskeppen Reshadie och 

Sultan Osman, för vilkas byggande medel hopsamlats av he

la Turkiets befolkning. Genast efter krigsutbrottet vägrade 
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engelsmiinnen att utlämna dem, vilket enligt tyskarna uppen

barligen visade, att England var partiskt emot turkarna och 

ämnade förena sig med Ryssland emot dem. Många turkar 

blevo härigenom högeligen förbittrade på engelsmännen, och 

det var då som tyskarna erbjödo en lösning, som tycktes sär

deles iinskvärd och förde laktig för turl<arna. Tyskland skulle 

helt ädelmodigt gottgöra Turkiet för del engelska rovet av 

dess krigsfartyg, på vilka stora förhoppningar satts, genom 

att till dem sälja Goeben och Bres/au, två vilken stund som 

helst fullt krigsberedda fartyg. Detta var den andra och vär

defullaste länken , som Goeben bildade i den l< edja, varmed 

Turkit>t bands vid Tyskland. Köpet genomfördes och till. 

kännagavs näslan överallt. Det påpekades, med vilken lä tt

het flott:ms stridsstyrka hade fördubblats, huru flaggan med 

halvmånen under stora ceremonier hissats på flaggspelen och 

huru turkiska besättningar hade bemannat de tyska fartygen. 

l själva verket fanns blott en handfull turkar ombord, ti llsam

mans några officerare och c:a 30 man , vilka aldrig kommo 

ned under trossdäck, och vilkas tillvaro ombord tog ett hastigt 

slut efter några veckor. Till stort missnöje för de tyska ma

troserna blevo de beordrade att utbyta sina mössor med band 

mot fezzer , vilka varma huvudbonader utan brätten t illäto 

solstrå la rna att obarmhärtigt bränna deras an sik ten. T roli 

gen utbyttes nog även den tyska örlogsflaggan mot halvmå

nen med en stygn i hjärtat av sårad stolthet. 

Trots dessa fyra personers a Ila ränker k und e Turkiet icke 

förmås att bl·sluta sig för hig, och det gällde därför att hi tta 

på något ytterligare. Under ledning av tyska officerare öpp

nade turkiska torpedbåtar den 29 augusti med berått mod eld 

mot den ryska hamnstaden Odessa. En kanonbåt sänktes, 

mycken skadas åstadkoms och Ryssland förolämpades utöver 

gränsen för möjligheten alt mottaga en ursäkt. Från Ryss

lands synpunkt var afl'ären svår att förstå, då den ju betydde 

en krigsförklaring. Allmänt antogs, att den ende minister i 

kabinettet, som på förhand visste något om planen, var Enver 

pascha. Härvidlag spelade återigen de tyska kryssarna sin 

roll genom att lämna oiTicerare till företagets ledning. 
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Under den turkiska halvmånen. 

Sedan Turkiet dragits med i kriget spredo sig rykten om 

en v~intnd revolution, varvid Goeben återigen fick en roll all 

spela . Hon ankrade på Bosporen strax utanför Dolma Bagt

chl\ sultanens palats, med sina kanoner uppåtriktade. Det er

bjöd för turkarna den fruktansvärdaste anblick. Tillsammans 

med Breslem skutile Goeben kunnat hålla stånd mot hela tur

ki sl;;a flottan tack vare sin överlägsna fart, välövade besättning 

och moderna stridsmedel. Bestyckningen bestod av 10 st. 28 

cm. , 12 st. 15 cm. och 12 st. 8,8 cm. kanoner. Ett av 27-cm:s

tornen hade ett laddningsrekord under 8 sekunder. En fördel 

un der strid var, att i varje torn kunde placeras omkring 16 

projektiler med sina i mässingskoger förvarade krutkarduser . 
Va rje torn var försett med egen avståndsmätare, orderöverfö

ringsanläggning och reserveldledningsstation under to·rnet. 

Torpedbestyckningen utgjordes av 4 st. 50 cm. undervattens

tuhl'r. Besättningen bestod av omkring 1,100 man. Alla möb

ler ombord voro gjorda av stål. Hon hade två roder, två styr

ma skiner, fyra propellrar och en maskinstyrka av omkring 

86 ,000 hkr. vid en fart av 18 knop. skorstenskapparna skyd

dades aY 150 mm:s pansar, som sträckte sig omkring 3 1
/ " 

nwler iiwr iine däck. 
N~i r man tänker på Turkiets sjöstridskrafter, måste man 

IH'IL omedvetet erinra sig Goeben. Genom alla hennes raider 

\·ande sig turkarna all betrakta henne som sin flottas ryggrad. 

C ~tng på gång gjorde hon långa sjötåg på Svarta I-lavet mitt 

inl'iir en fl erdubbel rysk flotta. För varj e gång hon återvände, 

Ya r del f ii r turkarn a ett t ecken på de verksamma krafter, som 

:1t·heta de på att besegra Ryssland. Otvivelaktigt har under 

hela kriget Goebens politiska inflytande haft en stor moralisl.; 

in n· d~an på h ela befolkningen. 
Fö r att hålla ett sådant f'artyg i stånd, blev del nödviin 

digl att upprätta en depå för förråd och där fa rtyget kundl· 

'"<'parera. Härtill utvaldes en liten vik av Bosporen vid Stenia , 

halniigs m ellan Svarta Havet och Konstantinopel, Y:u-es t lades 

Tidsk1·i ft i Sjöväsendet. 46 
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beslag på ett franskt maskinkompanis anläggningar, vilka ut. 

nyttjades på bästa sätt. Invånarna i den närliggande byn blevo 

bortkörda från grannskapet med undantag av några få turkar. 

I den lilla hamnen fanns det nält och jämt plats för Goeben 

Breslau, de med patrulltjänst sysselsatta turkiska jagarna ·Och 
två transportångare, vilka tjiinade som bekvämare fö rlägg

ningsfartyg. 
I Svarta Havet gavs det första arbetet för tyskarna. På 

grund av deras höga fart var det mycket svårt för ryssarna 

att hinna fatt de tyska kryssarna. Kol var ett livsvillkor för 

Turkiet, och som dess enda brytbara gruvor lågo vid Svarta 

Havets kust och icke voro förbundna med huvudstaden genom 

järnväg, blev det nödvändigt att skicka fartyg till Svarta Ha

vet. Många gånger konvojerade Goeben dessa fartyg. E n av 

dessa färder höll på att sluta olyckligt, varför den här relateras . 

En dag i slutet av år 1914 befann sig kryssaren på väg 

från Bosporen in i Svarta Havet med kurs på Odessa. Alla 

vattentäta dörrar voro stängda. Såväl officerare som man· 

skap sutto vid sin middagsmåltid, då plötsligt en fruktansvärd 

explosion vid förskeppets styrbordssida kom a Ile man att 

störta upp på däck. Endast en minut efter explosionen kom 

en till, nu på babordssidan. Fartyget hade fångat en kabel, 

som förenade tvenne minor. Hon sjönk ned så djup t, att 

officerarne en stund trodde, att fartyget skulle gå till botten . 

Emellertid var hon i stånd att med sakta fart återvända till 

Stenia och ingenjörer samt reparationsmateriel eftersändes från 

Tyskland. Det var en oerhört svår uppgift att laga de två 

hålen, som en dykare ej kunde nå tvärs över. Explosionen i 

förskeppet hade deformerat hela bordläggningen från vatten

linjepansaret ned till kölen och förstört proviantrummen. Det 

aktra hålet hade uppstått å bordläggningen vid en kolbox un

der ett av tornen. Detta torn påstås hava varit ur fun]dion 

en tid. Att förödelsen icke blev ännu större tillskrives befint

ligheten av ett tjockt skyddsdäck, vilket tjänade som stöd åt 

de vertikala skotten. Reparationerna slutfördes på omkring 

tre månader med tillhjälp av utanför läckorna uppbyggda 

lwsuner. 

l 
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Bottnarna på dessa kasuner voro konstruerade i form av 

cisterner, i vilka pumpanläggningar reglerade vattenhöjden. 

