
1903.
66:e årgången.

Häfte N:r 2



o 

Arsberättelse 

-91-

bestyckning och beväpning 
år 1902. 

Af ledamoten H. E1·icson. 

(Fort::-;. fri'tn sid. 5li.) 

Pansar. 

U n der dc senaste l O åren har pansarplå.tsfabrikationcn 
undan för undan gjort stora framsteg. Till en början sattes 
nickel till stålet och så kom Harvey-procossen med den rikliga 
kolbindningen på ytan, som möjliggjorde framställandet af det 
ythånla stål, hvilket efter hand kommit till användning inom 
snart sagdt alla mariner. Innan de Hosta af de fartyg, för 
hviJ:,a dylikt pansar a[sågs, ännu voro färdiga , fulländade 
Krupp ytterligare den process, som uppfunnits af Harvoy . I 
stort seclt afsågo alla dessa förbättringar att gifva plåten en 
mycket hård yta i förening mod en bakre seg del, denna so
nare för att hindra bildandet af genomgående sprickor. 

En kort tid rådde pansaret öfver projektilerna, men mod 
införandet af utomordentligt starka projektiler med kapp upp
hörde donna öfverlägsenhet. 

Emellertid förmäler ryktet, att man i Amerika lyckats Elcktrnpan-
framställa pansar af vida större motstånclsEörmåga, än som bittills sal'. 
kunnat åstadkommas. De närmare detaljerna i framställnings
metoden äro icke kända, men processen, Jwars uppfinnare ä.r 
den amerikansko löjtnanten Davis, läror bestå uti on applice-

1'·idsln·ift i Sj öväsendet. 7 
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rin g af starka elektri ska strömmnr p !'t den upph ettade plåten; 
kol et från de stora anoderna ö[vorföros di't i metallen . 

F ördelon med denna motocl sknllo vara, dels att djupet 
af kolhimlningon kan botyclligt ökas, del s att ytan kan göras 
llftr<laro ii.n yid Krnpps proccs:o:. H vn<l (len ekonomiska si<lan 
af tillverkningen angår Ritges <len stilila sig betydligt l'örm fm
lignre än nmlra pansarpl åtstill vorkningnr; fi!r cementerin gen 
åtgår niimli gen endast iJ tin1mar under det Krupp ·procossen 
tager 20-14 clagar i anspn\k. 

Gjntet Krupp hnx under året tillämpat sin cementerings- och 
Kr upp·prrn- hii.nlningsmetod på gjutstål och därigenom vunnit en proclukt, 

f3ar. 80111 icke vjsat sig sy nnerligen underlägsen de valsade plåtnrne. 
;\ndnll1c be- De förändrarlo bestämmelser, som vid uppgörandet a[ 
sU\mmclRcr kontraktet angående 1\fanlighetons pansar träffados med hän

vi d nttrrg~in g syn till sii.ttet för utväljm1d e af profskjutningsplåtnr, äro ägna
rr[ [ll'ofplatrrr. . 'llf l tl ' tt l l' t t' lll' .l . do att m ora än lörnt l1 örsä <ra o"tan e vor c 1g 1 r cus-

stiillmHlc och homogent pansar. 
ProfskjutningsplåtHne uttagas nämligen efter dessa nya 

bestämmelser först soJan samtliga till resp. partior hörande 
pl;'t,tar erhållit den metallurgiska slutbehandlingen och gil'vits 
llon un gefärliga kunatur, ile fänliga plåLarno skola innehafva . 
Förco·ften(lo bestämmolser hafva innefattat, att profplåt sknllo b 

utväljas rellan omedelbart efter det göten blifvit utvalsade till 
pl åtar. 

Ythänlallt U ti »Proceedings of the United states naval instituto N:o 
pansars m ot- 99» finnes en af ofvnnnämnde löjtnaut Davis framställd teori 

~ t:lncl~Iör- om ythärdaclt pansars motstånd vid beskjutning, som är af 
maga vHI be· . .. ld " d · b•· · !!anska stort mtresse, hvarfor bufvuc ragen a L ensamma cll skjutning. " 

återgifvas. 
'l'coricn är baserad på de fysiska egenskaperna hos den 

virl hög temperatur härdaflo kolrika ytan. När proj ektilspet
sen träffar denna yta, tryckes densamma bakåt ö{yer on an
sonlig area. Påkänningarne vid stö ten öfverföras därvid till 
de seo·n bakomvarande delarne, hvilka således komnJa att del-b 

taga i hejdandet aE projektilens fram åtgåend e rörelse. När 
hållfasthetsgriinsen är uppnådd , börjar den hårda ytan gifva 
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vika, sprickande i radiela linier , utgående från anslngspunkton 
och begränsade af omkretsen för den tillbakatryckta ytan, sålunda 
orsakamlo don karaktäristiska af-tlagrin gen af ythårdt pansar. 
Projektilens därpå följande arbete går ut på att stansa eller 
borr n ut hål i återstoelen af plåten. 

Det arbete, som utvecklas, då on del af den hårda ytan 
tryckes bakåt, åtorvorlw r på projektilen och om denna icke 
har tillräcklig innebocmlo energi för att absorbera donna åter
verkan, splittras den ovillkorligen. 

E u 12 cm . okappad projektil skadar vid 5-!8 meters an
slagshastigb et icke ytan på en ] 25 mm. Krupp- eller Ihncy
plåt. Vid 55G motor uppstår märkLar intrilJJO'nitw. P låten . b b 

har således absorberat 350 metertons energi af projektilen , 
innan denne börjat intränga i plåten. Detta tal kan ju knllus 
plåtens krit iska motståmlsenergi, och utgör ett mått på yt
härclad pl åts öfverlägsenhet öfvor mjukt homogent stål Enor
gitalot, som sålunda erhålles, når ett maximum, när projekti
lens energi är en aning mindre än den, som erfordras fö r att 
Lryta sönder ytan. Uuder denna punkt har bittills icke fun
nits någon projektil, som åtorstuclsat hel. När anslagshastig
heten ökas, minskas arean af den yta, som tilll.,akatryckes, be
roende på att tiden då Llir kortare · män!!den a[ nnslacrsenor o·i ) .._, b b' 
som absorberas, innan projekt ilen börjar intränga, L>lir miudrc 
och förhållandet mellan donna energi och projektilens totala 
energi minskas konstant. 

Projektilen brytes sönder af sin egen massas energi, emo
dnn den hejclas på så kort Yiig. Effekten blir först on sam
mant ryckning af lifvot, därpå sömlerbrytning längs longitmli
nella linier bildande ett slags strimlor nmdt om omkretsen 
och slutligen utefter tvärgående linier vid de syagaste ställonn. 

När projektilens enon'.'i är tillräckhrr för intrtinO'amlet oe-'--' L..> b ~ 

nom don hårda ytan, men en<last delvis genomträngning ägor 
rum, gör hertan ytan a[ ogiven mjuk, on del af spetsen or
håller on svampaktig fonn i fördjn]Jningen och do förut brnstna 
delarn e af liivet och hasen röras i hop med spetsen. 

Många teorier ha[va framkastats om kappens effekt. Ei1 
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del anse don som ett smörjämne Bller dyna för att utjämna 
projektilens väg genom don hårda ytan och plåten. Andra 
anse att den verkar som skydd för spetsen och åter andra 
hålla före , att den fördelar anslagsenergion öfver en större yta 
å ogiv-:Jn; all a dessa basera sin teori på att projektilen krossas 
successivt fr ån spetsen . 

Sannolikt verkar kappen för att bereda pl åten så att pro
jektilen slår an däremot i detfördelaktigaste ögonblicket. Kap
pen måste nödvändi gtvis förstöras inn an projektilen börjar 
tränga in i plåten , ty den drages ut och försvagas långt öfver 
dess elasticitetsgräns, då projektilen går igenom den och i 
själfva verket bidrager den att något förminska hastigheten 
hos projektilen, innan denna råkar plåten . 

'J'eorin är följande : 
När massan, beståend e af projektil och kapp , slår an mot 

plåten, bräckes y tan såsom förut är beskrifvet., absorberande 
en ansen l i,,. del af anslaasener2:ien. Denna energi återvorkar o ;-, <_.> <_.> 

emellertid icke på projektilen , såsom i föregående beskrifvet 
fall, ty projektilens hastighet blott och bart minskas och dess 
o·åna o·enom kal) pen är J. ä mförelsev is lätt, så att den når plå-o o ::-:> 

ton med nästan hela sin ursprungliga energi , och finner den 
senare r edan ansträno·d till brottgränsen , hvarvi<.l motstånJet blir b ~ 

rent lokalt, med hålet grad vis förstorad t allt efter so m projek-
tilen tränger framåt. Detta förklarar den mycket mindre af
Haurin o·en vid sk]'utning med kappade projektiler. b b ·~ 

Upp t ill det kritiska motståndet har kappeu ingen som 
hi:ilst inverkan pi't plåten. Utöf\'er denna punkt förminskar don 
motståndsförmågan h os ythånlt pansar, så att det senare blir 
föga bättre än homogent stål. 

Ii'ör n Li rvarancle äro pansarplåtstillvcrkarne icke i stånd 
att fnll stänrligt regl era djupet af karbonisering och här<lning. 
Föl jakt! igen är el en hårda ytan ungel'icir lika djup fUr alla 
tjoeldokar hos plåtarne. 

Hcdan elen hårda ytan är inbräckt, sker genomträngnin g 
genom projektilens borrning och punsning. Arbetet går där
för ut på att erhålla plåtar, hvilka erbjuda stör sta motstånd 
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mot dessa verkningar. Don teoretiskt ideeJa pl åten skull e där
för va m härdad allt igenon1; men detta låter sig ej göra. 
Kompromi ssen blir Llärför att åstadkomma plåtar med ett 
maximum af tjocklek bos den hårda ytan i samband med ett 
minimum af seg baksida, samtnan hållandc don hårda ytan och 
hindrande det bola från att spricka sönder. 

Krupp-pansars öfverlägsenbot öfver lhrvey-plåtar är huf
vuclsnklizen beroende IJå stålets sam mansiUtniua i det förra LJ b ) 

hvilken gör stålet mera lämpadt för bc!Janclling; en segare 
kropp kan erhållas hvarigcnorn plåten mindre lätt sprieker, 
samtidigt som djupet nf härdningen ökas, hvilket senare i c;yn
nerbet är vikti gt . Vid beskjutning med okappacle projekt iler 
erhållas så 16 a 20 procont högre motståndsförmåga. Mot 
kappade projektiler är den hårda ytan praktiskt taget utan be
tydel se och härvid äro Krupp- och IJ.arvey-plåtar ungefär lik
ställda , de föna möjligen något öfverlägsna på grund clärnf 
att projektilen vid intränganclet har att genomgå en större 
tjocklek af mycket hårdt. ståL 

Löjtnant Davis anför tvänne formler för nätt och jämn 
genomträngning af Krupp- och Harvey-pansar, hvilka trans
form erade till m etersystemet äro af följande utseende: 

för kappade projektiler: 
c O,:, X t O,s 

V a= K. X ---p 0,5 

för o kappade projektiler: 
c 0,5 x t 0 ,75 V a = K

1 
X __ .:____ 

p 0,5 

där V a projektilens anslagshastighet 
c = kalibor i om. 
t = plåttjockl ek i cm., 
p = proj ektil vikt i kg., 

log. K = 3,3302G, 

log. K 1 = 3,.t0005. 

i m eter, 

Dessa formler gi [va 
trängning och för att med 
meter tilläggas. 

som :mgt1t nätt och jLimn genom
säkerhet erhålla dylik bör 25 h 50 
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Att finna en allmängiltig formel för genomträngning af 

härclade Krupp-plåtar ton1e knappast vara möjligt, cme<bn 

projektilens form och kvalitet eliin-id ·spola en botydando roll, 

h vilken näppeligen k n u få uttryck i formeln. 

Närmelsevis goda värden för svenska projektiler af Bofors' 

specia l stål gifva formlerna: 

för kappade projektiler: 

c 0,75 x t 0,7 
V a= 1800 X ----:----

p 0,~ 

för okappacle projektiler: 
c 0,75 x t 0,7 

V a= 21-±6 X----';;--'-p 0,5 

med samma betydelse å bokstäfverna, som ofvan angifvits, 

ehuru c och t äro uttryckta i decimeter. 

Skjntprof för Under hösten hafva försök verkställts för att utröna läm p-

langnings- liut material för latwnino·s- och rorlodnim:-strummor m. m. 
b b b <_j 

och rorled-
Jämförelse genom skjutprof har gjorts mellan omkring ningstrum-

mor samt 46 mm . tjocka plåtar af dels hitt osmidt martinstål, dels Bo-

pansardlick. fors' specialstål, bvilka beskjutits med 67 mm. barlastade gra

nater för att bestämma den största anslagshastighet, med hvil

ken plåtarne kunna beskjutas, utan att gcnomtri:i.ngniug sker 

vare sig vid vinkelrätt anslag eller vid en vinkel af G6 grader 

mot plåtens yta. (Genomträngning har skett om projektilen 

eller nåo·on del diiraf nedfaller bakom taflan). 
b 

Af skjutningen framgick, att specialstålplåten vid såväl 

normalt som snedt anslag är i motståndsförmåga icke oboty(l

ligt öfvorliigsen martinstålplåten samt att den förre efter bo

skjutning med 21 skott var fullkomligt utan sprickor under 

det att den senare oftor lika många skott erhållit talrika 8pric

kor och romnat i flere bitar. 
Do flesta af de projektiler, som blifvit mot specialstålplå

ten afskjutna, gingo sönder, un<1or det att nästan alla, som 

skötas med vinkelrätt anslag mot martinstålplåton, förblefvo 

hela. 
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_F'ör utröuando a[ lämpligt materiel Jör pansardtick utl'ö
rns jiLnwiil i Carlskrona under illllevar<llldc höst omfattande 

skjutför::;ök mot dels Iym plåta r från Motala dels sex plåtar 

a f olika bcsknffonhct och tjocklok l'råu Krupp 

Moningen är alt söka crldtlla ott motståndskraftigt och 

segt materi el, som i möj lign,ste mån kan vara lämprH1t att ute

stänga sprängstycken Jrån inomhorels krcYomnrlo projektiler. 

Af <len å utställningen i Di.isscldorf under den gångna Utstiillni ngcn 

sommaren visalle beskjutua pansarmaterielon orhjöclo plåtar i Di.lsscldorL 

för pansnnbck och gjut n a cemonlern1lc och hänlade pam:ar-

föremål särskilJt iuLrosse. I-Lir nedan anföras <liirför n ågra 

af de resu ltat, som vicl beskjutuing erhållits. 

' 
Plåtar för pansardäck. 

För moderna fartyg nnviindos numora stt goclt som ute

slutande nickelstål som materiel för pansarrliick. I de flosta 

marin or är den fordran uppställd, att de för pansanläck af

sedda plåtame skola unelerkastas skjutprof för goclkiinnam1e, 

och som man af materialet fordrar mindre hård het, mon så 

mycken större seghet, rnåste skjutprofven afpassas därefter. 

Exempelvis göres beskjutning med fem skott, af lnilka 

de fyra första placeras i de fyra hörnen at en kvadrat mod 

sidortut lika. mell två gånger kalibern. Det femte skottet skju

tes root kvadratens midtpunkt. Plåten uppstillles då vanligen 

mot on backning n[ ok och dc am·äncln projoktilern;t bnfva 

oftast lmlfs[erisk spets. Forclringamo äro, att i11gon projektil 

får triinga igenom pUtan och att ingen spricka, soLn förbindor 
träifpunktoma, får uppstå. 

Här nedan anföras några skjutprof mot olika plåltjock-
lekar. 
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Gjutna pansarföremåL 

Detta slag at pansar anvi:indos, då föremålets form är 
sådan, att det icko kan framställas genom valsning, såsom 
exempelvis då stor skillnad i tjocklek förekommer ollor vid 
framställandet af torntak, rikthufvar, pansarkupoler m. m. 
Hittills har man endast varit i stånd att framställa jämförelse
vis mjukt stålgjutpansar. Do utställda föromålen äro härdade 
och synas ha[va ogenskaper närställda det förut omnämnda 
ythärclade, cementerade pansarets. Till verkningen läror dock 
ännu knappast hunnit från experimentstacliet. 

H är nedan anföres resultatet af skjutning mot en för
söksplåt af dimensionerna 2600X1800X150 mm., utförd i 
Moppen den 2 April 1902 med 15 cm. kanon och stålpansar
granat af 51 kg:s vikt. 

P låtens fram- och baksida efter skjutningen visas å fram
för stående fotografier. 

o 
p.. o 
eJ ('D 
rn Verkan å 

~i 
('D w ;::.. 
~:::;-' o ,., . 

"" 
l 

rn h :::0. :;o plåten. projektilen. G9 '""' ni 
l l 

m. 

537 1,37 Ingen spricka. 35 mm. in t r. Sönrlrad. 

547 1,39 > » 55 » ); 

l 
561 1,.13 )) » GO )) )) 

567 l,H )) )) Ej mätbar iutr. 

l 579 1,.17 
l 

)) » )) » » 

I ~laj månad i år utfördes vid Eskmeals en serie skjut- skjutförsök 

försök mod Hl cm. och 15 cm. projektiler mot en 300 mm. vid Eskmeals. 

tj ock Krupp-plåt, tillverkad enligt engelska amiralitetets for-
dringar. Som dessa skjutningar på sin tid väckte stor upp
märksamhet öfver hela världen, lämnas här nedan on tabella-
risk öfversikt af densamma. 
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Af en jiimtörelse mell an i orvanståondo tabell angil'mt 

siffror och Llem , som erhållits vid skjutningar med Boforspro

jektil en mot rrupp·plftt, framgår , att <1essa senare, långt ifrån 

att vara de \·id skjutningen a n vända Yickerslm projektilerna 

uncl erltigsnn, tvärtom ö[verträffa dom. 
Förra året hesklits Belleisle, för att utröna moderna pro- Rkjntför~ök 

jektilors verkan mot personal och materiel , särskildt Yid be- mot 13cllci~ l o. 

skjutning af trävirke. Resultaten af dessa skjutniugar visade, 

att träffsäkerheten och skjutbastighoton äro första villkoren för 

fram gång, att framtida sjöslag blifnt af kort varaktighet och 

att första träffen är af stor betydelse. Vidare framgick nöJ

vändigb eten af att ytterligare utsträcka pausarot samt att gi[va 

mera skydd åt fartygets ändar och åt kanoubetjäniugarne. Lika-

ledes visades resultaten af lydditfyllda projektilers verkan, hvi l-

ken genom särskilida skydd inuti kasematterna måste lokali-
seras . 

~hets försök afsågo att utröna motståndsförmågan hos 

fartygssiLla och däck å engelska Hottans nyaste kryssare ähen

som värdet af: spränglmlLlningar i pansarbrytnnclc projektiler. 

Af resultaten har dock ytterst litet blih,it kiin clt, emedan ami

rali tetet anbefallt största hemlighetsfullhet, och nodanstående 
gifver ondast en flykti g bild diiraf. 

Till fartygssirlan var fi.ista(l om bahord fyratums-p låtar 

liknande dom, sorn användas å Moumouth-klassen , och om 

styrbord sextu ms-plåtnr. aJ samma beskaffenhet som å Drako

klassens kryssare. Plåtarne voro enelast delvis bchanrllarlo en

ligt Krupp-metoden; ö[re däck i niirhoten af målet ya r täckt 

med två.-tums stålplåtar, uneler det f'ttcrstodcn af däcket liksom 

förut var af trä. Imc clelame af fartyget bakom pansarplå

tar ue voro anordnade som sektion af ofvanniimnda kry;.:; saro, 

med kolbo~~ar tätt int ill pansaret, t\·ärskott, cHick m. m. 

Beskjutningen Yorkställdes frå.u kauonbåtam c Pincbcr och 

Comet mod on 0,2-tums och en G-tums kanon. Ett nytt slag 

af lyddit användes och skjutningen utfördos med såväl pnu

sarprojcktilor som vanliga granater. Lydditladdad.e projektiler 
skötos från 9,2-tums kanonen. 
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Boll oisle förankrados ett par tusen m eter från stranden , 
unJer det att kauonlJåtame intogo läge 500 h GOO meter in
nanför målet. Elclon öppnades med 8,2-turns kanonen mot (j

tums pl åten och tviinne skott skötos, därpå affyrades mot sam
m a plåt två skott från G-tums kanonen. 

Därpå svängcles Bolleisle och -1-tumsplåton attack erades 
mecl två skott från 8,2-tums och fyra skott från G-tums kano
nen. ]\[eJlan lwartannat skott g ick skjutkommi ssionen ombord 
på fartyget och gjorde noggranna undersökningar af resulta
ten samt fotograforarl e vorkan af skotten. 

M eningen var att skjuta 16 skott, men on träff i vatten
linien orsakade en svår läcka och försöken m åste afbrytas, 
hvarpå Belleisle, provisorisk tätad m ed kolli sionsmattor, inbog
serades till Portsmouth. 

Resultatet af skjutningen var, att två aJ 4-tums och en 
af G-tums plåtarue blifvit. fullständigt genomskjutna; 6-tums 
pansargranaterna hade slagit igenom de förra och 9,2-tums 
pansargranaterna de sona.re. Granaterna därem ot hade utan 
a.tt skada sprängts mot plåtarne. De lydditladdade projektilerna 
voro icke i stånd att oräcka plåten; men den skur af sprän g
stycken, so m följd e vid hvarje krevad, visade, att detta pro
jektilslag bör göra god effekt vid beskjutning af op:msraJo 
mål. Sf1som ganska anmärkuingsvärdt omnämnes, att ehuru 
Pinell er vid skjutningen med dylika. projektiler hefaun sig på 
CJJllkriug 260 m eters a fstånd fråu Bolleislo och Comet låg 1500 
m eter lä ngre bort, splint och sktirfyor fr<l.n granaterna nedföllo 
såYiil på Pi.nchers däck som i Ynttnet tätt intill Comet. Af dc 
bitar, som åtorfunnos ombord å P incber, vägde <le flesta min
dre än 30 gram, men några voro a.f ända till 0,25 kg:s vikt, 
tydligen tuuga nog att skada folk . 

Engelska uppgifter nämna som lärdomar från försöken: 

l:o) -±-tums pa.nsar af biista slag genomslås af G-tums 
projektil er, hvilka kunna intränga i kolboxarna , m en göra föga 
verklig skada; 
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2:o) G-tums plåten utestänger U-tums projcktilen 1
') ; 

3:o) 0,2-tmns lydditgra.nate rlla hafva ingen verkan mot 
t mm t pansar ; 

4:o) sprängladdning af lydd it är at ingen nytta, såvida. 
projektil en oj kreverar inom bonls; 

5:o) det skjutande fa.rtyg et måste för egen säkerhet be
finna sig minst 1800 meter frå n målet vid skjutning mcclly<l
ditladclado projektiler. 

Afståndsbestämning till sjös. 

Det torde vara obestridl igt att afståndsbestämning på sjön 
är en lika brännan<le fråga nu som för tiotal af år tillbaka. 
Visserligen äro de modcrmt kulbanorna betydli gt mera rasanta 
än de äldre; men i samma m ån, som detta blifvit för lJ ållan
det, bafva ock anspråken på eldens u tsträckning till större 
skjutafstånd i hög grv.d stegrats och afstå ndsbestämningons 
betydelse bar snarare ökats än minskats. 

Inom de olika marinerna har man ock sträfvat att för
skaffa sig bästa möjliga. uJståndsmätare, g rmHludc på känd bas · 
li uic antingen hos målet eller å eget fartyg. För att erhålla 
baslinic å malet nödgas man därvid van ligen verkställa inskjut
ning och tillämpas härvid inom olika mariner skilJda pr i nci 7 

per. Så bestäntmer exempelvis vårt artilleri exercisreglemente 
att inskjutning skall verkställas m ed kanoner af 12 cm kaliber 
och därunder , under det att tyska flottan läror göra iu skjut
niug med den kan on, som är afseeld att börja elden . Utan 
tvifvcl är det senare förfarandet numera, då h varje m o< lem 
kanon är s. k. snabuladdniugs, att föredraga; de eyentuella 
fel, som uppkomma genom dagsinfi ytandet, olika siktanordnin
gar hos olika kanon er, genom skjutafståndens större eller min
dre öfverensstämmelse med upp sLittningens o. s. v . elimi neras 

''') Denna :\sikt sUlr i strid med resultaten af flerfrddiga skjntförHiik; 
t. o. m . Krupp-plåtar a[ 300 mtn. tjockl ek hafva upprepade g{tnger genom
skjutits af 15 cm. projektil en. 
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därigenom lii.ttR ro, hvarjämte nodslagets synligheL blir mera 
lämpad efter afståndets storlek. 

Bland de instrument, som grunda sig på baslinie å egot 
fartyg , torde don s. k. »Barr antl Stroud range findon funnit 
största använd n ing. Basen befinner sig här inom sjiilfva in
strum entet, som enligt försök på afsti'md inom 3000 motor gif
\"Or högst 1,6 proc. fel, inom -WOO meter 2 proc. fel o. s. v. 

Engelska mnrinen har mwändt ifrågavaruncle instrument 
omkring 8 års tid, och lära do nu där antagits till al lmänt brnk; 
visserligen äro do ganska stora och svårhandtorliga, mon de 
försök , som gjorts för att reducera baslängden hafva morl
fö rt otillförlitliga resultat och därför öfvorgifvits. Danmark 
och Norge llHfva anskaffat dylika instrum ent för en del fartyg 
och äfyon inom tyska marinen hafva försök gjorts därmed. 
Pö, Stockholms-esh:adern medfördes umler sommaren tvännc 
»Barr uml Stroud rango finden, och miitningarne lära gitvit 
goda resultat. Det fordras emellertid ganska mycken öl' ni ng 
för att rmabbt och koncist kunna lwndtera instrumentet, som 
väl får anses hafva sin rätta plats å fartyg, som äro i rörelse 
och icke å fartyg , hvilkas hufvuduppgift är positionsförsvar 
och från hvilka alla afstånd till uddar, skär o. s. v. i kortet 
noggrannt kunna erhållas. 

I samband härmed torde böra påpekas den stora vikten 
däraf, att den personal, som är afsedel sköta afståudsmätnings
instrumenton å våra fartyg, göres väl förtrogen med detta sitt 
åliggande, hvarföra den bör lämnas tillfälle ti ll om fattande ö[
ningar att snabbt ooh säkert mäta afstånd och beräkna in
skjutna bashöjder. 

Artiller istiska rön från Götas profresa. 

Uneler förra hälften af Januari månad företogs med don 
ändrade pansarbåten Göta on profresa för att, hvacl artilleriet 
beträffade, pröfva uppställningens hållbarhot samt den verk
liga skjutlwstighoton meJ ~l och 15 cm. kanonerna, bvarjämte 
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i samband mod profskjutningen för:-:iik utfördes för att. utröna 
langnings- och torn vrid n ingsanonlning:1 m es ämlamålsenlighot_ 

För att pröfva uppställningens llftllbarhct skötos med 21 
cm . kan onen fyra skott, med !n· a rj c 15 cm. kanon tro skott 
och med hvarje 57 mm . kanon 1vå ~kolt. Efter hvar:j c skolt 
gjordes noggra nn nll<lersölming at l:t\·dtage, tom ocl1 deRs olika 
apparater, öfverbyggn::ul, <läck och sLrålbstaro m. m . Inga 
skador uppstodo emellertid på grund nJ skjutningen och far
tygets förbinc1niugar befunnas vara goda. 

För att utröna det inflytande, som gastryoket åstadkom
mer på vid närbelägna pjtiscr eller i torn befintliga lefvandc 
varelser, utplacerades vid skjutnin gen ti ll en Lörj rm kaniner 
och därefter manskap på platser, som ansågos kunna vara i 
högre graJl oLelwgliga vid skoWossniu gen. 

Att döma af erfarenheterna från proftlll'en synes in gen 
ri sk före(·inuas att under skjutning mecl egna pjäser sl-::acb i 
tornen beftntligt folk. Dock bör naturligtvis iakttagas, att tor
non icke stå svänglla mot hvarandm, enär dc i rildhu[vnrno 
gjorda uttagningarn e lämna go<'lt tillträde för lufttrycket. Lika
så bör iakttagas, att manskap, som befinner sig vill 57 UJlll . 

kanon i omedelbar närhet af mynningen a[ någon tornlmnon, 
bör draga sig und an innan skottlossning, i det fall att torn
kanonen skjutcs i sitt ytterläge, enär det därvid alstrade tryc
ket är ganska kännbart. 

I sjillfva verket är olägenheten häraf icke så betydande 
som till en början kan synas. Man torde nämligen kunna ut
gå ifrån, cdt 57 mm. kanonerna vi<l artilleristrid sällan eller 
aldrig komm a till användning på de långa stridsafstånclen, att 
under artilleristrid 57 mm. kanonbetjäningarna så länge som 
möjligt håll as skyddade under däck för att på {Je korta afstån
don vara klara till tjänst, samt att 57 mm . kanonernas främsta 
u ppgift är strid mot oskyddade ollor synnerligen lätt skyddade 
mål, i synnerhet torpeclbåtnr, mot hvilka det svåra och menel
svåra artilleriet i allmän hot icke torde komma att samtidigt 
au vändas. 

För att pröfva skjuthastigheten utfördos snabbeldsserier 
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om 10 skott med 21 cm. kanonen och on 15 cm. kanon. Må
let utgjordes af en tafia med dimensionerna 7 X20 meter ~ch 
skjutafståndeu voro vid seriernas början resp. 3700 och 2100 
meter. Förhållandena voro jämförelsovis ogynnsamma, enär 
kanonbetjäningarne, på gruöd af den knappt tillmätta tiden 
för profresan icke huunit blifva förtrogna med den förut okända 
materielen. De tider, som erhöllos, torde därför knappast 
kunna sättas såsom gilti ga mått på verkliga skjuthastigheten. 
För 21 cm. serien användes 12 min. 30 sele, således l min. 
15 se k. per skott; för 15 cm. ser ien åtgick 4 min., alltså 24 
sek. per skott. Helt säkert torde efter någon öfning tid per 
skott för 21 cm. kanonen kunna beräknas till -W sekunder, 
och utan tvifvol kan skjuthastighoten för 15 cm. kanonerna 
äfvon .uppdrifvas. I verklig strid torde dock enligt min tank e 
fonlringarne på skjuth astighet mod 15 cm. kanonerna 10ko 
Löra ~'<tittas högre än 2 a 3 skott i minuten , och äfvon i freds
tid bör man nöja sig härmeJ för att icke främja slarf och vårds
löshet vid riktning, laddning och langning. 