()\'i'l' kanten aY väggarna Yoro försedda med vattentäta behål

lare, Yi lka tjänade till alt hålla kasunerna vertikala i vattnet. 

Den nedre iindan Yar beklädd med drev och segelduk, som 

tiitade mot skroYet, då vattnet pumpades ut. Utpumpningen 

skedde med pumpar från fartygen. Ett antal kättingar höllo 

kasun erna på sin plats under arbetets fortgång. 
Förstörda bordläggningsplåtar borttogas och reparerades 

så Yill möjligt med tillhjälp av acetylengaslampor samt på

lades ater. 
Vid dessa arbeten hade tyskarna ett stort försteg, i det att 

Turkiet saknade övade arbetare och lämpliga hjälpmedel. 

En intressant detalj var, att de tyska ingenjörerna använde 

skissen till en liknande kasun, som ryssarna med framgång 

anviin t för att reparera ett vid Port Arthur minsprängt slag

skepp. 
Många rykten påstodo, att stålplattor i farm av fiskfjäll 

skulle hava försökts vid dylika reparationer av fartygsskrov , 

chmu utan resultat. Ävenså prövades fyllningar med cement, 

som emellertid sprack sönde1: genom inverkan av artilleri

elden. 
Tyskarna gjorde sig hemmastadda i Stenia. På sluttnin

garna av kullarna bakom byn anlades en lantgård, på vilken 

malroserna sattes i arbete, då de lågo i hamnen. För att öka 

dess popularitet utbyttes arbetet vissa dagar i veckan mot säll

skapliga sammankomster, till vilka infunno sig olika medlem

mar av huvudstadens tysk-turkiska täcka kön. 

I Stenia fanns ytterligare några saker av intresse. Till 

skydd mot oförvägna fientliga undervattensbåtar riggades bom

mar och nät ut vid hamninloppet och en tid omgavs Goeben 

111ccl en rad av gamla skonare. 
Ett bland de många osäkra gängse ryktena berättade om 

ett anfall mot Goeben, som skulle företagits av en hop för

biLLt·ade turkiska kvinnor, vilka protesterade mot att deras sö

ner föllo i kriget för Tysklands skull. Enligt ryktet skulle de 
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l1ava uppYiickt ett s[tdant tumull i SLenia, alt Goeben för luu 
t>-

nets åll'rsUi llandP måste gå därifrån och ett par dagar lägga 

sig i Marmarasjön. Vad som med säkerlwt bleY känt, var 

endast att Goeben verk ligen för n ågra dagar lämnade Stenia. 

Följande hände lse l< an tj~ina som i l lustration t i Il tyskar

nas hållning i Turkiet. Vid tidpunkten för Turkiets förs ta 

krigsförklaring låg kedivens av Egypten yacht förankrad på 

Bosporen icke långt från Stenia, där strömmen löpte mycket 

stark. Storm blåste upp och kaptenen försökte få den 3,000 

lon m}itande yachten därifrån, men fann att kondensorerna 

hade bliYit tillstoppade. Emedan hans ankare draggade, sän

de han en officer till n~irmaste turkiska högkvarter med be

gäran om bogserhjälp samt anvisning på en säker ankarplats 

i stadens hamn. Turkarna gjorde den ena ursäkten efter den 

andra medan yachten fortfor att dragga. De saknade befo

genhet att beordra ut en bogsnhat, en order om ankarplatsen 

var nödvändig, och till detta behövdes tid. J sin hjälplöshet 

v~indc sig då den egyptiske officeren till tyskarna med begä

ran om deras bistånd. D~ir fanns icke bloLL t•n bogserbåt tiil

gänglig, ulan yachten bogserades ~ivcn till en säker plats i 

hamnen med ungefär elen anmärkningen: >> U n derrätta oss, om 

någon bråkar med Er». Och Vl'rkligen, när turkarna frågade 

med vad r~itl egyptierna hcfunno sig där, lämnades de senare i 

fred eftr·r att blott ha n~imnt del tyska bemyndigandet. 

På ta l om de turkiska sjöstridskrafterna , sade vid ett till

fälle chefen på Gocben, aLL Lyskama hade måst underkasta sig 

det mest tålamodsprövande och olidliga arbete, då det gällde 

att upptriida i strid tillsammans med turkarna. Man kan lätt 

föreshilla sig, <ltt en blandning av den tyska energien och den 

muselmanska senfärdigheten knappast skulle skapa ömsesidig 

vänskap och samdräkt. »Dessa turkiska sjömän», sade han, 

»kunna aldrig förslå varför, om man säger åt dem att genast 

göra r·n sak, som lika viii skulle kunna göras .i morgon kväll». 

Goebens chef hlev en gång tillfrågad, om vad man gjorde 

på df' tyska fartygen för alt fö rmå folket alt förvärva de för 

unelerbefälet nödväneliga .Jnmskapcl"lla. Svaret var typiskt för 

dc tyska metoderna: »Vi heordrn dem alt göra del». 
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Uneler det tidigare skedet av krigl'L var cle tyska slricls

J;.rafternas i Turkiet uppträdande mot amerikanarna pråglat 

a,· t•n synnerlig hjärtlighet. Så t. ex. hade en gång de främ

mande fartygen i hamnen av den amerikanska bilclste befäl

llaYaren inbjudits deltaga i stor flaggning, för att fira en av 

.-\merikas nationella högtidsdagar. Gocbcn låg där fiirankrad 

rl erl' mil upp i Bosporen. Eftersom hon var rustad för strid 

ra n n s h~indelseYis ingen amerikansk !"lagga om hord. Trots 

all ml'dclclandel erhiills vid en mycket sen timme, skickades 

l'll man hela vägen ned till staden, fiir att hos högkvarteret 

hämta den önskade flaggan. 
\ ' id elen amerikanske artikelförfatta rens lJcsök ombord på 

8resluu var mottagandet ~iven betydligt mera gästvänlgt, än 

·.-ad som Yanligen brukar vara fallet sjöofficerare cme1Jan vid 

o.fficiella besök. De tyska officerarna voro clärivd tydligen 

in struerade, att bland amerikanarna spr·icla åsikten . att Japan 

rus l~• dc för krig mot Förenta staterna, varför det enda logis"l-;.a 

och säkra handlingssättet för Amerika vore att sluta sig till 

'1\sklancl. Denna åsikt uttalades besl~incligt uneler alla besök 

cmbord. S~ikerligcn kunde även många av dc sväYancle ryk

ten . som vid samma tid cirkulerade i Fiircnta staterna, spåras 

lillbaka till tyskt ursprung. 

Enligt vad som är bekant, ligga Goeben och Bres/(m ännu 

l"iirtii_jda i Stenia som ett synhart hcvis på det tyska inflytandet 

Tur!;: i et. 
Turl<iets indragande i kriget hade vittgående följder: 

l. Den ryska 11oltan bands i Svarta Havet. 

:2. Den ryska exporten av spannmål till de allierade stop

pades. 
:l. De allierade förlorade striden om Gallipoli san1.t et.t 

l"lertal slagskepp. 
.f. Fälttåget i Mesopolamien påtvingndes England. 