Att kanonkonstruktionen meclgifvcr långt större skjut
bastighet framgår däraf, att med 21 cm. kanonen skjutits tviinne 
serier om hvardera tre skott på resp. 2.:! sekunder och 2G se
kunder, samt att med 15 cm. kanonen skjutits en serie om sex 
skott på 42 sekunder. 

I, f 1 " l 91 ctn tornet är anordnadt för vridning med såväl clck-ro · me( ;,o '-' • 

cm. kanonens trisk motor som för hand. 
torn. La profvet afsåg att utröna olika vridniugshastiglJetor vid 

olika lägen af manöverarmen. För att underlätta samthga 
vridningsförsök utlades nmdt tornet en graderad båge; å tornet 
fästades på förkant i långskcppslinien en visare. Under samt
liga försök, där elektrisk kraft användes, afiästes volt- och am
poretal å motorn, l1vars omloppstal ä[vcn iakttogs, bvm]ämto 
använda hästkrafter beräknades. Tabeller ö f vor dessa rön fin
nas i försökskommissionens rapport, men resultaten bäraf fö r
bigås, då de icke äro af allmännare intresse. 

Den konstanta maximihastigheten mellan tviinne 180° 
från h varandra skillda lägen befanns vara 8, 0"1, d. v. s. 21 ,fi se-
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kunder vridningstid, uneler det att minimitiden för vridning 
mellan ytterlägena (200°) var 37 ,ö sekunder. 

2:a p?·ofvet afsåg att utröna n1iusta vridningsvinkel, som 
med den elektriska motorn kunde gifvas tornet. Man önskade 
nämligen erhålla ett mått på i h vad mån de elektriska anord
ningarna lämpade sig för utförande af den noggranna siuo
riktningen. 

Försöket utfördes sålunda. Tornet inställdes å ett visst 
gradtal. Härefter oörjade en mccl påclragni.ngsanordningarnc 
förtrogen person att genom upprepade igångsättanJon och där
på hastigt gjorda afstannanclon lJiLringa tornot så små sidorö
relser som möjligt. H varje liten sidorörelse aflästcs på grad
skifvan och antalet igångsättanden antecknades. Totala vrid
ningsvinkeln, dividerad med antal igångsättanden, gaf måttet 
på minsta vridningsvinkeln, som uneler 7.:! dylika vridningar 
befanns vara 0,3·1 grader. 

3:c pvofvct afsåg att utröna olika vridningshastighetor virl 
vridning för hand. 

Dossa försök verkställdes på samma sätt som för l :a 
profvet är orrmämndt. I hvan.lera vefven befann sig en ollor 
två man. I första fallet, d. v. s. med sammanlagdt två man 
i vefvarno, erhölls en maximivridningshastighet af 1,·1 grader 
i sekunden och med fyra man i vefvarne blef motsvarande 
siffra l ,ll grader. Minimitiucn för vridning mellan ytterlägena 
blef med två man 3 minuter 55 sekunder och med fyra man 
2 minuter 33 sekunder. 

4:c profvet afsåg att profva de automatiska stoppanord
ningarne. 

För att tornet icke skall med den elektriska motorn till
slagen kunna våldsamt slå an mot dc för begränsande at tor
nets vridning i ytterlägena anordnade fjäd erbuffertarne, finnas 
anordnino·ar hvilka automatiskt då tornet komm er i närheten b ) , 

af dessa yttorlägen , återföra pådragningsstången i stoppl ägot. 
Profvet afsåg således, dels att utröna huruvida frånkopplingen 
verkställdes på lämpligt sätt, dels att erhålla ett begrepp om 
frestningen på buffortarne. Med olika vinkelhastigheter kör-

Tikdsrift i SJ"ijväsendet. 8 
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des därför tornet upp mot dessa buffertar och i intet fall blef 
återstudsningen större än 2 grader. 

5:e profvet afsåg att utröna tornets vriclningsrörelse, seelan 
manöverarmen uneler vridning med högsta fart blifvit ställd 
på stopp. 

Försöket utfördes på enklaste sätt, så att tornet kördes 
med olika vinkelhastigheter; på ett gifvet kommrtndo fördes 
manöverarmen hastigt på stopp och vinkeln, som tornet vri
dits från kommandoordets utsägande och tills det stoppat, af
lästes liksom tiden härför . Med största vridningshastighet er
fordmdes en tid af 13,8 sekunder för stoppandet, som tog en 

· vridningsvinkel af 61 grader i anspråk. Med den kontrakts
enliga maximivridningshastigheten blefvo motsvarande siffror 
8,5 sekunder och 26 grader. Detta visar att tornet, som na
turligt är, under vridning har ett stor moment och att rätt 
stor kraft åtgår för att stoppa dess rörelse. För att snabbare 
kunna stanna tornet kan man emellertid i stället för att från
koppla den elektriska strömmen kasta om motorn. 

6:e profvet afsåg att utröna den tid, på hvilken tornets 
rörelseriktning under vridning mod högsta fart kan omkastas . 
Försöket utfördes såsom föregående med den skillnad, att ma
növerarmen i stället för att ställas på stopp omkastades till 
högsta fart och vrid ni ng åt motsatt håll. 

Resultatet blef, att ticlen för omkastande af rörelserikt
ning och högsta fart d. v. s. 8 graders vinkelhastighet upp
gick ti ll 3,3 sek., och vid den kontraktsenliga högsta farten (5 
grader) till 2 sekunder. 

Y t ter ligare ett försök var planlagd t nämligen vattenprof 
i sam band med upphettningsprof å den elektriska motorn . 
Detta försök afsåg att undersöka, huruvida en i tornet inbry
tande sjö eller elylikt skulle kunna skada elen elektriska mo
torn. Profvet var afsedt att utföras så att, efter sedan tornet 
under en balf timmes tid oupphörligt vridits mellan ytterlä
gr,na, motorn och de elektriska anordningmne skulle öfverspo
las med vatten och vridningen därefter fortsättas . 
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För att pröfva 21 cm. langningsanordningarne gjordes P rof med 21 

såväl regleringsprof med motorn som ock prof för utrönande cm. lang-

l · U " o • l l :1 d " 1 nmo·sanord-af hissens mpa01tet. ta n nagon svang "Jet upp angac es me ::. . " 
nmgarne. 

cm. hi ssen tre skott i minuten. 
För siclovridningen af 15 cm. tornen finnas endast hand- P rof med 15 

vefvar. Dessa torn äro dock synnerligen väl balanceracle och cm. kanoner-

tt · 1 ·F· l f ·· .. 1 ·t· l l nas torn. lätta a vnna. v 1c orso ;:en var roservammum wn upp angac 
och kanonbetjäningarne befunno sig i tornen. Vridningshastig-
heten i medeltal för sam tliga torn uppgick till 7,3 grader per 
sekund, hvilket ju kan vara en tillfredsställande hastighet, då 
endast en man utförde siclovridn io gcn. 

Vid utfömndct af profven med ammunitionslungnin g till hoE med 15 

15 cm. kanonerna erhöllos på gruml af langningsmanslmpots cm. lallg-

k l l nings:monl-bristande öfning inga vor liga rcsu tat, bvad angår anguiugs-
niugar. 

kapaciteten. Don torde dock med öfvaclt manskap utan svå-
righet kunna nppclrifvas till fyra skott i minuten, alltså större 
tillfö rsel än lwacl enligt min här ofvan angifna åsikt kan l..:om-
ma att erfordras. 

Med elektrisk motor uppforslade de båda elektriska hissame l'rof mecl 57 

utan ansträngning 175 skott i minuten, motsvarande 16 skott mm. lang
uingsauordper kanon, då alla krtnonerna skjuta samtid igt, hvilket vill i 

ningar. 
verklighetr;n aldrig kommer att äga rum. J\Iecl hanelkraft upp-
langades 85 skott i minuten, d. v. s. nära 8 skott per kanon. 

Göta har som bekant ett manövertorn i två våningar, 
den öfre afseeld för högsto befälhafvaren och den undre för 
fartygsbefälet. Från båda cl ef'.sa leeler ett gemensamt talrör af 
om kring 12 cm. diameter mod taltrattar på båda ställena ge
nom en pansrad trumma ner i kommunikationsccntrnm. I-Tär 
utmynna jiimväl talrör till bland annat samtligrt kanontorn . 
Utom talrören finnes äfven ett elektriskt kommunikations
system. 

Pansarksyssarens artillel"istiska anordningar. 

Årets riksdag beviljade som bekant medel till påbörjande 
af en pansarkryssare om 4060 tons deplacement. 
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Artilleribestyckningen å denna pansarkryssare skall bestå 
af 8 stycken 15 cm. ss . kanonor och 14 stycken 57 mm. ss. 
kanoner. 

15 cm. kanonerna uppställas i fyra torn, två kanoner i 
h varje; den ena kanonen förenas sid vägcl':t orubbligt med tor
net under det den andra blir rörlig 3° på bvarje si<la om midtel
läget. I höjdlod riktas kanonerua oberoende af hvarandra. 

Bestyckningsvinklame bli f va: 
för det förliga tornet . . . . . . . . . . ....... . 
för de båda mellersta tornen . . . . . ...... .... .. .. . 
för det akterliga tornet .. 

280°, 
180°, 
300°. 

15 cm. tornen befinna sig å öfverbyggnaden med kanoner
nas kärnlinie omkring 7,75 meter öfver vattenlinicn. 

Af 57 mm. kanonerna uppställas 10 stycken å öfre däck 
och do återstående 4 å bryggorna. 

För hvarje 15 cm. torn afses en rätt under tornet be
fintlig ammunitionsdurk, hvarifrån elektriska paternosterverk 
skyddade, af det fast.a tornpansaret, uppföra projektiler och 
karduser i tornot; sannolikt komma motorerna till dessa hissar 
att placeras i de rörliga tornen. 

För 57 mm. kanonerna finnas tvänno durkar, en för om 
eldrummen och en akter om maskinrummen. Från hvarjo 
durk leda tvänne paternosterverk, det ena till öfre däck och 
det andra till öfverbyggnadens däck. Motorerna till dessa pa
ternosterverk uppställas inom plåtskydd i durkarne. 

Ammunitionslangningen till 15 cm. kanonorna blir syn
nerligen väl tillgodosedd, likaså till de 10 stycken 57 mm. 
kanoner, som befinna sig i hissarnos omedelbara närhet. För 
de fyra pjäser, som äro uppställda i närheten af stäfvarne, bör 
vid "klart skepp» ammunition i riklig mängd upplangas. 

För 15 cm. rörliga tornens frontplåtar, för manövertornet 
och de fasta 15 cm. tomen äfvensom för citadell pansaret skall 
användas cemcnteradt och ythärdadt kruppståL 

Baksidan af de rörliga 15 cm . tornen äfvensom pansar
däcket skall göras af bästa niekolståL Kryssaren blir således 
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det första fartyg i nom vår flotta (lär detta ypperliga materiel 
kommer till användning för pansardäck 

57 mm. langningstrnmmor, manövertornstak samt sikt
hufvar till 15 cm. tornen skola bestå af gjutet och oljehärcladt 
nickelståL 

Dimensionerna af ofvanstående pansar blifva: 
15 cm. rörliga tomens frontplåtar ... ..... ......... . 125 Jnm. 

, , ryggplåtar . . ....... .... . 50 
, fasta tornen. ................................ . ....... .... . . 100 

" Manövertornet. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... . . . . . . ... .............. . 100 , 
Citadellpansaret .................... ... .................. ................. . 100 

" 57 mm. langningstrummor ....... ..... .... ......................... . 50 
" Pansardäck et, mot fartygssidan, sluttande .. . ........... .. . 35 

horisontcla ... ..................... ....... ..... ....... . 22 
" Pansardäcket är fästadt till 15 mm . plåt. 

Olyckshändelser. 

Under det gångna året liar vår flotta tyvärr drabbats a[ 
tvänne svåra olyckshändelser under skjutning. 

Den första inträffade den 2-! Februari på aktiebolagot 
Botors-Gullspångs skjutplats vid Bofors, under skjutning med 
en flottan tillhörig 15 cm. kanon M/89, försedd mod cylindrisk 
kammarskruf, ursprungligen af Armstrongs konstruktion. Ka
nonen hade ändrats därhän , att i densamma blifvit insatt en 
s. k. "linor" för att minska lihldningsrummets volym och möj
liggöra användandet af patronhylsa; å kammarskrufven b a do 
därjämte genom Hottans varfs försorg en del föritndringar vid
tagits för att göra äfven denna användbar för patronhylsa. 

Förändringen afsåg att göra pansarbåtarne Göta och Thule 
tillhöriga 15 cm. kano11or, h vi lka skola användas å kustfäst
ningarne, snabbskjutande och användbara för röksvagt krut; 
ifråga varande kanon utgjorde härför profkanon. 

Kanonen hade redan förut undorkastats f-lere profskjut
ningm• utan att någon anmärkning mot mekanismen förekom
mit; den 2-! Februari skulle det slutliga profvet utföras och 
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detta innefattade bland annat en hastighetsserie om 6 skott. 
Innan denna företogs hade hylsprofning me<l 1() skott utförts, 
lwanicl trycket i fiere skott nppbri11gacles till vida högre, än 
do som under vanliga förhållaw1en inträffa . 

Yid hastighetsserien användes profskjutningscylindrar samt 
patronhylsor laddade med nobelkrut och förseelda med inskruf
vade tändskrufvar; vid fjenle skottet inträffade olyckan. Skot
tet brann af innan lmmmarskrufven ännu yar kringvriden i 
skrufmodern, kammarskruE och boslag å kanonens bakplan 
samt hylsbotten utslungados bakåt och tlörla1le fem personer 
samt skadade en. 

För att därefter verkställa noggrann un<lorsökning af bak
laeldningsmekanismen å ifrågavarande kanon tillsattes en kom
mission af fem oparti ska personer, hvilka efter att hafva gif
vit en detaljerad beskrifning af de resultat, snm nåtts genom 
undersökningen, uttalade såsom most troligt, att explosionen 
orsakats af följande tillfälligtvis sam verkande omständigheter, 
nämligen: 

att häfarmon vid mekanismens öppnande efter föregående 
skott blifvit nedfälld, och befunnit sig i detta läge vid explo
sionsögonblicket, samt 

att vid kammarskrufvens våldsamma framförande och 
stöt mot patronhylsan eller kanonens bakplan aftryckaretanden 
släppt sitt tag till följd af ofullständigt grepp, eller möjligen, 
ehuru jämförelsevis föga sannolikt, genom oafsiktlig boröring 
af artryckarens bakre arm. 

Förändringen af ifrågavamle kanoner utföres nu så, att 
i dosamma insättes liner samt Boforsmekanismen; patronbyl::m 
kornmer icke att användas. 

Den 1 Augusti inträffade å fortet Kungsholmen en olycka, 
som lwstado två människor lifvot. 