:l. Krigsförldnringens politiska inverkan på Balkansta

lerna bidrog att ställa Bulgarien mot de allierade och att hålla 

lireldand utnnför kriget. I Turkiet funnos omkring 2,000,000 

t-;reker, som sku lle blivit hrakta i far~l vid en grekisk krigs

l"iirklaring mot Turkiet. 
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6. England tvangs alt sända tillräckligt med trupper till 
Egypten för att förhindra Turkiet att taga Suez-kana len i be
sittning. 

7. Rysslands h ·angs att sända trupper till Kaukasien. 

8. En stor del av den armeniska nationen omkom. 

Denna slutsumma är mycket avsevärd. Och blott en slag-
kryssare direkt har varit orsaken, måste man tilldela denna 
en motsvar ande betydenhet. 

slutsatser. 

Gocbens uppträd and e ge r eftertryck åt en del grundsatse r 
i nom sjökrigskonsten. 

l. Det oavvisliga kravel på hastiga och pålitliga förbin
delser med alla sjöstridskrafter vid och före krigsförklaringen. 

att Goeben tidigt blev meddelad om krigsutbrottet spelade 
en stor roll vid hennes flykt för övermakten. 

2. Värdet av alt en fl otta äger kryssare, som kunna göra 
hög fart och äro Uimpade för sj~ilvständigt uptprädande. 

:3. Värdet av offensiven. -- I stäl let för all se sig om efter 
en lämplig reträttpunkt, vilsel edde Goeben först den önrlägs
na fi enden genom all anfalla Barbareskkusten och därefter 
genom att i turkiska farvatten utföra för dc allierade full
komligt oväntade operationer. 

4. Värdet av hög fart. -- Denna faktor var ytterst viktig 
vid flykten ur Medelhavet. l Svarta Havet var elen en förde l, 
som för tyska rna möjliggjord c deras raider o c h konvoj tjänst. 

5. Betydelsen a,· all en sjöoffic er ~iger kiinnedom om 
internationella affärer. - De allierade gingo miste om sitt 
rov på grund av bristande kunskaper om den politiska situa
tionen i Turkiet, som borde kommit dem att misstänka och 
bereda sig på Goebens färd till Dardanellerna. Tyskarna där
emot gjorde hruk ;w den politiska situationen, som de hade 
bidragit att framkalla. ,\ven har det visat sig, vilken fördel 
den stormakt skulle vinna, som för varje mera betvelande sjö-

- 679-

m n kl ],an a vs e några sjöofficerare, 
.1st'tdda och bevandrad e i denna 

JU< ·' 

mili tära förhållanden. 

som äro fullkomligt h em
makts politik, språk och 

Till slut kan möjligen vara av intresse att göra en jäm 
förelse mellan Bospm'en och Panamakanalen. - Turkiet tvin

gades med i kriget indirekt p~- gr_und av att det ägde l~?~1trol~ 
över ett annat lands handelsforbmdelser. Under en fol.Jd a' 
år hade denna kontroll utövat ett ständigt tryck att föra Ryss 
land till krig mot Turkiet. Tysklands planer gingo ut på att 

till fu llo utnyttja förd elen av denna tendens. Goeben var en 
av de synliga krafter, som arbetade p å att sätta planerna i ver
ket. Kryssaren kan tjäna som exempel på den förenande län 
ken mellan internationell politik och sjökrigskonst Kunskap 

0111 utrikespolitiken var av det största värde för h ennes offi

cerare. På samma sätt som Rysslands och Rumäniens såväl 
strategiska som komersiella förbindelsevägar ledde genom 
Bosporcn, så leda förbindelsevägarna för de flesta av stormak
terna genom Panamakanalen. Eftersom flottstation er och in
ternationell sjötrafik utveckla sig i Karibiska havet, tvingas 
Am erika att möta med fullständiga politiska och militära kraf
ter. Och antingen saken kan ordnas på fredlig väg eller icke, 
masle Amerika hålla noggrann känning med den i hela dess 
om fatt ning. Det synes därför vara av det st0rsta intresse för 
de amerikanska officerarna, att icke blott känna till sitt eget 

la nds, utan även alla övriga makters hållning i denna fråga. 

N-n. 
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Handelssjöfarten efter kriget. 
Av resC'rvlöjtnant C. O. I-liljdi11g. 

. l dagspressen har tidigare i korth et redogjorts för hur den 

t _Eng·Jand av Boa_~_cl of Trade tillsatta kommissionen med upp

gift att utreda S.Jofartens och skeppsbyggnadsindustriens ut
veckling efter kriget, tänkt sig lösningen av handelsflottornas 

~teruppbyggande. Det torde dädör vara av intresse att mera 

mgående beröra kommissionens ställning och vidLyftiga u tred

ning samt förslag den framlagt för att säkerställa den brittiska 

handelsflottans maktställning. Dc åtgärder som i detta av

seende föreslagits lämnar otvetydiga bevis för de strävanden i 

England, som gå ut på att fullständigt lägga världshandeln 
under det brittiska världsherraväldet. 

Första delen av kommissionens betänkande behandlar frå
gan om återuppbyggandet av den engelska handelsflottan. 

Den andra omfattar den internationella konkurrensen och 

sjöfartspolitiken och en interimistisk avgiven rapport syssel

sätter sig med de tyska kontrollstationerna och emigranttra

fiken över Atlanten samt läget inom skeppsbyggnadsindustri
en efter kriget. 

Vid behandlingen av elen engelska hande lsflottans åter

uppbyggande har.kommitten byggt sina beräkningar på basis 

av n ettoton-talet, därvid 8 tons brutto motsvarar 5 tons netto . 

Enligt kommittens beräkningar, utgjorde vid slutet av 1913 den 

engelska handelsflottans bestånd av 8,855 fartyg under 1,000 

tons, motsvarande 1,100,000 tons netto, och 3, 7 47 fartyg om 

10,173,000 tons netto eller sammanlagt 11 ,273,000 tons. Nämn

d~ tonnagekvantitet utgjorde 44 % av värlclstonnaget, av vilket 

vid samma tid de brittiska kolonierna och Tyskland ägde 
resp. 3,9 och 11,0 o/o. 
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Fartygsbeståndet uppdeLas med hänsyn till fart i linje och 

tramptonnage så, att fartyg om 12 knops fart och däröver 

hiinföras till linj e och fartyg med lägre fart än 12 knop till 

tramptonnage. Enligt denna uppdeLning utgjorde 60 %. 
tnunptonnage och de å terstående 40 'le linjetonnage före 

kriget. Dessa siffror ger kommitten anledning understryka 

tramptonnageredarnas stora insats i den engelska sjötrans

porl Yerksamheten. 
Från 1900 till juni 1914 ökades det engelska ångfartygs

tonnage t med 4,3 milj. tons, under det Tysklands ökades med 

1 ",., milj. tons. Den å rliga ökningen i medeltal ~n- världsång

fartygstonnaget strax före kriget var snarare mindre än 5 'Y, ) 
av det inregistrerade tonnaget. V~irldstonnagets minskning vid 

slutet ~~Y 1917 uppskattas till 5 1
/ " milj. tons netto , motsva

rande 8, ,, milj. tons brutto . För att möta den enorma efter

frågan på tonnage efter kriget fästes uppmärksamheten på, att 

del sannolikt disponibla tonnaget är mindre än 20 milj. tons 

netto. Av detta tonnage anses möjligen blott 75 % användhart 

för occeantrafik, i stället för 30 milj. tons , som under normaL 

ut\'l'ckling varit att tillgå. Det befintliga tonnaget vid krigets 

slut torde till stor del för en längre tid komma att tagas i an

språk för återtransport av trupper och krigsmaterial etc. 

Följden av att engelska fartyg tagits från sina ordinarie 

trackr, engagerandet av utländskt tonnage på dessa, samt de 

stora förtjänster utländska redare förvärvat anser kommitten 

kommer att medföra vid krigets slut, att den ledande ställ

ning England haft i världstrafiken över haven försämrats om 

icke förlorats; och fortsätter att undantagandes ieke engelsk 

sjöfarts verksamhet lämnas tillfälle att uneler återuppbyggnads

perioden fullt utnyttja situationen kommer elen att hliva efter i 

kon kurrensen och definitivt förlora den maktställning som ut

gjort hörnstenen i härskardömet och en faktor i den industri

ella existensen . Förhållandena vid krigets slut bliva med all 

sannolikhet abnorma. Men den industriella ställningen bör 

bliva relativt mycket stark, såvida handelsflottan är i stånd 

att tillgodose behoven eller för att återerövra forna tiders del 
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'". världstrafiken. Det synes därför kommitten nödvän digt att 
återuppbyggandet av handelsflottan göres till föremål för den 
första omsorgen med tillhjälp av nationella resurser för att 
undvika att icke industrien och exporten skall lida obotlirr 

b 
skada. Den tillägger att den icke nog starkt kan framhålla 
den överväldigande betydelse detta problem har, som enligt 
deras åsikt är vida betydelsefullare än varje annat problem ay 
återuppbyggande. 

Kommitten sysselsätter sig därefter med kontrollen över 
sjöfarten. Rederirörelsen framhålles skapad genom privat före
tagsamhet, vilken anses bli omintetgjord om regeringens kon
troll fortsättes. Det anses vara en livsbetingelse för engelsk 
rederiverksamhet att få hämta full finansiell bärkraft under 
den period av livlig samfiirdsel, som helt säkert anses fö lja på 
fredsslutet. Lika nödvändigt anses det vara att innan den 
oundvikliga depressionen inträder rädda det som förlorats. 

För att uppnå detta uppställer kommitten följande betin-
gelser: . 

l) Den privata sjöfarten måste frigöras från regeringens 
handha vande och kontroll så fort kriget upphör; rekvirerade 
fartyg för regeringens räkning av varje slag måste befraktas en
ligt gällande marknadspris eller till överenskomna frakter ba
serade på marknadsvillkor. 

2) Varje fördel, som utländska redare åtnjuta beträffande 
frakter skall upphöra da kriget upphör om icke förr och varje 
ansträngning bör göras av regeringen att såvitt möj ligt engel
ska redare icke försättas i ofördelaktigare ställning än deras 
utländska konkurrenter i. detta avseende. 

3. Stora summor äro nödvändiga för återuppbyggandet aY 
handelsflottan; skeppsbyggeriet bör för återstoden av den tid 
k riget varar gynnas på samma sätt som andra industrier- be
träffande fördelar och finansiell kontroll. Särskilda bestäm
melser med avseende å sjöfart en som äro tillfinnandes i the 
Finance Act 1907 höra upphävas. 

4. Omedelbart böra mått och steg vidtagas för att bringa 
rater som betalas till engelska redare till en sådan nivå att dessa 
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skälig avkastning på fartyusbyggnader till nuvarande Jän1na ~ ~ ~ ~~ 

pri s. 
6. standardfartyg byggda av regeringen under kriget, samt 

varje annat handelsfartyg, som äges av staten bör säljas i öppen 
:k onkurrens till engelska redare, då de upphöra att vara behöv
liga för regeringens tjänster uppståndna genom kriget. 

Vid sjöfartens frigörande från krigstjänst anser kommit
ten del vara vanskligt att mer än i grova drag framlägga för 
slag, som kunna vara vägledande för den politik som bör föl 

jas, men fnnnhåller: 
· l) att sjöfartens frigörande från krigstjänst bör ske så 
snabbt som möjligt, men likväl ekonomiskt samt fäster största 
vik t vid att så stor del som möjligt aY världshandelsflottan 
sl'gl:lr under engelsk flagg fortast möjligt efter kriget. 

2) att för att påskynda detta skulle av regeringen ägd;t 
fartyg inklusive fientliga fartyg eller även befraktade neutra/n 

f artyg såvitt möjligt bliva utbytta mot privat ägda engelska 
fm·tya för hemtransport av trupper och m.ateriel o. s. v . Alter-

·" nativt skulle av regeringen ägda fartyg befraktas eller säljas ti ll 
engelska redare, vars fartyg icke kunna bliva frigjorda. 

:3) I betraktande av den stränga åderlåtning som försi 
ldassigt tonnage undergått skulle fartyg av största trafikvärde 

såvitt möjligt frigöras först. 
Vad beträffar fiendens sjöfart anser kommitten att det 

iir absolut nödvändigt att de fientligä länderna bliva uppfordra
de a tt som ett fredsvillkor avstå till de allierade deras handels
tcnnage, antingen detta befann sig i fientliga hamnar vid 
fi entligheternas upphörande eller upplagt i neutrala hamnar 
st>dan fientligheternas utbrott för att därmed låta de allieraae 
återuppbygga sin sjöfart. Detta skulle så långt möjligt bi 
träda vid demobiliseringen för frigörande av allierat tonnage . 
t>när detta icke annars kan bliva så frigjort. De missnöjda engel
ska redarna skulle då lämnas tillfälle att befrakta enligt gällande 
ll1arknaclspris fientligt tonnage, som på så sätt skulle ersätta dt>
ra s eget. Närhelst demobiliseringen är avslutad anbefalla kom
mitterade, att fientliga fartyg skulle säljas på auktion och behåll-
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ningen behandlas som del av den -allmänna krigsskadeersättn in. 
gen. Den tillägger dock att den fäster mindre vikt Yid den nuva. 
rande tilldelningen av fi enlligt tonnage bland allierade än vid 
~ess avhändande från fienden. Dock anmärker kommith~11 
att det icke torde vara möj li gt att fönnå de länder som hava 
dragit nytta av intern erat tonnag<> att avstå härifrån. Kom
mitten föreslår att tilldelningPn sker i någon enk el proportion 
till lidna förluster. Om emel lertid detta tillvägagångssätt icke 
praktiskt skulle kunna tillämpas anser kommilten att de fient
liga fart ygen böra försäljas på auktion i de olika länd erna till 
den högstbjudande så länge dPnn e tillhör de allierades nationa
litet och är i stånd a tt lämna tillfredsställande gara nti er för att 
han handlar till förmån för allierades intressen. En del vi ll
kor anses böra fästas vid försäljningen för att förehygga re
t ransport till fientliga i n l. ressen för sådan period , som in s kränk
llingar kan åläggas fientliga fartyg, sjöfart oc h h andel i all
mönhet Efter utgången av denna period ser kommitten inga 
skäl föreligga , att fartyg som förr seglat uneler fientliga flag 
gor bön1 behandlas annorlunda än andra fartyg vad beträffar 
transporten till andra länder . Beträffande sk eppsbyggnadsfrå
gan efter kriget , anser k om mitten , att England nödvändigt 
mås te vara beredd på, att genast efter kriget årligen kunna 
hygga icke mindre än 2,000,000 ton n etto 3,200,000 ton brutto) 
handelsfartyg. Regelingens kontroll på fartygsbyggnadsom
rådet bör upphöra genast efter kriget, och initiativet till fartygs 
typer , som byggas böra Jiimnas till redarna i samråd med 
skeppsbyggarna. Enelast redarna själva kunna avgöra den 
lämpliga typen, som skall tjäna deras intressen då det åligger 
dem att göra rörelsen lönande. Kommitten fäster stor vikt 
vid att snara anstalter för byggandet av förstklassigt tonnage 
vidtages. A ven under kriget skulle fördelar erbjudas som del 
av skeppsbyggnadsprogrammet vid produktion av linjefar
tyg efter redarnas egen plan, då passagerareanordningar och 
andra utrymmen lämpas efter bestämmelser som avse att vin
na stort utbyte och stor lastkapacitet. 