Vid skarpskjutning mod 17 cm . batteriet emot hogsoradt 
mål på sjön, inträffade uneler pågående laddning af on kanon, 
att den i krutkammaron införda kardusen om l 2 kg. svart
krut exploderade innan ännu kammarskrufvon blifvit stängd, 
hvarvid den bakåt utströmmande krutgasen så svårt skadade 
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fyra man af kanonbetjäningon, att två af dem sedermora af
lidit. Vid den ullll orsöknin~r, som därefter företoas kunde or-.__, o} 

saken till olyckan icke med bostämdhet förklaras , men ansågs 
enda r i m liga förklaringsgrunden vara, a t t kvarliggande oför
brända krutrester befunnit sig i krutkammaren, då kardusen 
infördes; denna förklaring synes så mycket mera sannolik, 
som vissorligen en man af kanon bet]. äningen haft till ål i o·o·an-

<J bb 

de att med handen borttaga i loppet kvarliggande slam, men 
viskning af loppet icke verkställts efter hvnrj e skott. 

Emellertid har för knsta.rtill eriet anbefallts, att vid skjut
ning mod icke snabbskjutande pjäser efter hvarje skott skall , 
då röksvagt krut icke användes, viskning äga rum, hvarjämte 
innan laddbryggan insättes i kanonen, möjligen kvarliggande 
rester af kardustyg skola borttagas. 

Arven inom utländska mariner hafva under året vid skjut
ning olyckor inträffat, hvilka kostat många människolif. 

Den 14 April inträffa<le å det engelska slagskeppet "Mars" 
uneler rnålskjutningsöfningar med två 30,,., cm. kanonor i bar
bett-torn utanför Berohaven (Irland) en svår olyckshändelse, 
hvarvid 2 offfeerare och 9 matroser dödades, 7 man mer ell er 
mindre svårt sårades och 2 man slungades i haJvet af det i 
tornot uppkomna ocrbörda trycket. 

De båda kanonerna af typ VII äro s. k. ståltrådskanoner 
af 46 tons vikt hvardora samt omkring 35 kalibers längc1. 
De stå uppställda på en rörlig bäddning i ett fast till pansar
däcket fästadt barbett-torn. 

Kanonorna hafva skrufmekanismer, som öppnns utåt. 
KringHidningen, utllragningen och uts \·ängnin gon a[ kamJuar
skru[n~n ähensom rörelsen motsatta vägen åstadkommes i en 
följd me<lolst en handvof å sidan af kanonen. Antändningen 
sker genom en i skrufvon centralt belägen kanal , och vanligen 
genom elektrisk tänclanonlnirig. Då kammarskruhen icke är 
fullt stängd, kan denna affyrningsanordniug icke bringas i 
verksamhet. Skulle klick med den ordinarie elektriska affyr
ningsanordningon inträffa, finnes on roservanordning, oberoende 
af den vanliga säkerhetsanordningen och som själf icke ägor 
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någon säkerhetsanordning, h vara f följ or att reservaffyrnings
anordningen direkt kan affyra skottet, utan att skrufven är 
funt stängd. 

Det är nu lätt att förstå, hur olyckan tillgått. Under 
målskjutningen hade man skjutit två skott med den högra 
kanonen och ett m ed den vänstra, då därefter vid användan
det af den elektriska affyrningen båda kanonerna klickade. 
Orsaken härtill har icke kunnat utrönas. Befälhufvaren gaf 
emellertid order att begagna roservaffyrningsanordningen efter 
att hafva väntat fyra minuter, sedan klick med den ordinarie 
affyrningsanordningen erhållits . I samma ögonblick, som re
servanordningen bringades i verksamhet, exploderade kardusen 
i vänstra kanonen och skrufven slungades ut bakåt. 

Vid den undersökning, som omedelbart efter explosionen 
gjordes, visade det sig att gängorna å såväl kammarskruf som 
skrufmoder voro fullkomligt oskadade. Med anledning häraf 
och på grund af de upplysningar, som af ögonvittnen lämna
des, afgaf den kommission, som blifvit tillsatt att söka utröna 
orsaken till olyckan, följande slutomdöme. 11 0rsaken till olyc
kan torde böra tillskrifvas den omständigheten, att man efter 
klicken glömt fullständigt stänga skrufven. 11 

l\{ en detta omdöme besvarar dock icke frågan: 11 hvarför 
stängdes icke skrufven fullständigt och hvarför undersöktes ej, 
innan order gafs att använda reservaffyrningsanordningen, om 
skrufven var stängd eller ej, allra hälst då det var kändt, att den 
ordinarie affyrningsanordningen icke fungerade förr än skrufvon 
var fullt stängd, under det att reservanordningen dock funge
rar i detta fall? 11 

Att skrufven ej var fullt stängd kan hafva tvänne orsa
ker. Antingen att den evigbetsskruf, som svänger htmmar
skrufven inne i skrufmodern kinkat, eller ock att den, som 
betjänat vefven, glömt eller uraktlåtit att vrida den tillräck
ligt; det senare alternativet är emellertid sannolikast, enär det 
säges, att den som haft sig uppdragot ålagd.t, varit därvid skä
ligen ovan. 

Engelska amiralitetet har såsom en följd af olyckan be-
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stämt, att den elektriska reservaffyrningsanordningen å 30,5 
cm. kanon, mark VII, äfvensom å 34,2 och 41,4 cm. kanonerna 
icke får användas, förr än säkerhetsåtgärd blifvit vidtagen där
hän, att skott ej kan affyras, förr .t-in skrufven blifvit fullt 
stängd . 

Målskjutningsöfningar. 

I samma mån som kanonernas välskjutningsförmåga ökats 
bar ock intresset för rationellt ordnade skjutningar på långa 
afståncl vuxit. 

Genom Hacka kulbanor samt goda rikt- och siktanord
ningar äfvensom väl genomtänkta öfningar har sålunda såväl 
träffsäkerheten som snabbskjutningen i hög grad uppdrifvits in
om snart sagd t alla mariner. De flerestädes årligen återkommande 
prisskjutningarne med åtföljande af offentligt erkännande af 
goda resultat, hafva helt visst bidragit att i respektive land 
stegra det allmänna intresset för såväl dessa skjutningar som 
flottan i sin helhet. 

De moderna skjutöfningarne betecknas af ökaue afstånd 
och stora mål. 

Franska flottan, som under en följd af år skjutit på jäm
förelsevis långa afstånd, har bärvid gått i toton. Till igt nog 
framhölls där det osannolika uti artille ristrid inom 2000 meter, 
enär detta afstånd innesluter området för torpedens verknings
förmåga och pansarets bristande skydd. U n der franska flot
tans skjutningar i år har ock elden öppnats på ända till 6000 
meter. 

En ganska intressant skjutning utfördes af franska nord
eskadern i våras. Därvid användes såsom mål ett gammalt 
träfartyg 11 Surcoufii, som tillriggats mod öfverbyggnad af trä 
och väf, skorsten och mast. Fartygets längd var 50 meter 
och dess breeld 7,8 mo ter. Skjutafstånden varierade mellan 
4000 och 2000 meter och skjutningen utfördes mod svåra och 
medelsvåra kanoner. Efter on kvarts timmes eld gick Surcouf 
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till botten. Det afskjutna skottantalet var då 3-±0 med 41 be

dömda träffar, således ungefär l 2 procent. Detta icke särde

les lysande resultat tillskrifves sjögång och rcgntjoclm. 

Vid on engelska kanaloskaderus prisskjutning i år öpp

mtdos elden på 6500 meters afståm1 mot ett mål af l 6,2 meters 

längd och 7,G meter högt samt försec1t med en 10,7 meter hög 

mast; farten var uneler sk jutningen l 2 knop, kursen rak och 

målet Yid eldens början kranbalksvis. H varje fartyg gjorde 

tviinne löpningar un<1cr 4 minuters tid hvarje gång och eld 

afgafs med SYåra och medelsvåra pjäser. 

Vid närmare granskniug at bestämmelserna för skjutöi

ningars utförande inom flere mariner, befinnes att de lätta 

suabbskjutande pjäserna icke deltaga uti elden, då r1et svåra 

och medelsvåra artilleriet användes. På dc långa afstånden 

har detta jiJ sin förklarliga orsak, då chiverkan från de små 

pjäserna icke kan vara stor; men äfven på af stånd intill 2000 

meter hålles det lätta snabbskjutande artille riet tyst. 

Holt visst beror detta ofta därpå, att småpjäserna för att, 

då sådant erfordras, komnJa till sin fulla rätt måst placeras i 

så omedelbar närhet af öfriga kanoners mynningar, att deras 

betjäningar hafva svårt att uppehålla sig där under dessas elcl
gifniug. 

\Tid sina målskjutningar anvä~1der engelska Hottan äfven 

bogserade mål, bestående af tre paraHela bjälkar, 0 meter 

långa och fästade tillsammans mecl 1,2 it 1,5 meters mellan

rum; den mellersta är något grö[ re än d('n yttre och uppbär en 

rektangulär ram mod påspäudt rödm ålad t järntrådsn~it. För bog

soringen auYäntlcs on l 80 meter lång j<imtross, som tätt fram-
' c • • 

För målet up pbäres af några (-Jytande träbalkar. Detta mål 
bogseras med 10 knops fart. 

I sam manhang härmed tonic böra påpekas den ytter

liga vikten af att äfven i vi'tr flotta skjutningar utföras mot 

bogserade måL Förhållandena bli[va bän'id helt andra än då 

den skjutande vid eldgifning under gång mot stillaliggande 

mål bola tidbn vet afståndsförändringens storlek. 

Unc'ler årets skjutskola företagen tiiflingsskjutning utföll 
enligt nedanstående. 
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Täfiingsskjutning med 12 cm. ss. kanon M/94. 

stillaliggande mot stor pointtftHa; afstånd = 1200 meter. 

~ 
>-.; l 
8. ~ ~ Point ~ w ~ m o 

E CD --Serien skjuten .... ;:!: P- ;T~ Al lmfi rknin gar. för w a;· c - c 
af [/J 

h varje skott a ~ ~· 
:::l_. 

& 
~o 

5 "' '-', 

2 kL art.-matr. 3 10. 10. 10.13o j 42 s. 0,71 l: a pris o. skyttem . 

> • 10. 10. s. 2SI '11 s. O,GU 2:u > > ' 
» > 10. 10. s 2S 48 s. 0,59 2:a > > ' 
> > 10. 8. s. 27 1m. 5 s. 0,-12 3:e pris. 

> > 10. s. 8. 2fi lm. 3 s. 0,41 3:o ' 
> > 8. s. G. 22 42 s. l O,n2 3:e > 

> > s. G. 4. 1S 4! S-1 0,38 

) • 4 . 4. O. 8 32 s. 0,25 

Jämföres medelpoint por sekund för täf-lingsskjutni ng en 

vi J denna skjutskola med motsvarande siffra l 901, erhåll es 

resp. 0,J9G och O,"JOO, utvisande en ökning för i år af nära 25 

procent. 

Resultaten af Stockholms-eskaclems stridsskjutning med 

kanoner föreligga i nedanstående tablå. Målen, som utgjordes 

af å ett skär uppställda tafior 
af utseonde i enlighet med 

närstående skir.z, voro tillnr- 1 ···· 
kadc af mellan ranwcrk af trii 

uppspämit järntrådsnät mct1 
riktprick af segelduk. ~ 

Vid skjutning med 2c~ cm . J 
kanonerna användes som mål 
stor ballong. -- ---W"""-"~ ...... 

Farten var 5 knop och skjut t--Inr.--1 
ningen vorkställ<les bufvudsakligen uneler gång mot målet. På 

grund af att en del a[ fartygen använde spriing1addaJe pro

jektiler och tri.iffar möjligen förorsakats af spri:iugstyckcu från 
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krovader framför målen, kunna i tabl ån angifnu siffror icke 
anses vara absolut tillfö1·litliga. 

I skjutningen deltogo en 2:a och fyra 3:o klass pansar
båtar samt en l:a klass kanonbåt. 

D-
Träffprocen t ~ 

Kanoner Afstånd E. l\1ocloltid 
UJ l .. t Il t lmoJel-

por skott r. 
8: 1ogs a agN a tal 

24 cm. kanon l\I f6!l1 2300- 20:)0 3 67 67 67 -
15 cm. kanon lU/8~ 2300- 17UO 15 60 40 50 l m. 2G s. 
12 cm. ss. k. M/94 2600-2100 15 100 40 li7 28 s. 

l 
12 cm. kanon lVI /81 2300-- 1700 5 60 GO GO lm. 27 s. 
57 mm. ss. kanon 2600-1700 100 95 30 56 17 s. 

Kusteskaderns pansarbåtar och torpedkryssare utförde 
stridsskjutning mot en å on flotte uppställ d tuJia, 20 meter 
lång och 7 motor bred. Farton utgjorde uneler skjutningen 
för pansarbåtarne 12 och för torpedkryssarne 15 knop, ocl1 
bestämmolser voro gifna, att inskjutningen skulle vara verk
ställd utanför 4000 meters a[ståml till målet samt att svåra 
och modelsvåra kanonor icke fingo afgi[va old inom 2500 och 
lätta pjäser icke irto rn 2000 motors afstånd . 

U n der skj utningen bl e f målet del vis mycket sönderskj ute t, 
så att Yo rkliga antalet träffar möjligen var något st0rro än h vad 
a[ protokollet fram går. 

l 
;-.. 

l 
::; TrlLffprocen t 
~ Kanoner. Af::;tånd 
w 

l .. t ~ ~ -· t lmoclel-'"" §: wgs a ags a tal 

25 cm. kanon M/94 ............... \ 3700- 3:200 6 17 17 17 
21 cm. kanon M /98 ............ .. ·l 4500- 2500 8 80 33 G2 
15 cm. ss. kanon .:II/98 ......... 5000--2500 59 43 28 3G 
12 cm . ss. kanon M/94 . ...... .. 4200- 2500 45 56 o 38 
57 mm. ss. kanon ... ... .. ......... . 4200-2000 3-H 33 o 20 
37 mm. ss. kanon .... ... .......... . 2500-2200 10 30 30 30 
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Arets skjutningar beteckna ett bostämdt frams teg så till 
vida , 9.tt afstånden för oldens öppnande blifvit i afsevärd mån 
ökade; det är att hoppas, att kommamle års skjutningar måtte 
beteckna ännu ett dylikt, nämli gen anvi.indandet af bogserade 
mål. 

Stockholm i Oktober 1\.)02 . 
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strategi och fartygsbyggnad. 

Nedanståenrle uppsats, som af underteclmarle utarbetats uneler Juni 
19()1, inlämnades hösten samrna år till Kong!. Örlogsmannasi.illskapet som 
tiiJliugsshift och förklarades vara värd belöning med silfvermeclalj. l'å 
den gmnd att Kong!. Maj:t genom nådigt bre[ den l ,b Juni lDOl tillsatte 
en kommitte med uppdrag att afgifva hetänkanclc m. m. rörande nyan
skaffning af Rjökrigsmateriel, och då ämnet för vår uppsats till en del 
kunde anses sammanfalla med nämnda kommittes uppdmg, uttalade vi vid 
inhimnandet af täflings.~kriften elen önskan, att densamma ej måtte offent
liggöras. Seclan nämnda kommitte genom sitt elen 9 ;\Tovember lDOl af
gifna och genom utdrag 1902 offentliggjorda betänkande framhtdlit sina 
åsikter, med h vilka våra uttalanel en i det stora hel f\ öfverenssUimma, lmfva 
vi funnit skiil icke längre förefinnas emot täflingsskriftens publicerande. 
Efter framställning f rån umlertecknf\des sida bar också Kong!. Örlogs
mf\nnasiLllslmpet beslutat, att täflingsskriften >Strategi och fartygsbyggnad» 
skall införas i Sällskapets tidskrift, oss dock medgifvet att företaga någon 
redigering och göra behöfliga tillägg, hvilka för bibehållande af uppsatsens 
umpnmgliga karaktär blifvit införda i fonn af noter. 