skeppsbyggnadsfrågan för utländska iigare h~1nskjuter 

kommitten till byggare och reda re . skeppsredare med få un-
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danlag förorda begränsningen. Majorileten anser , att inga far 
tyg !Jörn byggas för utländsk räkning, förrän beställningarna 
för den brittiska handelsflottan iir ti llfredsställd, och m ånga 
föres ia PH bestämd begränsning till två , tre, fem eller även sju 
ar efter kriget. skeppsbyggarna däremot motsi:itta sig varje 
rege ringsbegränsning efler kriget beträfTande skeppsbyggnad 
för allierades och neutralas räkning, enär de tro , att detta blott 
skulle uppmuntra utländska länder, sådana som Amerika, Sve
rige. Danmark och Holland, till att driva upp egen varvsrörelsc. 
De anse, att en byggnadsökning för utländsk räkning av från 
:20 til l 25 7o av det överskott, som fanns före krige t, skullt' 
yara tillfredsställande fr ån deras synpunkt. Detta anses dock 
i sjiilva verket icke kunna uppnås. Kommitten framhåller , 
all denna olikhet i synpunkter uppstått genom bristande in 
tresse, i likhet med stridande intressen inom andra industrier . 
Om E ngland är i stånd att iika materialen och å terupprätta 
tonnage t, iir det tydligt, att en liten procent av Englands re
surse r för utlänsk byggning, ick e kan skada återuppbyggan 
det a,· E nglands egen handelsflotta, som blott gynnar de brit
ti ska sk eppsbyggarna på grund av de höga pris, dc neutrala re
darna ii ro beredda att betala efter kriget . Ut län dska beställ 
ningar torde dock ick e förorsaka oro så hinge det finn es pro
porlionsvis stark efterfrågan från brittiska redare. Den ökade 
kontro llen över sjöfartPn och regeringens beställningar på stan
cl~lrdfnrtyg har lett till en betänklig osäkerhet. Enda effektiva 
111l'dl'i hiiremot är en best~imd fiirsäkran till industri ema om 
rcgvringskonlrollens snara avskafiancle efter kriget. Skepps
byggn ads- och maskinbyggnadsindustri ens representanter äro 
i nllmiinh <>t ense om . att största möjliga tillmötesgående bör vi
S~ls r(•dn rna vid återuppbyggandet av Englands flotta , och fri
Yilli gt hör Hinmas dem förmunsriitl Yid efTektuerandet av he
stiillnin:zar men om brittiska bestä llnin!lar icke bliva tilli·iick-

l .l ' <.__) 

li ga för att sysselsätta a lla mw~indbnrn slipar, anses ick e hin-
dn höra föreligga för utförandet av utländska heshillingnr. 

] furuvida försäljningar borde till åtas till utliindska, unclnn
Llgandes fi entliga flaggor , påpekas med hänsyn till el en be t ~1nk -
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liga åderlåtning tonnaget undergått , att det finnes en allmä11 

åsikt bland skeppsredare, att särskilda mått och steg bliva nöd. 
Yändiga att iakttagas för att försäkra sig om, att alla registre
rade fartyg kvarhållas under den brittiska flaggan. De be
stående inskränkningarna anses allmänt böra bibehållas för 
en period av minst fem år efter krigets slut. Atskil liga fram. 
ställningar anses böra bevaras i minnet vid uppbävandet av 

inskränkningarna vid försiiljningarna. Konsekvensen av de 
stränga synpunkter å ifrågavarande iimne, som många skepps
redare ha, anses icke ge anledning till att underlätta de skärpta 
bestämmelserna, särskilt som beviljandet ay licenser tillåter 
dt noggrant aktgiyande på transaktioner ay dylikt s lag. Då 
största delen av pliYat ägt brittiskt tonnage, nu sysselsatt direkt 
i regeringens tjänst, återbördats till redarna, synes det va ra 
önskväli att ansenligt lätta på licenssystemets striinghet. 

Vad beträffar byggandet åt oeh handeln med fientliga re
dare, anser kommitten det nödvändigt föreslå särskilda be
gränsningar för fartygsbyggandet till fientliga ägare eller över
förandet av fartyg till fientliga flaggor, till dess att alla allie
rade, Amerika inberäknat, äro förberedda på, alt använda 
tryck på de neutrala för samma ändamål. 

Efter att utförligt ha behandlat den forna utländska kon
kurrensen tar kommitten i betraktande, huruYida brittisk sjöfart 
bör beviljas företräde framför andra nationers sjöfart, och den 
kommer då till den slutsatsen, att om företräde gives, skall 
handeln med utländska makter bliva utsatt för hämnd. En
dast den inre av regeringen kontrollerade sjöfarten skulle gå 
fri från utländska hämndeakter. Med hänsyn till kust
sjöfarten och den inre handeln, föreslår kommitten icke den 
vanliga reservationen för dessa, av den orsaken, att den forna 
brittiska sjöfarten utan konstlad hjälp av något slag a lltid har 
haft monopol på dessa trader. Den tid, som följer omedel
bart på kriget, kommer sannolikt att medföra en stor brist på 
tonnage, och därunder skall det befinnas omöjligt a tt införa 
några ytterligare restriktioner på det användbara tonnaget. 
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\'mi beträffar användandet av brittiska kolstationer av 

fientliga eller andra fartyg ogillar kommitten en oavbruten 
rortsii ttn in g av begränsingar:na efter kriget. 

Utlänningars ägande del i brittiska sjöfartsbolag bör gyn
nas, då Englands rätta politik bör vara, att understödja pla
cerandet av så mycket som möjligt av Yärldens sjöfart under 
den brittiska flaggan. 

Det anses alltså, att i händelse tullar pålägges inporten, 
frihamnar böra upprättas. Erfarenheter från kriget visar att an
senliga utrymmen måste disponeras för att befordra säkerheten 
på haYcn. Hela frågan om säkerheten på sjön bör desssutom 
gnmskas av regeringen i belysning av denna erfarenhet, lik
som det iir nödvändigt, att allt tjänstdugligt tonnage användes 
un der elen svåra tid, som åtgår för återuppbyggandet av han
delsflottan. 

Kostnaden för kustfyrars underhåll och drift bör bäras 
av stalen snarare än av handelsflottan. Understödet för ned
skrivning i värde skulle på inga villkor bli mindre än 5 % 
av fartygets anskaffningsvärde. Angående den förslagna kon
troll en på frakter efter kriget, påpekar kommitten, att om frak
lPrna på brittiska fartyg kontrolleras, skall den utländska sjö
farten Yinna på bekostnad ::~v den brittiska. Den enda säkra 
kur~en under återuppbyggnadsperioden synes därför vara, att 
I:Ha denna bestämmas av den fria fraktmarknaden. Om om
!>liin cl ighcterna tvingar regeringen att för en tid tillämpa full
ständig kontroll på en del råämnesgods, borde den befrakta 
tonnage i den öppna marknaden. 
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Några blad ur kadettskolans 
historia. 