Den strategiska grund, enligt hvilken vårt försvar är nf
scdt att verka, är defensiv. Det vill med andra ord säga, att 
vi afse ett födtindrande af fiendens offensiv och, hv~ul sär
skildt fiottan beträffar, ett förhindrande af de fientliga företag, 
som gå ut på att vinna herravälde öfvor de oss omgifvande 
hafven. Kan vår f1otta fylla denna uppgift, så fyller hon i 
och med detsamma äfveu alla de särskilda uppgifter, hvilka 
efter ett skedt krigsutbrott tillfalla henne, såsom afvärjande af 
landstigningsförsök, skydd mot handelsblockad och skydd mot 
brandskattning. 

För att kunna fylla dessa viktiga uppgifter kräfver H ottan: 
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l) tillräcklig effektivitet i afseende på såväl materiel som 

personaL och 
2) sådana dispositioner, hvilka i största mån tillåta fiottan 

att från första början äga och under krigets lopp bibehålla 
o p er~tions frihet. 

Med denna operationsfrihet förstå vi möjligbeten för Hot
tan att med tillräcklig styrka kunna möta fienden, hvarhälst 
denne än anfaller våra kuster. De strategiska dispositionema 
blifva naturligtvis för h varje land i hög grad beroende af lan
dets geografiska läge. Hvad särskilclt vårt land beträffar, 
så omaifves detta af ett baf, hvilket tydligt kan uppdelas i 

b .. 

trenne områden - bäcken - nämligen Bottenhafvet, Oster-
sjön och Kattegatt. Under ett eventuellt krig får intet af 
dessa områden lämnas oberördt af flottans verksamhet. 

Då våra sjöstridskrafter gifvetvis komma att i materielt 
bänseemle vara fiendens underlägsna, är det för oss af Yikt 
att hålla våra bufvndkrafter samlade, på det att de må kunna 
framgångsrikt fiankera våra kuster . ][en, då dc geografiska 
förh ållandena möjliggöra ett afspärrande af hafvet vid tvänne 
ställen (K varken och Öresund), då kustens utsträckning för
svårar eller kanske omöjliggör för oss att med dessa samlade 
hufvudkrafter i tid kunna uppnå hvarje hotad punkt och då 
vidare det alltid blifver oss svårt att genom spaning utröna, 
mot h vilket område af kusten tlenden ämnar rikta sitt hufvud
anfall , så synes det nödvändigt att förutom nämnda hufvud
krafter äfven afdela särskilda sjöstridskrafter till do skilda bäc
kena i ändamål att lätta de stora uppgifter, som eljest skulle 
ensamt tillfalla hufvnclkraftcrna -- "kusttiottan". U ppgiftcma 
för dessa särskilda stridskrafter - - "sektionseskaclrar " - blifva 
följar:de: 

att effektivt försvara det dem anförtrodda området mot 
mindre fiendt.liga stridskrafter, 

att uppehållande och till kustflottans ankomst försvara 
nämnda område mot etörre stridskrafter, 

att för kustfiottan underlätta in trängandet i respektive 
sektionseskaders eget bäcken samt slutligen 
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att i detta bäcken uppträda gemensamt med kustflottan. 

Man får dock icke tänka sig soktionseskadorn ständiot 

bunden inom sitt eget bäcken, ty, så snart dot politiska ocl1 

strategiska läget blifvit bestämc1t, kan det ju tänkas, att donna 

eskaders verksamhet inom eget område oj är behöflig och att 

eskadern därför bör förenas med och uppgå i kustflottan. 

Efter denna indelning af våra sjöstridskrafter i en hufvud

~rupp - "kustf-lottan" - och underordnade grupper - "sek

twnseskadrarne" -· afseelda till försvaret i de tre ofvan nämnda 

b.äcke~m, följer frågan om dessa sjöstyrkors närmare gruppe

rmg l och för vinnande af de största möjliga strategiska för" 
delar redan från krigets början. 

De strategiska hufvudgrundsatser, hvilka böra vara be

bestämmande för kustflottans förläggning , kunna sammanfattas 
i följande fyra punkter: 

1) kustflottan bör vid krigets början vara förlao·d till ett 

område, hvilket medgifver flottan den största möjl~·a opera-
tionsfrihet; o 

2) kustflottan bör vid krigsutbrottet vara förlagc1 centralt 

förhållande till den kust, hon är afseeld att skydela; 

3) kustflottan bör vidare befinna sig inom det kustom

råde, mot hvilket ett fieudtligt landstigningsföretag kan för 
landet medföra de farligaste följderna; 

4) kustflottans läge bör slutligen bestämmas af de fienclt

liga operationsbasernas belägenbet i förhållande till vår egen 

kust d . v. s. vara frontalt i afseende på elen farligaste och 

sannolikaste fiendens primära operationsbaser. 

Om vi nu granska beskaffenheten och utsträckningen af 

vår egen kust samt läget hos närmaste stormakts operations

baser, finna vi, att Stocklwlms skä;gård är det område, hvilket 

bäst uppfyller ofvan framställda fordringar. Där biJr såleJes 

kustflottan vid ett krigsutbrott befinna sig. 

För sektionseskaclrarnes gruppering inom respektive bäc

k~n gälla i stort seclt samma strategiska grundsatser, som blif

Vlt framställda för kustflottan angående operationsfribet och 
central belägenhet. 

-· i23 ~ 

H vad först sektionsförsvaret i Bot~tenhafvet beträffar, så 

äger N arrlandskusten i skärgårelen vid Angermanälfvens myn

ning ett område, som i ganska vidsträckt mån medgifver ope

rationsfribet åt dit förlagda sjöstridskrafter, och hvilket område 

därjämte är centralt beläget i förhållande till kustens utsträck

ning. 
Samma fördelar, som lngermanälfvens mynning erbju

der Norrlandskusten, erbjuder Göteborgs skärgård åt V est

kusten. Skälen att till detta skärgårdsområde förlägga V est

kustens försvar förstärkas vidare af det förhållande, att detta 

försvar härstädes är i närmaste hand att skyelda Göteborg

Sveriges viktigaste infartsort. 
H vad slutligen Östersjön angår, så äger detta bäcken i 

högre grad än de två nyssnämnda själfva kustflottan till 

si tt skydd, hvarjämte man kan förutsätta, 'att kustflottan icke 

lämnar detta haf förr än visshet erbållits, att fienden icke där

städes ämnar utföra sina hufvudoperationer. Vidare framstår 

tydligt vikton af, att försvaret inom Östersjön grupperas med 

hänsyn till skyddet af kustflottans förnämsta operationsbas, 

Stockholms skärgård, och Carlskrona. Dessa förhållanden verka 

därhän, att fordran, på central belägenhet måste frångås och 

sektionsförsvaret fördelas på tvänne eskadrar - en till Stock-

holms skärgård och en till Carlskrona. . 

1 enlighot med det föregående kounner således vara sjö

stridskrafters fördelning att blifva följande: 

l) kustflottan och 
2) sektionseskåclrarne, h vilka äro: 

N orrlandseskaclern, 
Göteborgseskadern, 
Stockholmseskadern, och 
Carlskrouaeskadern. 

Vi öfvergå nu till en granskning af dessa olika gruppers, 

hufvaduppgifter efter ett skeclt krigsutbrott. 
För kustflottan blifva dessa följande: 
l) Vid landstigningsförsök skall kustflottan vid lämplig tid 

och på lämplig punkt med samlad kraft anfalla transportfiottan. 
Tidskrift i Sjöväsenclet. U 
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Detta är kustflottans och det defensiva sjöförsvarets viktigaste 
uppgift. Till denna uppgift måste kustflottan sparas, äfven om 
man därigenom måste förbise andra mindre viktiga uppgifter och 
äfven om man därigenom utsätter sig för opinionens d. v. s. 
pressens klander. Det är tydligt, att detta sparande af kust
flottan icke får rlrifvas längre, än hvad elen defensiva stratc · 
g1en tillåter, ty när kustflottans viktigaste operationsföremål 
kan anfallas, måste offensi\· tagas, äfven om kustHottans till
varo därigenom sättes på spel. 

2) I händelse af en handelsbloclcacl, hvilken endast kan 
hafva till ändamål att utöfva ett tryck på landets tillgångar 
och således ej är omedelbart inverkande på landets själfstän
digbet, får kustflottans verksamhet ej clrifvas längre, än att 
flottan fortfarande är i stånd att fylla sin förut nämnda vikti
gaste uppgift. Som emellertid en handelsblockad kan taga en 
sådan omfattning, att landets ekonomi cläraf blir allvarsamt 
lidande, måste kustflottan alltid vara beredd att offra delar af 
sin styrka för att med våld afvisa blockaden. Härvid böra 
llock endast rikets och ej enstaka privata handelsförbindelsers 
intressen vara bestämmande. 

3) Vid brandskattning, som endast medelbart utö[var ett 
tryck på landet genom elen skada, och de förluster, hvilka 
åsamkas vissa kustorter, blir kustflottans verksamhet mera in
skränkt, än hvad fallet är i händelse af handelsblockad . Ty 
brandskattningsföretag måste antagas vara af så öfverraskande 
och hastig natur, att de försvarskrafter, hvilka skola kunna 
afvärja dylika krigsföretag, måste befinna sig helt nära den 
hotade orten . 

Tydligt är _däremot att kustflottan jämte de längs kusten 
fördelade sektionseskadrarne genom sin belägenhet i hög grad 
inskränka antalet af de orter, hvilka kunna af fienden medelst 
brandskattning åtkommas. 

Dessutom bör här påpekas, att flere af våra större kust
orter stå i begrepp att förskafia sig eget försvar mot brand
skattning i form af minlinier med flankeringsbatterier, hvilket 
lokalförsvar inom en ej allt för långt aflägsen framtid ytterli
gare kan tänkas blifva förstärkt medelst undervattensbåtar. 
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Sektionseskaclrarnes allmänna uppgifter hafva redan i det 
föregående blifvit berörda. .Norrlands- och Götebor-gs-eskaclrar
nes särskilda uppgift blir att inom eget område upptaga den 
uppgift, som för kustflottan gäller för rikets hela kust. Stock
holms--.eskadern skall förhindra fiendens inträngande i vårt stra
tegiskt viktigaste skärgårdsområde och Carlskrona-eskadern 
skall skyelda Blekinge skärgård och Carlskrona etablissement. 
Därest kustflottan afgått till annat bäcken än Östersjön, ut
vidgas de tvänne sistnämnda sektionseskadrarnes verksamhet 
till hela Östersjö kusten. 

Till grund för kustflottans och sektionseskadrarnes verk
samma uppträdande ligger kännedomen om fiendens företag 
och rörelser. Framgången af egna företag är ofta beroende 
af en omfattande men framför allt riktig kunskap om fienden 
d. v. s. den är beroende af en verksam spaning. 

.Man kan uppdela spaningen i fem grupper : 
l) att iakttaga fiendens hamnar, 
2) att hålla känning med en utlupen fientlig flotta, 
3) att bilda en ''skärm(/ för egna rörelser, 
4) att inom ett visst område uppsöka en fientlig flotta och 
5) att observera ett gifvet pass -- ett visst område för 

fiendens genomfart. 
.Man får icke tänka sig ett vaktande af en fientlig hamn 

så enkelt och lätt utfördt, som mången föreställer sig, ty en 
intelligent fiende med öfverlägsna stridskrafter skall säkerligen 
förstå att motsätta sig dylika företag och hålla sin kust fri 
från våra spaningsfartyg. Vår sannolika underlägsenhet i spa
ningskrafter omöjliggör således för oss donna art af spaning. 

Förhållandet blir detsamma vid försök att hålla känning 
af en utlupen fientlig flotta eller att bilda skärm för egna 
operationer. 

Detta - att bilda skärm för egna operationer - afser 
underlättandet af sådana företag, som att förena olika delar af 
egen styrka eller att osedd nå en operationsbas. Härvid är 
likväl att märka, att om vi också icke med fartyg kunna åstad-
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komma en dylik skärm , så äga vi dock våra skärgårdar en 

naturlig sådan. 
Af det anförda fram går, att vår spaning bör inskränkn.s 

till de i punkterna 4) och 5) framställda uppgifterna. 

Vi hafva nu i största kortbet angifvit de uppgifter, som 

strategien åli:igger vårt sjöförsvar. Den materiel , som vår fiotta 

bör äga är till e.c;enskaper, indclni12g och styrkn beroenJe a f 

dessa uppgifter, d. v. s. i första hand a.I strategien. 

Då fjottan gifvetv is kan tvingas att lösa sin uppgift ge

nom strid med fi en(lens slagf-Jotla, måste den äga fartyg, huf

vudsa.kligen afsedua för artilleristriLl. Yi v ilja således först 

söka utreda frågan angåend e den för oss mest läm pade pan

sc~rfartygstypen för a tt sedan undersöka, hvilka öfriga fartygs

typer äro för oss erforderliga. 
Härvid är först att märka, att dels kostnadshänsyn och 

dels möjligheten att draga för·del af våra skärgärdar tvinga oss 

att stanna vid ett visst maximideplacement. Å andra sidan 

fordrar politiken, att våra pansarfartyg icke äro eventuella 

fientliga kustförsvarsfartyg underlägsna. Som exempel å ely
lika kustfö rsvarsfartyg kunna vi nämna: 

OLlin (Tyskland) 3800 tons; 

Aclmi ral Oushako:ff (Ryssland) 4100 tons. 

strategien fordrar, att våra fartyg skola äga möj lighet 

att undvika strid med fiendens slagskepp, el. v. s. att de gent 

emot dessa skola äga öfverlägsenh et i fart, samt att de skola 

und er hvilka väderleksförhållanden som häl st kunna uppträda 

i de oss omgifvancle bafven. Teddiken kommer slutligen med 

den fordran, att våra fartyg så vidt möjligt är skola i nc'lgot 

taktiskt hänseende vara jämngoda med eller hälst öfverlägsna 

fiendens slagskepp. D essa äro i första hand de fö rhållanden, 

som verka bestämmande på deplacementets begränsning. 

För att belysa den förut påpekade nöd vändigbeten för 

våra pausarfartyg att und vika strid med fiendens slagskepp 

och för att ntreda, i hvilka taktiska afseenelen de särskildt böra 

utveck las, vilja vi här nedan framställa de offensiva och de

fensiva kraftförhållanden, hvilka uppstå vid strid i fritt far-
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vatten mellan någon af våm nyaste pansarbåtar t. ex. Äran 

och ett modernt utländskt slagskepp."') Bestyckning och be

pansr ing m. m . å fartygen ifråga framgå af följande tabeller: 

"X." "Ä1·an." 

Deplacement J 6000 tons. 
Fart 18 knop. 

Bestyckning: 
4 st. 30,ii cm. k. 

12 st. 15 cm. k. 
(l 6 st. 7G mm. k. ) 
(12 st. 47 mm . k.) 
4 st. sidounclervattenstuber. 

Bepansring.'~-·'*) 

i:! O cm. k.-t. fas ta 
E:> tyrtorn ········· 
Citadell. ........ ... 
30 cm. k.-t. rör!. 
Komm.- t rum mor 
Kasem., 15 cm. k. 
Pansardäck ... .. . 

Tjocklek , 

abso-

lnt 

(=a) 

mm. 
300 
300 
225 
200 
200 
150 

75 

nödvändig 
för att m ed 
smidt järn 
erhålla sam-

ma mot· 
ståndskrn.ft 
som m ed 
pnnsn.rct 

(= 2,1Xa) 

mm. 
720 
720 
540 
480 
480 
360 
180 

Deplacement 3700 tons. 
Fart 17 knop. 

B estyckning: 
2 st. 21 cn t. k. 
G st. 16 cm. k. 

(10 st. 67 mm. k.) 
2 st. sidouudorvnttenstuber. 

Bepansring.**) 

21 cm. k.-t . fast a 
d :o rörlig a 

CitRdell. .... . .... . 
styrtorn ... .. .. . 
Komm.-trummo r 

{
fasta 

15 cm. t. rörlig a 
PansarcHick . .. .. 

Tjoekl ek, 

nörlvänclig 
· för att med 

abso- smid t järn 
erhålla sam-

lut ma mot-
ståndskraft 

som med 
(=a) pansm·et 

(=2,1X a) 

mm. mm. 
l~JO 455 
190 4fl5 
175 420 
175 420 
150 360 
100 240 
125 

l 
300 

50 120 l 
*) Sedan detta exempPl bliEvit uppstHlldt, har geno m införawlet af 

pansarbrytande projektil er af ny konstruktion kanonens genomträngnin gs

förm åga bliEvit högst betydli gt ökad. Särskild t inom vårt land har ut

veck lin gen i detta h iinseende varit af mycket stor betydelse . Emellertid 

torde det anförda exemplet, ehuru t ill sina vänlen ej längre af sistrt da

tum, dock gifva de relativa mått, som erfordras för dc slutledningar, bvar

till vi önskat komma. 
**) Allt pansar antages hafva ett relativt värde ~Lf 2,4. 
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Af dessa .. tabeller framgår - hvilket ju ock är helt na

turligt - att Aran är motståndaron underläason i bestvoknina 
b .J b 

och pansar. P"!:aktiskt taget är däremot dess fart nästan jämn-

god med motstånda rens. 

Det största antal pjäser, som Äran kan använda mot X. 
utgör: 

2 st. 21 cm. kanoner, 
3 st. 15 cm. 

lJ 

(5 st. 57 mm. " ). 
Mot dessa kan X ställa: 

4 st. 30 cm. kanoner, 

6 st. 15 cm. " 
(8 st. 76 mm. " ), 
(6 st. 4 7 mm. " ). 

Denna jämförelse är dock icke tillfyllest, ty det är kano

nens kraft i förhållande till pansarets styrka, som vid beräk

ningar af detta slag måste vara gällande. Genom att anställa 

jämförelser mellan relationslinier, som approximcttivt framställa 

genomträngningsförmågan i smidt järn hos ifrågavarande far

tygs svåra och medelsvåra artilleri kommer man till ett rik

tigare resultat. Till grund för kommande slutledningar ha[va 

lagts do reJationslinier, hvilka angifva genomträngningsförmå

gan vid 65° anslag. Relationslinierna för normalt anslag lämna 

visserligen en praktiskt taget lika rättvis jämförelse, men för

vränga likväl bilden af det hela. 

Vi vilja först jämföra de grofva kanonerna och erfara 

då, hurusom X:s 30 cm. kanoner på största striclsafstånd ge

nombryta allt pansar å Äran. Detta fartygs 21 cm. kanoner 

kunna däremot först på 2200 meter göra sig gällande mot 15 

cm. kanonernas kasemattor och pansardäcken, hvilka senare 

till sin sluttande del antagits äga dubbelt så stor motstånds

kraft, som vertikalpansar af samma tjocklek. Först på 450 

meter kunna de genomtränga X:s rörliga 30 cm. torn , men 

detta är ju ett af stånd, som icke tillhör artilleristriden. X:s 

citadell kan ej på något afstånd genomträngas af våra 21 cm. 

kanoner, 
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Betrakta vi nu 15 cm. kanonernas verkan, så finua vi, 

att Äran på 1800 meter hotas till sina fasta 15 om. kanon

torn och pansardäck samt på l 000 meter till si u a rörliga 15 

cm. kanoutorn, medan X:s pansar ej kan genomträngas på nå

got afstånd. 
Att utkämpa en ren artilleristrid med motståndare så

dana som X. synes på grund af hvad som blifvit anfördt in

nebära betydande risk Iör fartyg af Ärans klass. Ofvanståen

de utredning kan i:iJv0n anses gifva vid banden, att vi gent 

emot fiendens slagskopp måste frånsäga oss den taktiska jäm

likheten i artilleri. Det återstår således i första hand för oss 

att antingen söka uppuå jämlikhet i bepansring eller öfverläg

senhet i fart . En jämlikhet i bepansring hos fartyg af unge

färligen den skillnad i deplacement, hvilken finnes hos ofvan 

jämförda typer, innebär en afsevärd fartskillnad till det mindre 

fartygets nackdel, allt under förutsättning att kanonantalet å 

det senare icke reduceras i väsentlig grad. En sådan under

lägsenhet i fart skulle kanske göra det omöjligt för oss att vid 

behof uppnå vårt hufvudoperatiousföremål - fiendens trans

portflotta. Det synes därför mera tillrådligt att söka öfverläg

senh~t i fart, b varigenom det gifves oss utsikt dels att nå of van 

nämnda operationsföremt'Ll, dels att undandraga oss afgörancle 

strid mod fiendens slagfiotta. Öfverlägsenhet i fart bar äfven 

den betydelsen för våra fartyg, att de, i den händelse vi för 

lösandet af våra uppgifter nödgas inlåta oss i strid, kunna 

koncentreras mot ett mindre antal af fiendens slagskepp, hvilka, 

ehuru skyddade till sin flytbarhet, sålunda blifva utsatta Iör 

öfverlägsen old. 
Genom ökad torpedutrustning skulle vi i andra hand 

kunna vinna en taktisk jämlikhet, hvilken i synnerhet torde 

kunna blifva af stor betydelse vid en genombrytning. 

Det kan förefalla mången allt för anspråksfullt att a[ 

våra fartyg begära öfverlägscnhet i fart, och vi påpeka därför 

at t härvid endast afses öfverlägsenhet gent emot fiendens slag

skepp. Denna ökade fart torde kunna erhållas: 

l) genom förbättrade konstruktionslinier, och 

2) genom ökning af deplacementet. 
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Öfriga medel såsom minskning af pansar, kanonantal 
och kalibrar beröra vi ej här, då sådana medel icke få använ
das för vinnande af strategiska ändamål, när det är fråga om 
pansarfartygen. 

Den typ, som för våra förhållanden och för fyllandet af 
de för flottans "slagskepp'' angifna uppgifterna synes vara 
lämpad är vår "l:sta klass pansarbåt" med do förändringar, 
som botingas af ofvanståencle villkor. Vi afse således en
dast en utveckling, icke en omkastning. Utvecklingen, hvacl 
tontalet beträffar, kan efter on jämförelse med andra mariners 
kustförsvarsfartyg anses leda till ett deplacement af cirka 4500 
tons eller något cläröfver. 

För de fartyg, som enelast afses för ett lokalt kustförsvar 
(t. ex. Förenta staternas 11 Arkansas '', Danmarks "Skjolcl 11 och 
Hollands "Reinier Claeszen 11

) har farten mindre betydelse, men 
däremot artilleri och pansar desto större. Det skulle således 
kunna synas, som om vårt skärgårdsförsvar vore i behof af 
ett dylikt pansarfartyg och skäl härför finnas visserligen, men 
då det för våra förhållar:.J.en aldrig kan vara tillrådligt att 
hålla tvänne slag af pansarfartyg, hänvisas vi att för det di 
rekta skärgårdsförsvaret använda äldre, kustflottan förut till
hörande pansarfartyg*). 

Efter att helt kort hafva berört frågan om pansarfartygs
typer, vilja vi nu öfvergå till spaningsfartygen och påpeka då 
först, att man bland dessa skiljer på: 

l) spaningsfartyg med stridsvärde (kryssare) och 
2) spaningsfartyg med J1ög fart men till följd cläraf utan 

':') Vi hafva vid redigerandet af nppsatsen ansett oss böra jämka 
på detta uttalande s:"t t ill vida, att vi ej önska stämpla det som »ej till
rådligt> att hålla tvänne slag af pansarfartyg. Det synes oss vid närmare 
eftertanke, som om man efter den tidpunkt, då kustflottan uppnått en 
betryggande styrka, gjorde klokt uti att för skärgårdsförsvaret bygga starkt 
bepansrade och starkt bestyckalle fartyg med åsidosättande af farten . Dessa 
fartyg skulle otvifvelaktigt blifva af långt större värde för skärgårdsför
svaret än de äldre från kustflottan utrangerade pansarfartygen. Vi för
moda att deras typ närmast skulle kunna karaktäriseras som en utveck · 
ling af >monitorn>. 
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nämnvärdt stridsvärde (jagare m. fi.) Därj ämte eriuras, att 
vi måste afsäga oss den art af spaning, som går ut på att 
sträcka sin verksamhet till fiendens kuster och hamnar. För 
den spaning, som vi förut augifvit såsom för oss möjlig och 
nödvändig, fordras fartyg af båda ofvan angifna slag. Krys
saren är nödvändig, dels för att spaningstjänsten skall blifva 
kontinuerlig och dels för att fienden ej skall kunna undan
drifva de spanande fartygen utan att därför behöfva använda stor 
kraft. Spaningsfartygen utan nämnvärdt stridsvärde (jagare 
m. fl.) äro behöftiga, dels för att mod en kryssare som stöd ut
föra snabba rekognoseringar mot fiendens kust och dels för att 
underhålla förbindelsen med egen hufvudstyrka, antingen nu 
detta sker omedelbart ell er förmedelst signalstationer. 

Dc fordringar, som kunna ställas på den första gruppen 
spaningsfartyg, äro följande: 

a) att de äga ett deplacement och en konstruktion, som 
gifva dem en sjöduglighet, tillräcklig för att äfven under svåra 
förhållanden kunna under längre tid uppträda i de vårt land 
omgifvande hafven; 

b) en t illräcklig fart för att kunna und vika strid med 
fiendens slagskepp och pansarkryssare; 

c) en tillräcklig kolkapacitet. 
Att uppställa en bostämd norm för denna kolkapacitet 

är synnerligen vanskligt, och olika sätt kunna användas för 
beräkning af densamma. Vi hafva i detta fall tänkt oss föl
jande beräkningsgrund. Kryssaren skall kunna med använ
dan de af högsta fart utan forcering gå från den ena till elen 
andra af vårt lands från hvarandra mest aftägsna operations
baser, därefter utgå till ett spaningsläge för att därstädes kunna 
med användande af ekonomisk fart uppehålla sig omkring en 
vecka nch slutligen kunna återigen med högsta fart därifrån 
afgå till närmaste operationsbas. Först härefter får kolning 
bli fva nödvändig. Om vi antaga Göteborg och Ångermanälf
vens mynning som våra fråu hvarandra mest aJiägsna opera
tionsbaser, gifver oss föregående berälmingsgruml en erforder
lig approximativ aktionsradie af GOOO';'). 

*) Siffran höjd. 
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d) Kryssarue skola vidare äga en bestyckning och be
pansring, som möjliggör gynnsam strid med fiendens pansar
däckskryssare, och slutligen 

e) en torpedutrustning, som gifver kryssaren jämlikhet 
i ett vapen gent emot fientliga pansarkryssare och slagskepp. 

Om de uti de två sista punkterna framställda fordrin
garne uppfyllas, erhåller kryssaren gent emot en transport
flotta nära nog samma värde som ett slagskepp. 

Vi anse, att en för våra förbållanden lämpad kryssare 
bör konstrueras på grund af ofvan nämnda fordringar. Att 
för d ensa mm a precisera ett visst deplacement låter sig natur
ligtvis icke göra, men på grund af jämförelser med egenska
perna hos andra mariners pansarkryssare och kryssare torde 

, man kunna beräkna detsamma till omkring 4000 tons. 
Angående spaningsfartygen utan nämnvärdt stridsvärde 

vilja vi framställa följande hnfvudfordringar: 
a) höa fart 

b ' 

b) sjöduglighet, 
c) god torpedutrustning och 
d) ett mot torpedbåtar lämpligt artilleri. 
Dessa fartyg hafva - af hvad typ de än må vara -

vid anfall mot en transportflotta i hufvudsak icke annat värde 
än det, som torpedutrustningen skänker dem. 

Till hjälp vid valet af en typ inom sistnänmda slag af 
spaningsfartyg vilja vi här anföra några uthindska mindre far
tyg med hög fart. Sådana äro: 

de nyaste franska torpedbåtarue om 90 tons och 2-± knop; 
de amerikanska sjögående torpedbåtarue om 160 tons och 

26 knop; 

samt 

den österrikiska 11 Magnet 11 på 510 tons och samma fart; 
do sista tyska divisionsbi'ttnrne på 360 tons och 27 knop 

de engelska jagarne om 400 tons ocb 30 knop. 
Gifvet är att för denna art af fartyg har farten den stör

sta betydelsen, ~lVarför bland nu omnämnda typer företrädet 
måste lämnas åt jagaren. Denna fartygstyp äger därjämte en 
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jämförelsevis god sjöduglighet, men medför å andra sidan olä
genheten af betydlig kostnad . Inom mindre mariner är det 
därför helt naturligt, att man står tvekande i valet mellan att 
för samma kostnad anskaffa ett mindre antal jagare eller ett 
mångdubbelt större antal sjögående torpedbåtar. Genom an
skaffande af jagare vinner man i spaningstjänsten , genom an
skaffande af torpedbåtar vinner man i defensiv kraf:t. Då, så
som i det föregående blifvit ant.ydt, tyngdpunkten af spanings
tjänsten bör förläggas till kryssarne, kunna i spaningen del
tagande torpedbåtar bos dessa kryssare alltid finna nödvändigt 
stöd. Genom befintligheten af dessa stödjepunkter kunna tor
pedbåtarne i viss grad fylla de mera själfständiga jagames 
uppgifter, men kunna aldrig betraktas som själfständiga spa
ningsfartyg. De sakna därjämte förmågan att under längre 
tid rida ut hårdt väder till sjöss. Man kan således icke mot
sätta sig jagarens införande i vår marin, därest blott typen 
införes i tillräckligt antal, ty enstaka jagare äro af ett tvifvel
aktigt värde. J agaren blir för oss i motsats till för stormak
terna, som äga möjlighet att anskaffa dylika fartyg till långt 
större antal, än hvad vi kunna, i första hand ett spaningsfar
tyg och får ej i förtid riskeras genom utförande af torpedbå
tens tjänst. Då en stor marin kan förutsättas årligen sjösätta 
ett långt större antal jagare än vi, har den också lättare att 
tillgodogöra sig do senaste rönen för denna fartygstyps full
ändning. Det är farten, som för dessa fartyg i deraS' nuva
rande skick bar den största betydelsen och vi måste således 
förutsätta, att många af fiendens jagare i detta afseende kom
ma att vara äfven våra nyaste båtar öfverlägsna. Det vore 
sålunda oklokt att med stormaktema i detta fall upptaga en 
farttätlan - en tätlan, som för oss skulle blifva alltför dyr
bar. I stället bör som norm för våra jagare sättas en fart, 
öfverlägsen hvarje fientlig kryssares och därjämte en artilleri
utrustning, kraftigare än den fientliga jagarens. 