Karlskrona 

Tanken på en kadettskolas inrättande för alt tillförsäkra 
örlogsflottan en jämn tillgång på tillräckligt många och dugliga 
officersämnen kom under offentlig behandling redan vid 1734 
års riksdag i sammanhang med då påpekad förefintlig brist 
på över och underofficerare. • Uti en underd. skrivelse från 
Riksens Ständers sekreta utskott omförmäles, att till hela flot
lans besättning fattades ej mindre än 208 över- och 795 under
oft"icerare. Vad Överofficerarne beträffade, höll utskottet före, 
att >> ett Kadettkompani borde inrättas på cirka 100 personer, 
som under den tiden de stodo vid detta kompani, borde grund
ligen undervisas i navigation och artilleri samt tillika någor
lunda underrättas i skeppsbyggeriet, mekaniken och andra 
matematiska vetenskaper för att, teoretice och prakti.ce utbil
dade, befordrats till löjtnanter, när öppningar bliva i. den ordi
narie staten samt vid luigstillfällen vid då uppkommande va
kanser». Härtill skulle enligt utskottets beräkning krävas ett 
å rligt anslag på c:a 20,000 daler. Som eme ll ertid ingenting 
blev vid denna riksdag åtgjort till detta förslags realiserande, 
framkom detta angelägna ärende åter vi.d 1738 års riksdag 
med samma motivering, men på grund av bristande tillgång~r 
i stalskassan kunde ej heller nu den goda tanken bringas till 
utförande. Så utbröt det olyckliga kriget med Ryssland, då den 
förut så ofta påpekade hristen på officerare och skeppsbesätt
ning framträdde i sin nakna, sorgliga verklighet. Denna be-
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tän klig~l brist framhålles i Am :ts-kollegiets riksdagsrelation 
17-1:2 , varvid även gjordes en förnyad erinran om inrättandet 
a,· ett kadettkompani, och att riksdagen för detta ändamål 
bord<' anslå en viss fond. Med anledning härav gjorde Am:ts
J{ommissariatet en underd. hemställan, att Kungl. Maj:t måtte 
proponera för vederbörande, som sökte tillstånd till elt nytt 
kompanis inrättande för handeln på Ostindien, att de med en 
hah procent av försäljningssumman måtte bidraga till inrät
tan det av ett kadettkompani, vartill handelskompaniet dock 
ej Yille lämnn sitt bifall. 

Uti Am:ts-kollegii. underd. berättelse till riksdagen av den 
2 mars 1755 påpekades m ed ännu större eftertryck nödvän 
dighete n av en kaelettskolas inrättande, Som bekant blev vid 
1756 års riksdag den av överste Augustin Ehrensvärd uppgjorda 
planen till en sådan skolas inrättande i Karlskrona för 50 
k:1delter av konung och riksdag antagen, varom nådig skrivelse 
seelermera avgick till am:tskollegiet av den 5 november 1756, 
och nrtill 25,000 daler s. m :t blevo i årligt anslag anvisade. 

Som de närmare bestämmelserna om denna kaelettskolas 
första inrättning och faststäida arbetsordning äro av förefint
liga, offentliga handlingar förut kända , så förbigås en redogö
relse härför. Det }ir emellertid ett beklagligt faktum, att vid 
den stora eldsvådan, som den 17 juni 1790 lade större delen 
av Karlskrona i aska, iiven kadettskolans arkiv jämte bibliotek 
oeh dyrbara instrumenter blevo lågornas rov. Sålunda finnas 
inga som h elst protokollsböcker, examenskata loger eller rullor 
i ht•håll. 

Är 1757 den 11 juni började kadettskolan sin gagnrik:1 
verk samhet, med vars närmare organiserande professorn vid 
Uppsala universitet Mårten Strömer på grund av särskilt upp
drag i. flera år var sysselsatt, vi lket uppdrag han så lyck ligt ut
l"örde, att Kungl. Maj:t med anledning av den till riksdagen in 
liimnade oJl"iciella berättelsen om skolans verksamhet i nådig 
skrivelse av den 18 augusti 1761 uttalade sin stora tillfreds
Shillelse med >> denna för hela riket så angelägna inrättning >>, 
' ·arjiimte nya reglementariska föreskrifter blevo lämnade i ån-

Tidskrift i Sjöväsendet. 47 
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ciamål att >> denna skolinrättning måtte än mera vinna sin full. 
k.omlighet och stadga , . Sålunda fixerades kadetternas antal 
till100 (förut 50), av vilka 50 fingo fri beklädnaclinen ej längre 
såsom förut fritt underhåll och logement. Av dessa 100 ka
detter, som för övrigt ägde full frihet att välja levnadsbana, 
skulle 50 utses, vilka visade sig hava särskild lust och fallenhet 
för sjömanskapet. 

Enligt en förteckning, som påträffats i K. Riksarkivet 
bland dess handlingar rörande »amiralitetskåren i Karlskrona 
1758- 66 », blevo fiiljande ynglin gar inskrivna såsom dess första 
elever. 

A v frälse stånd: 
l) greve Clrri;s Sparre Carlsson, son av amiralen och pre-

siclenten i am:ts-kollegiet Carl I-lans Sparre; avskedad i maj 
1759; t 1813 som överste i armeen; 

· 2) greve Claes Erik Sparre, son av amira len och presiden
ten i Am:ts-kollegiet Erik Sparre; t 1829 med överstes avsked 
vid flottan; 

3) greve Arvid Ni ls Stenbock, son av lagmannen och vice 
landshövdingen i Vexiö Gustav Stenbock; t 1782 som major 
yjc] Upplands regemente; 

4) greve Adolj' Fredrik Lewenhaupl, son av överstelöjtn. 
vid Södra Skånska Kavalleriregementet Casimir Lewenhaupt; 
t 1791 i Stralsuncl som generalmajor; 

5) baron Fred rik Georg Strömfelt, son av lanelshövdingen 
Carl Harald St.römfelt; t 1814 som konteramiral och lanelshöv
ding i Östergötland; 

6) baron Adam Karl Duva/l, son av kaptenen vid Upp
lanels regemente Carl Duvall. Han blev 1764 löjtn. vid galer
flottan , sedermera löjtn. vid amiralitetet; erhöll 1772 avsked 
och reste på eget fartyg utrikes och sedan ej avhörd; 

7) baron Fredrik Ulrik Fletuood, son av Johan F letvood, 
kapten vid Kalmar regemente; blev som överstelöjtn. vid ar
meens flotta dödsskjuten vid Svensksund 1789; 

8) Erik Ruuth, son av amiralen och riksrådet Gustaf 
Huuth; t 1820 som riksråd och hovfunktionär; 
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~J) .Jonas A.nkmlou, son av amiralen David Ankarlou; upp
,,jycs haYa ombord på ett fartyg träffats av åskslag och avlidit :om konstape l, troligen år 1768 ; 

t O) J o han Gustav Lngerb.iel k e, son av Yice amiralen och 
riksrftclrt Axel Lagerbjelke; t 1812 som ÖYeramira l och presi· 
clent i Kammarrätten , ledamot av K. Ö. S.; 

11) Johan EriJ..: Augustin Rcwb, son av kammarrådet och 
tandshövdingen i Vexiii Adam Johan Raab ; t 1788 som kapten 
rid iirlogsflottan; 

12) Edvmd Filhelm v. Krusenst.ienw, son av amiralen 
~{aurilz .-\dolf Y. Krusenstjerna ; t som löjtnant vid amiralite
tet 1772; 

13) Nils Henrik Hägerflycht, son av framlidne kaptenlöjtn. 
rid örlogsflottan Niklas Hägerflycht; t 1788 som kommendant 
på Svarthohn; 