Efter att hafva i det föregående påpekat möjligheten af 
att använda torpedbåten som spaningsfartyg, öfvergå vi nu till 
torpedbåtens användande i den tjänst, för hvilken denna far-
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tygstyp ornedelbart har blifvit skapad. Fartyg, uteslutande af
sedda för torpedstrid, hafva i stort sodt följande strategiska 

uppgifter: 
l) en biträdande uppgift, nämligen att underlätta egna 

styrkors operationer, dels indirekt genom det hot, som deras 
närvaro innebär, dels direkt genom taktisk offensiv; 

2) en själfstänclig uppgift vid det omedelbara kustförsva
ret såsom störande af en handelsblockad, förhipdrande af fient· 
liga sjöstridskrafters försök att fästa sig i skärgårdon eller an
fall å de fientliga stridskrafter eller den tnmsportflotta, som 
lyckats närma sig våra kuster. 

Häraf framgår, att man af torpedbåten kan fordra ett 
uppträdande under två väsentligt olika förhållanden: 

1) dels i öppen sjö, och 
2) dels i eller i anslutning till sl<::ärgården. 
Att under dessa båda förhållanden använda samma tor

pedbåtstyp, vore ju. icke omöjligt, men då den sjögående tor
pedbåten forrlr.ar ett större deplaeement - och därmed äfven 
större kostnad - än hvad som fordras för skärgårdstorped
håten, är det i första hand af ekonomiska skäl fördelaktigt att 
begränsa den senare t ill ett mindre deplacement. Praktiska 
skäl fordra emellertid, att den sjögående torpedbåtens tontal 
ej omöjliggör ett uppträdande i skärgård d. v . s. ett uppta
gamle tiEven af den mindre torpedbåtens uppgi'iter och att 
skärgårdstorpedbåtens tontal ti1låter ett uppträdande äfven 
utanför skärgården, då nämligen förflyttning från ett skärgårds
område till ett annat måste kunna verkställas. Således fordra 
vi af de båda typerna, att de till en viss grad kunna fylla 
hvarandras uppgifter. 

Skillnaden i de båda typerna ligger hufvuclsakligen i de
placementet och därigenom äfven i sjöduglighet och fart; elen 
taktiska offensiva kraften, hvad torpedvapnet beträffar, torde i 
allmänhet blifva densamma. 

rrorpeclbåtens tjänst i öppen sjö kommer i de flesta fall 
att förenas med elen därstädes O]:Jererancle flottan, då nämligen 
torpedbåten måste använda denna som bas och som skydel 
mot fientliga jagare. Den sjögående torpedbåten bör vara så 
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stor, att den utan fara för skrof, maskiner och pannor m. m. 
kan i öppen sjö taga sig fram i hårdt väder. Härigenom be
gränsas den sjögående torpedbåtens c1oplacement nedåt. Uti 
det föregående är påpekaclt nöllvändiglJeten af, att ifrågava
rande större torpedbåt äfveu är lämpad för ett uppträdande i 
skärgård, d. v. s. att den vid siJan af stor manöverfänlighet 
skall äga de betingelser, som möjliggöra hastig förflyttning 
inom skärgård äfven under mörker samt anfall mot i sk:ärgård 
sig uppehållande fientlig sjöstyrka. Härigenom begränsas den 
sjögående torpedbåtens storlek uppåt. 

Den inom vår marin antagna storleken å sjögående tor
pedbåtar synes på grund af ofvanstående vara lämplig. Grun
den till den uppfattning, att en ökniug i tontal skulle vara 
behöiiig får nämligen sökas däri, att man anser denna utväg 
vara den enda för erhållande af större sjöduglighet och högre 
fart. Emellertid skola förändrade konstruktions] ini er säkerligen 
verka därhän, att torpedbåtar om c:a 100 tons , förutom erfor
derlig manöverförmåga och sjoduglighet, äfven skola vinna en 
önskad fart. 

Torpedbåtens tjänst i skärgård eller i anslutning till den· 
samrna blir antingen af själfständig natur eller förenad med 
sektionsförsvaret. De betingelser, som blifvit uppställda för 
elen sjögående torpedbåten för att densamma skall kunna göra 
tjänst i skärgård, utgöra för skärgårdstorpedbåten en begränsning 
uppåt i afseende på tontal. BegränsDingen nedåt bestämmes af 
elen fordran, att bftten skall kunna under icke alltför ogynn
samma väderleksförhållanden förflytta sig från ett skärgårds
område till ett annat. 

Vi hålla före, att den inom vår marin använda 2:a klass 
torpedbåten om cirka 50 tons skall med förbättrade konstruk
tionslinier och ökad manöverförrnåga visa sig vara elen för 
ändamålet lämpligaste. 

Vi vilja nu öfvergå till eu fartygstyp, hvilken, sedan flere 
tekniska svårigheter blifvit undanröjda, inom utländska mari
ner fått en plats inom sjöförsvaret- nämligen undervattensbåten. 

Då undervattensbEtten på grund af sin konstruktion sak
nar såväl elen fart som den förmåga att uppträda i öppen sjö, 
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hvilken fordras på från baserna mera aflägsna punkter, är det 

tydligt, att den under alla förhållanden b lir inskränkt till en 

viss hamn eller ett visst skärgårdsområde. Den kan således 

aldrig ersätta torpedbåten men väl komplettera denna vid för

svaret af ott dylikt område. 
Vi vilj a nu närmure skärskåda några fall, vid h vilka un

dervattensbåtar särskildt kunna komma till verksam använd

mng. 
Uti det föregående bafva vi påpekat, att i händelse af 

blockad torpedbåten kommer till vidsträckt användande. Då 

emellertid torpedbåten för ett lyckligt genomförande af ett an

fall endast kan påräkna den mörka delen af dygnet, så kan 

den blockerande styrkan under den ljusa delen vara tämligen 

tryggad . för anfall och då söka någon h vila i don ansträngan

de blockadtjänsten. Finnas däremot inom blockadområdet un· 

dervattensbåtar - om ock enelast en eller ett par, kan den 

blockorande aldrig erhålla hvila. 

En vidare följd af undervattensbåtars uppträdande mot 

on blockadstyrka är elen, att de tvinga densamma att intaga 

sitt blockadläge långt ifrån kusten såväl dag som natt. Finnas 

nämligen inga undervattensbåtar, kommer gifvetvis blockad

styrkan att under dager, då torpedbåtens offensiv är omöjlig

gjord, söka koncentrera sig mot det blockerade föremålet . 

Vid en fiendes försök att intränga och fästa sig i skär

gårdon kan undervattensbåten säkerligen i hög grad försvåra 

hans operationer. En fiende kan nog gissa sig till, hvarest 

minlinier äro att befara, men kan aldrig veta, lwar en under

vattensbåt ämnar anfalla. Undervattensbåten af elen typ, som 

äger förmåga att förflytta sig på vattnet, i vattenytan eller un

der vatten, är ett skärgårdarnos och lokalförsvarets vapen och 

skall med säkerhet blifva en värdefull hjälp för de eskadrar, 

som fått sig skärgårdsförsvaret anförtrodt. 

Enstaka betydande hamnar, af hvilka några redan stå i 

begrepp att förskaffa sig ett minförsvar, skulle, som förut blif

vit nämnclt, med säkerbet i lJög grad kunna stärka detta för

svar genotn anskaffandet af undervattensbåtar. Många andra 
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viktiga hamnar bafva sådant läge, att de ej kunna skyddas af 

minförsvar. Undervattensbåtens betydelse för dem torde vara 

själiklar. 

Då således i hvarje fall undervattensbåten blir ett lokalt 

försvarsvapen, behöfver fordran på dess aktionsradie icke ställas 

högt, h varför dess deplacement oeb på grund däraf äfven dess 

kostn ad kan hållas inom måttliga gränser. 

Dot torde också vara lämpli gare att för en viss anslags

summa hällre förskaffa sig ett större antal små båtar än ett 

mindre antal stora. 

Tontalet på i utlandet pröfvade båtar varierar betydli o t 

från 30 till 300 tons - och clärigenorn äfvon kostnade~. 
För oss torde undervattensbåtar af ett relativt litet deplace

ment vam lämpade, dels på grund däraf, att de äro afsedda 

till uppträdande i skydel af eller i nära anslutning till ski:Lr

gårdar, dels emedan fordran på aktionsradie kan ställas täm
ligen lågt. 

Emellertid är erfarenheten om Undervattensbåtarne ännu 

icke tillräcklig för att man kan föredraga någon Yis typ. Med 

fog kan man dock påstå att donna fartygstyp, en gång i11förd 

mom vår marin, konunor att bl ifva af stor betydelse för vårt 
försvar. 

Vi hafva nu redogjort för de stridsfartygstyper, hvillm 

synas vara för våra förhållanden lämpad e, nämligen: 

l) pansarfartyg om cirka 4500 tons eller något däröfver; 

2) kryssare om cirka 4000 tons; 
3) jagare; 
4) torpedbåtcw: 

l:a klass om cirka 100 tons, 
2:a » cirka 50 » 

5) undervattensbåtar. 

JTartygstypor af föråldrad natur, sådana som 2:dra och 

3:dje klass pausarbåtar och l :sta klass kanonbåtar, förbigås uti 

denna artikel, då de aldrig kunna komma i fråo·a vid nvbvo·o·-
b J .Job 

nad, ehuru de i sitt omdanade skick äga ett visst stridsvärde. 
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Vi gå ej hällre närmare in på den viktiga grupp af far
tyg, hvilka kunna sammanfattas under benämningen " träng
fartyg " . Bland dessa kunna vi nämna sådana som Il andmine
fartyg och ballongfartyg, bvilka gifvetvi s fordra särskilda typer, 
hvilkas granskande dock allt fö r mycket skull e detalj era denna 
uppsats. Andra åter, sådana som kolfartyg och sjukfartyg, 
kunna vid mobilisering erhållas från handelsmarinen, hvarrör 
en redogörelse för dessa ä fvenledes lämnas åsido. 

Vi öfvergå nu t ill att söka utreda frågan om hvilken styrka, 
som vårt sjöförsvar bör äga för att kunna anses vara tillräck
ligt effektivt l1. v. s. hvilket antal fartyg af bvarje typ, som 
vår flotta bör räkna. 

Från början är då af vikt att fastslå, att en vi ss styrka 
oll or en viss storlek af sjöförsvaret icke kan vara för alltid 
eller icke ens för en längre tid gällande. Man bör ju försöka 
att hålla sitt försvar så kraftigt som möjligt och det är då helt 
naturligt, att detta försvar år från år måste växa allt efter 
som rikets ekonomiska bärkraft ökas d. v. s. allt efter som 
befolkningen växer, handelsomsättningen blir rikare eller med 
ett ord allt efter som det , hvilket försvaret skall skydua, ökas 
i värde. Dessutom tillkommer det förhållande, att vi måste 
följa med närgränsande staters försvarsåtgärd er , och då dessa 
ökas få vi icke, efter vårt mått räknadt, underlåta att följa 

exemplet. 
Man kan således aldrig bestämma, att vårt sjöförsvar en 

gång för alla skall nå den eller den styrkan , utan endast framlägga 
de behof, som de för den närvarande tiden gällande förhål
landena göra erforderliga. 

Det är detta vi här n edan skola försöka. 
Sjöstridskrafternas hufvudgrupp utgöres, som förut blifvit 

sagdt, af kustflottan . Denna måste naturligtvis bestå af vår 
yppersta materiel och all nybyggnad - af de fartygstyper , 
som ingå i kustflottan - skall därför tilldelas henne. stom
men inom kustfiottan bilda pansarfartygen. Att söka det m'tn
sta antalet erforderliga sådana fartyg ur en jämförelse med en 
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närliggande stormakts materialstyrka torde icke vara möjligt, 
t y vi<l ett dylik t försök skulle man Iå svårt att utleta ett mi-. .. 
nimum . Förhållandet blir (lotsamma, om man söker en led-
ning af, hYad strategien fon1rar, ty strategien kan svårli gen 
låta sig nöja meu ett minimu m. F örst och främst blir ekono
mi en bcstäm maudo, mon chinid hr a tt märka, att densamma 
i viss mån kan ansträngns i h ögre eller lägre grad, på det att 
nyrrnskaffningen må ske efter Yissa grunder. Antag att fyr
talet är gällanrle fö r divisionen, så böt· lwarje plan för nyan
skaffning omfatta fyra fartyg . Yi ku nna förutsätta, att vår 
kust!iotta inorn de allra närmaste åren skall kunna nå upp till 
en styrka af 3 dylika diyisioner. Mc< l dessa tre cliyisioner Yi n
ncs den fö relden att om för si.lrskildt uppdrag är nödyäudigt 
afdela. en divisiou, så blir kustflottan härigen om icke delad i 
två lika delar utan behåller inom den större gruppen en af
gjordt kraftigare sty rka. Vi antaga att nämnda styrlm - tre 
divisioner = 12 fartyg -- bör för de n ärmaste åren utgöra 
kustHottans mini mist yrka. 

För kryssaren haha vi angifvit spaningstjänsten som 
hufvuduppgift. "\ntalet kryssare inom kustflottan beror sälo
des af den fordrun, att dessa skola kunna i Östersjön utöha 
en eiiektiv spaning . Om man för beräkning af antalet krys
sare ~nser sig vilja or<1na en spaning, som skall sträcka sig 
från Aland, förbi Gotland och nerl ti ll tyska kusten, måste 
dess Yerksamh et omfatta ett vuttenomn'tcl e af om kring 240' . 
Under den förutsättning att våm kryssare i förening meL1 an
tingen jagare eller sjögående torpeLlbåtar bikla spanande en
heter, lwar och en inneh ållande <'Il kryssn.re, och uwler det. 
antagamle, att h varje spaua1Hlc enhet kan sYara för spaningen 
inom ett område af minst 40', skulle knstfi otta n hafva bebo[ 
af ö kryssare. O beroende af denna beräkningsgrund synes 
antalet G äfven vara htmpligt på den grund, att detsamma 
medgi f vor ett afdelamle af 2 kryssare till h varje pansarfartyg::;
divi sion . 

I den h ändelse det kan befinnas lämpligt att för vår ma
rin i större omfat tning anskaffa jagare och då, som vi förut 

Tidsb·ift ·i Sjöviisendet. 10 
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påpekat, denna typ för oss bli r ett spaningsfartyg, synes det 
oss lämpligt att bestämma deras antal efter antalet kryssare 
på så sätt, att för hvarj e kryssare afses en grupp om två ja
gare. Vi komma då till en sif-fra af 12 jagare. 

Fortfarande antagan(le kustHottans styrka nf pansarfar
tyg till 12 fartyg, beräkna vi det däremot svarancle nntal et 
to1p cdbä.tar så, att llvarj e pansnrfartygscl ivi sion tilldelas en di
vi sion torpellbåtar och att därjämte en fjärde elivision nfses för 
särski lda uppdrag. Med 4 båtar i hvarj e division erhålln vi 

inalles ett antal af 16 torpedbåtar. 
Utan ntt afse någon taktisk formering kan mnn på sätt, 

som framgår af plansch I, åskådliggöra kustflottans styrka och 

sammansätt ni n g. 

Pla.nsch I. 