H) Axel Adolf Ridderborg, son av överstelöjtn. vid ka
Yallcriet Jakob Ridderborg; t 1771 som hovjunkare; 

15) fldam Filhelm Falwehjelm, son av kaptenen Carl 
Johan Fahnehjelm; erhöll avsked som kapten vid Dalrege
menlet; t 1791 ; 

16) Pehr Gustav Silverberg, son av kaptenen Carl Silver
berg ; i- utrikes 1771 som löjln. vid armeens flotta; 

17) Jesper Abraham Hård, son av kaptenen vid Jönkö
pings regemente Nils Hård; t 1797 som löjtnant; 

18) Jialte Fabian Schiitte, son av ryttmästaren Nils Schiit
le ; t 1759; 

19) Dominiws Julius Pine/l o, son av överstelöjtn. J o han 
Baptiste Pinello; t som överste Yid armeens Sveaborgs eskader 
1821 ; 

20) Fredrik Gustav Silverspane, son av hovjägmästaren 
Lars Johan Silversparre; t 1805 som överjägmästare; 

21) Adolj' Fredrik Raab, son av am:tspredikanten, ma
gister Axel Raab; t som löjtnant Yicl amiralitetet utrikes 1770; 

22) Anton Johan v. Matern, son av översten och kommen
danten i Landskrona Johan Anthon v . Matern; t 1765 under 
l'csa till Kina i Ostind.-kompaniets tjänst; 
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2:3) Georg Blomstedt, son av major Blomstedt vid infante
riet; stupad som fänrik 1761 i Pommern; 

24) Jakob Ulrik Bäck, son av tullkontrollören, assessor 
Adam Bäck; blev 1779 som löjtn. struken ur rullan för över
skriden permission i utrikes iirlogstjänst; t utrikes; 

A v ofrälse slåncl: 

25) Adolf U/rik Shelclon, son av överskeppsbyggmästaren 
Gilbert Sheldon; t 1796 som iiverstelöjtn. vid örlogsflottan ; 
ledamot av K. Ö. S.; 

26) Peter Öhnwn, son av assessorn och advokatfiskalen 
vid örlogsflottan Peter Ö hm an; t död 1802 som f. d. kapten vid 
örlogsflottan; ledamot av 1\:. Ö . S.; 

27) Erik Fjellström, son av am:tsmedicus, doktor Johan 
Fjellström; entledigad från kåren 1759; t 1781 som överstyr
J~an vid örlogsskeppet Sofia Albertinas förolyckande vid Haaks 
hankar i Holland; 

28) Peter Fredrik Mittler, son av sekreteraren vid Am:ts
kollegiet Gustav Adolf Mittler ; hans senare levnadsöden okända ; 

29) Jakob J o han Fnzmerie, son av sekreteraren vid Ami
ralitetet Johan Frumerie; t 1796 som löjtn. vid örlogsflottan ; 

30) Erik Gastau Fick, son av juris professorn i Uppsala 
Johan Erik Fick; hans senare levnadsöden okända; 

31) Olof Martin Fast, son av kaptenlöjtnanten vid flottan 
Henrik David Fust; t 1802 som vice amiral. Adlad Norden
stjerna ; 

32) Carl Reinhold Pettersen, son av am:tskassören Johan 
OLLo Pcttersen. Synes hava varit tygmästare vid armeens flot
tas svenska eskader, var i så fall broder till Adolf Fredrik och 
Nils Elias Pettersen, adlade under namnet Rosensvärd; 

33) Hons Martin Kock, son av am :tsproviantmästaren 
Fredrik Kock; t 1815 som överste vid flottan. Ledamot av 
K. Ö. S.; 

34) Fredrik Björk, son av am :tsregistratorn .J o han Nikln s 
Björk; t 1790 som kapten vid sjöartilleriet i Göteborg; 

:35) Peter Gmhn, son av handelsmannen i Karlskrona Jo
han Önnert Grahn; t 1779. Adlad Hedengran; 
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:36) Per B. Bmnclt, son av kapellmästare Brandt; för övrigt 

okänd; 
;)7) Peter Berg, son av rådman Lars Berg i Karlskrona ; 

okänd; 
:J8) Peter Krook, son av handelsmannen i Karlskrona Mag-

nus Krook. Enligt en uppgift drunknad i september 1758; 
39) .Johan ThiHguoll, son av kapten Thingvall vid Väster

bottens regemente; t 1807 som överste vid flottan. Adlad 
Ankarsparre; 

40) .Jakob X ristoffer .J ecmsson, son av faktorn och han 
delsmannen i Karlskrona Hans .Jeansson; t 1789 som löjtn. vid 
flottan; 

41) Gastau .Jansonius, son 
Ronn eby, magister Jansonius . 
sedan ej inställt sig; 

av prosten och kyrkoherden i 
Permitterad till Pommern och 

42) Emst Johan Bergius, son av kyrkoherde Bergius. Fick 
1758 permission och sedan avgått från kåren. 

43) Acnelers Risberg, son av kyrkoherden Johan Risberg. 
Okänd; 

. 44) Scmwel Fredrik Ziervogel, son av rådmannen i Stock
holm .T. F . Ziervogel. Omkom 1781 vid örlogsskeppet Sofia 
Alhertinns föro lyckande som kapten vid flottan; 

. 45) Lars M ognzzs W o !lin. son av rådman vVollin i Cimris
hamn; t 1818 som konteramiral; ledamot av K. Ö. S.; 

47) Johan Adolf Tilicmder, son av teol. doktorn, prosten 
Tiliander. Okänd; 

48) Kilian Treutiger, son av löjtnanten och språkmästa
ren Israel Treutiger. Okänd; 

49) Carl Sclwlteen, son av packhuskontrollören Samuel 
Schulteen. Okänd; 

50) Nils Fris, son av borgmästaren Fris; t 1790 som över
stelöjtnant vid armeens flottas svenska eskader. Var född i 
Nerike 1744. 

Tillkomna frälse: 
51) Nils Fredrik Rosenstråle, son av assessor Erik Ro

senstråle. Inskriven 1758; t 1762. Tillhörde ej flottan. 
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52) baron Carl Otto v. iVolfrath; inskriven 1759; 

5:-3) Claes v . Stauclen. Skall hava b livit antagen 1758, lllen 

ej belalt några inskrivningspenningar. Son av schoutbynaeht 

Clai.'s v. Stauden; lämnade som löjtn. den militära tj~insten Och 

avled som tullinspektor i Nyköping 1799; 

54) Anders Sjöstjema. Förmodligen son av kaptenlöjtn. 

Fredrik Sjöstjerna .. Löjtnant 1767. Drunknad i Cadix 1769 ; 

55) Olof v. ](iöming. Inskriven 1759. En lärstyrtnan 

med detta namn uppgives hava avlidit 1760. 

Oj"rälse: 

56) J onas H al h~ en. Inskriven 1758. A v liden som löjtnant 

vid flottan vid avräkningsmöte på Gottland 1785 och begraven 

i Sanda kyrka ; 
57) Herman Henrik v. SfaJlelmohr. Inskriven -1759; t 

1779 som major Yicl armeens flotta; ledamot av K. Ö. S.; 

58) Olof Natlwnael Billing, son av kyrkoherden Johan 

Billing i Jämshög. Inskriven 1759 ; t 1809 som kon tera miral. 

På grund av bristande medel hade icke något särskiH skepp 

kunnat utrustas i och för kadetternas övning i cten praktiska 

delen a v sjömanskapet, utan på kronans lastdragarefartyg hade 

dc fått göra expeditioner till åtskilliga platser kring Östersjön. 

En ändring härutinnan skedde först 1768, då 60-kanonskep

pet Uppland för detta ändamål i juni månad utgick på en ex

pedition med 53 kadetter under befäl av kårens militär ,direk

tör, komm.enclören Anton Johan vVrangel , som 1766 i denna 

befattning efterträtt Kristoffer Falkengren. Som officerare voro. 

uton1 k årchefen , på denna expedition kommenderade : 

Kommendörkaptenen Fredrik vVagenfelt; kapten löj tnan

ten EriJ;. Klint, som alltifrån kaclettskoh~ns jnrättande varit an

stä,llcl som informator i navigation; löjtnanterna Carl . Anders 

Rääf, som informator i artilleri , Gustaf Kullenberg, E .dvard ~r . 
f··· l"de Krusenstjerna och Clai.'s Jakob Raab. .Som p6ist , med o J 

magister Simon Trägårcl , fönnoclligen i sin egenskap av kadet

termts religionslärare. · 

-695-

Ar 1770 . utkom ett Kungl. Brev, att en exercitie-eskader 

!}rligen skulle utrustas till sjöfolkets och officerarnes övande, 

samt att då alltid ett skepp eller en fregatt skulle föras av k~

dettkårcns militär-elirektör och medföra alla sjökadetterna. Ar 

l775 beordrades briga1ltin Göja att utgå på en exercitie och 

observationsexpedition med kadetter och styrmän, först till 

Hälsingfors, därifrån förbi Hnngö udd till Sandhamn, Landsort, 

Häfringe och Barösund samt därifrån tillbaka till Karlskrona; 

vartill ej fick åtgå mer än 2 1
/ 2 månad. Uti elen av amiral 

Wrangel den 19 maj s. å. utfärdade instruktionen för kapten 

Erik Klint (chef) och informationskapten Karl Fredrik Broo

mee framhålles nödvändigheten av, att kadetterna till?öllos att 

lägga verklig hand vid alla ombord förefallande övningar och 

förr ii ttningar, så att de måtte framförallt vänja sig vid ett or

dentligt kommando samt uppmärksamhet och· drift uti tjänsten . 

Noga utstakas, vad som under vägen skulle observeras och ut

föra s, såsom att göra sig bekanta med de olika hamnarna i 

och för in och utsegling, att taga noggranna förtoningar, att 

i sjiin göra all verklig praktik av den teoretiska styrmanskon 

sten. Dessutom bestämdes, att vissa observationer och mätnin 

gar sk ulle göras för att determinera läget och distansen sins 

emellan av södra Gottlands och norra Ölandsuclden, detta på 

grund a v uttalad begäran av konteramiralen och generaladju

lan len J o han N ordenankar i och för kartverkets förbättrande, 

samt att seglingen skulle göras mellan litklipporna och Ut

längn n för kännedoms inhämtande om . denna passage jämte 

om samtliga inloppen till Karlskrona, så att de själva med kro

nans fartyg måtte kunna in- och utsegla med öppen vind eller 
loverande. 

fnstruktionen innehåller även bestämmelsen angående sa

lutering vid eventuellt möte med främmande örlogsskepp, spe

ciell ryska, då man på allt sätt borde undvika att komma dem 

n~irn , varigenont saluteting km1de undgå~. Ha1'vid hänvisades 

till § 17 av Åbo fredstraktat, samt till '5- ' 7 ' ktv 1660 års f~eds 

förctrag angående salutering av danska skepp . . ~ 1 övligt - heter 

det u t i instruktionens sista ·e1J6r 18:e i110men t - hyser • jag det 
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förtroendet till herrar kaptener, att de sig under denna korn_ 
mendering så förhålla, som K. Maj :ts och kronans tjänst sarnt 
denna expeditions ändamål och avsikt det kräva». 

Följande tjugo kadetter medföljde på denna expedition: 
Gustav Skoge, omkommen 1789 utrikes genom skepps-

brott. Fänrik; 
Karl Alm. Okänd; 
Erik Aulin, t som kapten utrikes 1799; 
Lars Modeer, t 1784 som löjtnant; 
Joh. Erik Stahre, t som fänrik 1782 på franska flottan i 

Västindien; 
Karl Gust. Tornqvist; t 1808 som överstelöjtn.; ledamot av 

K. Ö. S.; 
Baron Magn. Palmqvist, amiral, t 1834; 
Ciaes Frumerie. Okänd; 
Karl Donnat Feif, t 1808 som överstelöjtn.; 
Johan Hedberg; for 1778 efter avlagd officersexamen ut-

rikes; 
Johan Gilius Cuhlberg, t som löjtnant 1796; 
Peter Cuhlberg, t som fänrik 1788; 
Anders Fischerström, t som fänrik 17 84; 
Daniel W eder borg. Okänd; 
Karl Gust. Holdtz, son av överste H. Andr. Holdtz; fänrik 

och troligen på 1790-talet avliden under exped. åt Ostindien; 
Göran Åberg. Okänd; 
Herman Schii.tzercrantz, t 1821 som konteramiral; 
Gustav v. Castanje, t 1808 som överstelöjtnant; 
A ron Dubordieu, fänrik; stadsmajor på S :t Barthelem y; 
Axel Raab, löjtnant, t 1781 vid eldsvådan på skeppet Sofia 

Albertina. 

Kadettskolans beklagansvärda avtynande härrörde av flera 
samverkande orsaker, såsom de täta ombytena av kårens 
grundförfattning med thy åtföljande osäkerhet, föräldrarnas 
farhågor att bortskicka sina barn till en främmande plats, där 
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de, säsom boende på skilda håll inom staden, saknade sina 
Jrirares tillsyn, samt icke minst det förhållandet, att ynglingar 
blivit officerare vid flottan, som varken genomgått kåren eller 
d~ir låtit sig examineras. Varför skulle man gå en sådan be
svärlig väg för sin framkomst, då en genare fanns ? Ar 1768 voro 
vid kåren 113 läsande kadetter, år 1784 endast 21. Från 1757 
till 1777 hade 161 kadetter utgått, därav 60 till armeen. Aren 
1784- 85 hade endast 2 kadetter utexaminerats. Den olyckliga 
eldsvådan 1790, då skolans lokal med samtliga tillhörigheter 
uppbrann, gav närmaste anledningen till kadettskolans upp
hävande och förändring till en krigsakademi på lustslottet Carl

berg. 
Redan från första början var kadettskolan inhyst i förhyrd 

lokal , belägen nere vid sjön på denna sidan stumholmsbron 
mitt emot nuvarande sjömanskasernen på amiral Nils Psilan
derskölds tomt. Den siste militär-direktören vid kåren var 
konteramiralen Fredrik Wagenfelt (t 1791). Vid skolans upp
hörande fingo följande lärare tjänstefrihet: professorn Karl 
Gustaf Bergström (t i Ronneby 1795), ledamot av K. Ö. S., 
major Pehr Brehlin (t 1795 i Karlskrona), som informerat uti 
forti fikation och ritning; kapten Peter Öhman (t 1802 i Karls
krona, som informerat i artilleri); lektorerna Matias Kristoffer 
Rydell (t 1798), som informerat i matematik), och I-laqvin 
Wångborg. Under befäl av adjutanten vid kåren kaptenen 
Karl Gustaf Tornqvist och fänrik \Varberg avreste den 20 okt. 
1792 landvägen de sista kadetterna till ett antal av 19' från 
Karlskrona, och så var denna kadettskola ett minne blott, fast 
l'tt vackert sådant, som alltid skall ihågkommas i Karlskrona 
stads och vår flottas historia. 
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