Under den period, som fordras för att uppbringa kust
flottan till sin ofvan angifna styrka, kunna sektionseskaclrw'nc 
icke räkna på att erhålln annan nybyggd materiel än torped-

~- 141 ~ 

båtar och undervattensbåtar . För sektionsförsvaret utgöra tar
perHartygen en ypperlig materiel och för samtliga sektions
eskadrar komma 2:dra klass torpedbåtarue (skärgårdstorpcdbå
tarne) till riklig auvändning; därjämte hafva särskildt Norr
lands- och Göteborgs-eskadrarne behof af 1 :sta klass torped
båtar (sjögåencle torpedbåtar) . För uppgörandet af en beräk
ning öfver erforderligt antal torpedbåtar måste vi på kortet 
granska vår kusts utsträckning och karaktär (se plansch II l) 

Planscldi. 
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Norrlanclseskade,rn har af sektionsförsvaret den längsta 
kusten att försvara. Hufvudpunkten på kusten bildar sektions
försvarets bas - Ångennanelfvons mynning - och dit vilja 
vi förlägga l:sta klass båtar, då nämligen dessa i förening med 
öfriga detta sektionsförsvar småningom ti\lc1olade fartyg -
pansadnrtyg, kryssare och jagare - kunna unaor kustf-lottans 
frånvaro komma att utföra själfsti:indiga operationer. \ 'i an
taYa två el ivisioner l:sta klass båtar som miuimum för Anger-

"' manelfvons mynning. 
Utan att binda torpedbåtarne vid nedan angifna platser 

beräkna vi antalet 2:c1m klass båtar sålunda, att det bör fin
nas en division att kunna afdelas till Umeå skärgårdsområd.o, 
en division till Sundsvalls och två divisioner till Öregrunds 
skärgårc1sområde. 

En likartad beräkningsgrund kunna vi an vända för Gij-
tebol'gs-eskaclern. Inom dess sektion är Göteborg lmfvudorteri 
och dit afse vi två divi sioner 1:sta klass torpedbåtar för even
tuella själfstäudiga operationor t. ex. utmed Hallandskusten 
och mot Öresund. För det direkta skargårdsförsvaret kunna 
vi icke beräkna mindre än två divisioner 2:dra klass båtar -
en i norra Bohusläns skärgård och en i södra. 

Stockholms-eslcadern har det viktigaste skärgårdsområdet 
att försvara - vi hänföra dit äfvcn Östergötlands skärgård. 
Genom att kusttlottan antages vara från krigets början förlagd 
till Stockholms skärgård, är det ej behöfligt att för nämnda 
sektion afse några 1:sta klass båtar. Beho[Yet af 2:dra klass 
båtar är inom detta område desto större, och vi hafva beräk
nat fyra divisioner för Stockbolms- och två f1ivis ioner för Östor
götlands skärgård - eller inalles sex för denna sektion. 

För Cm·lslcrona-eskaclern afse vi två l:sta klass divisioner 
i och för möjliga jämförelsevis själfständiga uppdrag t. ex. 
operationer mot Öresund eller nordvart samt en 2:dra klass 
division för lokalförsvaret. 

Om vi sa,mmanräkna ofvnn för såväl kustflottan som för 
sektionsförsvaret bohöfliga torpedbåtar, finna vi summan vara: 

10 divisi0110r (-W st.) l:sta klass båtar och 
13 elivisioner (52 st.) 2:clra klass båtar. 
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Från don tidpUiilzt, då kustflottans bohof af pansarfartyg 
är fylhlt , mästo man börja tänka på att till sektionsförsvaret 
äfven afclela pansar l'artyg. Detta bör sko på såclant sätt, att 
kustflottans i11r1sta pansarfartyg ö[vcrgå till sektionsförsvaret 
och ersättas genom nybyggnad. Gifvct är, att pansarfartyg 
böra afsos till samtli ga soktionsoskaclrar, mon kraftigast fram
trädor boho[,·ot fhra[ inom ~orrlands- och Götoborc,.scskadrar-o 
na. Det är svårt att bestämma dot minsta antal behöfliga 
pansarfartyg inom samtliga sektionsoskadrar, mon vi kunna 
dock ej stiilla siffran lägre än till åtta sådana fartyg, hvarvid 
vi dock än n u en gång påpeka, att sektionsförsyaret icke må 
anses bundet till visst område, utan skall, när omständighe
terna dot möjliggöra , operera gemensamt och i l'öroning med 
kustfl ottan. 

Summan af pnnRrcrfartyg skulle således blifva 20. 
Torpeclhussarne m i'te~to, intill dess att kryssare himw an

skaffas, tjilnstgöra vir1 kustflottan, men böra di.Lrci'ter öfvcrtiyt
tas till soktionsfi)rsyarot. N_YansknCfning af torpedkryssare torde 
ej böra komma ifn'tgn, nta11 biira dessa fartyg allt efter som 
de bli f va otjänstbara crsiLLtas med kryssare. 

För ho!Io[,·ct ni wldCrl'attensbr'itar kunna vi ännu ej göra 
någon bcriiki, i 11g, då on dyl i k skulle bli f va all t för obestä1ml. 
Yi nöja oss därför mod att hafva p i'Lpckat denna fartygstyps 
användbarhot för Yåm förhållanden. 

\'i al'sl u ta härmod <lun11a upp::oats, h ,.i Ikon halt till ända
mål att med strategien som grundval såväl söka on utredning 
angående de fartygstypor, af ln-ilka \· årt land är i bohof lik
som äfYon bestämma fartygsmaterielens storlek ouh fördelning. 

Stockholm i .Juni HJO l. 

Otto Lybeck. Erik f/ägg. 
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Kommandoplatsen å torpedbåtar. 

>>H var söka det återhållande element, som envisas att för

svc'lra torpedbc'ltschefens möjligheter att navigera ... >> frågar 

förtrytsamt tit. Erik Hägg uti en uppsats i l:sta häftet af Tid

skrift i Sjöväsendet innevarande år, med anledning af att ban 

konstaterat att torpedbåtarne Virgo, Mira, N:r 79 och N:r 81 

blifvit försedda med styrratt inuti i stället för ofvanpå styr

tornet. 
Med anledning däraf får undertecknad, som åtminstone 

för så vidt de nyssnämnda torpedbåtarne vidkommer, känner 

sig stark i medvetandet om sin oskuld med hänsyn till de un

derlåtenhetssynder, författaren påpekar, anhålla att i frågans 

intresse få med några ord belysa den ifrågavarande artikeln, 

särskildt i hvad densamma berör våra torpedbåtar. 

Såsom utgångspunkt för sina anmärkningar mot dessa 

tager författaren en artikel om "V åra torped båtar», som fanns 

införcl i l:sta häftet af Tidskrift i Sjöväsendet år 1900, hvilken 

artikel författaren - i likhet med undertecknad - finner be

aktansvärd. Sagda artikel , signerad K. P:n R., uttalar på an

förda grunder en förhoppning att å våra torpedbåtar styr- och 

manöveranordningarna måtte förläggas ofvanpå styrtornet i stäl

let för inuti. Någon utredning, utöfver den, som K. P:n H,. 

anfört, har författaren icke presterat; utan anser författaren 

tydligtvis att det bland intelligent folk icke kan råda någon 

delad mening rörande frågan; i synnorhet som författaren kon

staterar, att man numera vid nybyggnad af 1 :sta klass torped

båtar >> rättar sig efter» de af K. P:n R. uttalade åsikter. 
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Vi skola icke uppehålla oss vid hvad anledningen kan 

bafva varit till att llltl.lt numera iakttager den af författaren 

förordade anonlningcn. Förmorlligen har det mindre varit den 

åberopade tidskriftsartikeln i och för sig, än en benägenhet hos 

vederbörande att, trots Je sakliga invänclningar, som obestrid

ligen kunna göras emot anordningen, icke »envisas" utan till

mötesgå en allt al l rn~innare uttryckt önskan därefter. Huru

vida denna önskan vorkligen nu är så allmän, att den, som 

författaro.n säger, "med säkerhet >> omfattas af hntrje sjöofficer 

som vant kommenderad å torpedbåt, därom vågar unelerteck

nad icke uttala sig; ocl1 förmod ligen bar författaren icke hällor 

något bemymligande att tala å alla deras vägnar, bvilka han 

anser sig representera. l\icn unelertecknad är i tillfälle att 

styrka, att åtmi nstone sommaren HIOO någon enig opinion i 

denna frc'lga icke före(ans. 

I Juli månad sagda år afgaf nämligen instruktionsbefälet 

vid torpedskolan till sagda skolas chef i vördsam P. l\I. ett 

fö rslag till brygganordning å l:sta klass torpedbåt, sålunda ett 

~fficicll: förslag, h vilken anordning förutsätter chefens plats 

tcke pa tornet, u tan bakom, samt styranordningarna inuti tor

net. Då detta förslag är undertecknadt af bland andra kap

tenen K. P:n Hosensvärd, h vilken torde vara identisk med ofvan· 

åberopade K . P:n R, och då sistnämnda förslag är af senare 

:laturn, än det af författaren åberopade ~rttrandet , så skulle det 

JU finnas grundad anledniJig att antaga , att K. P:n R --elen 

a.uktoritet författaren stöder sig på - själf tagit afståncl ifrån 

sm ungdomsförvillelse eller åtminston e då för ticlon Yarit S\'U

nerligeu osäker om si n ståndpunkt i frågan. Låtom oss en.Jel

l: rticl antagt=~, att tidigast från och med år 1901 opinionen va

nt öfvorvägande till f a v ör för den af författaren om IIU!darle 

pri nc ipen. Hedan vintern HJ01-HJ02 beslöts att försöksvis 

ändra Bris' brygga. Beklflgligtvis blof denna anordning icke 

full t genomförd, så att den , såsom ämnaot yar, kunde pröfvas 

sommaren 1902, utan kommer elen att pröfvas först i år . 

Men menar nu författaren, att det hade varit klokt att rusa i 

Väg och en bloc ändra t . ex. alla torpedbåtarna af Blixt-typen, 
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sedan den vacklande opinionen i denna fråga år 1 \JO l vunnit 

on förnimbart - mon bvem vet hum hur liillge varaktig -

öka< l fasthot? Författaren torde beakta, att äh·en lJeträffanclo 

torpedbåtar ändringar kosta pängar, att författaren ingalunda är 

den ende, som har anspråk på ändringar å materielen, samt 

att ändringsförslag, ähon där de måste erkännas vara förbätt

ringar, icke alltid kunna åtgärdas, därför att arbetskostnaderna 

icke rymmas inom ramou af tillgängliga mcclel , ocb att sålunda 

ändringar å redan byggcla fartyg icke ilro lika lätta att för

verkliga, som att påyrka. 

Då emellertid å l:sta klass torpeclbåta r, som nybyggas, 

don af författaron förarelade anordningen nu vidtages, så haJe 

det otvifvclaktigt verkat uppmuntrande och varit ägnadt att 

skingra dc frön till missnöje , som författaren utshr, om han 

åtminstone gifvit det lindriga erkännanclet, att vi äro på rätt 

väg. 
Beträffande de nya 2:dra klass torpeclbåtarne har hittills 

icke någon åtgärd i den omhandlade riktningen vidtagits, oak

taclt födattaren finner »fullkomligt i sin ordning», att mau 

flyttur upp styr- och manövoranordningarno på torntaken iifven 

å dessa. Mon det är att m ä r k a, att något ye<Jerhäftigt utta

lande till förmån för en sådan åtgärd veterligen icke häller 

försports. Undertecknad skulle därför vilja föreslå författaren, 

att vtinta litet med att grundlägga opinionen <lärom, tills vi 

fått pröfva de först byggtia båtarua. Och uneler ticlen skulle 

kansko författaren få tid att kalkylera öfvor do ifrågavaranllC 

båtames stabilitet, som nog redan är en s m ula ansträng( l och 

känslig för extra vikter, som anbringas öhcr (läck. 

::\I en nu till själha rcalitotsfrågan. ;~r don anordning 

författaren förfäkt~ctr alleleJes sjiiUklart llen enda rätta? F ör

tjänar frågan det framskjutna rum, som författaron tillmitter 

elensamma? Stödet för principens borättigaiH1o synes författa

ren litimta fdm K. P:n R., som i <len ofnm omf'kril'na arti

keln låtit mHlslippa sig uttalandet att »navigeringen af båten 

är clot 1·iktigaste y id densamma::; upptrh<lawlo ». Sjtllf har Iör

fattaren, som nämclt, icke för ogen el el mot i y era t yrkandet, 
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hvaremot författaron synes vi lja hafva sagt, att ä[ ven denna åsikt 

omfattas af lwarjc sjöoff-icer, som varit kommenderad å torped

båt. 'rr'ots on så imponerande meningsyttring vågar underteck

nad beteckna denna ztppfctttning såsom altdelcs grundfalsk. Kan 

någon tänkande sjöollicer bestrida, att anfcdlet är det viktigaste 

mom entet i en torped båts uppträdande. ·visserligen sam ma n

hänger anfallet ibland mycket intimt mod u n vigeringcu, men 

navigoringen ilr dock intet annat än båtens förande till opera

t ionsplatscll , !w a reiter anfallet vidtager; och för au fallet äro an

fallsegenskaperna, bestyckningens beskaffenhet och uppställning 

samt båtens manöverförmåga, de väsentligaste. Låtom oss icke 

förvexla huf .'ucisak och bisak, äfvcn om bisaken också kan 

vara viktig. 

Det kan icke förn ekas, att så som våra torpedbåtar un

der krigsöfui ngn r merendels an vämlas, och h varvid do u t[öra 

uppgifter, som unrler krig sknlle tillkomma fiendens torpedbå

tar, nayigcringcn intagor ett betydande rum i deras uppträ

dande. l\1cn låt icke intrycket hämf skymma deras mest na

turliga uppgift, som enli gt nmlortocknadR mening är att utan

för kusten, d. v. s. i fritt farvatten, aublila on blockcnui<lo sjö

styrka, icke att tref,·a sig fram nattetid i trånga skiirgfmlspass. 

F'ör ogen (leJ tillstår mHlertccknad gi.irna ntt platsen pi\, torn

taket, särsk il<1t för di vi si onschofcn i nncbi.ir beakta nsvänla för

delar. :\I on undertecknad vill icke vidgå, att alla and ra upp· 

stäl lningssiitt dLlrför äro orimliga. Låtom oss icke förglömma 

att, med umlantag för n{tgra danska torpodLåtar, inom vi.iJ·l 

dens all n mnri 11er torpcrlbät.w-lwfcn Ujlpcli/ltlcr sig balrom tornet. 

Det må villigt crkiinnas att om platse n ohanpå tornet skall 

vara sii.rskil<lt påkallad inom någon marin , så är det vår. :i\len 

ryssar och jnpancser !Jafva också att föra sina torpellbåtar i 

skärgånlstcrrtiug, och göra dot, så Yidt källllt är, utan brygga 

på tornet. Och skilln aden i upptr~iclandct emel lan våra båtar 

ocb an<lra makters kan omöjligen visas så stor, att icke lwad 

som kan ut[öms nf främmamle sjöo t"J-i ccraro oe;k~><1 kan utföras 

af svenske. Sålunda, låtom oss icke öfvenlri[va våclan af att 

en torpedbåtschef icke fått sig plats anvisad på tomtaket. 
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Vid bedömandet af denna fråga vore det antagligen orik

tio-t att uto·å från förutsi:i. ttninbo·ell att man inom andra mariner 
b b 

förbisett förm ånen af torpedbåtschefens befälspost ofvanpå tor-

net. Snarare är väl skälet, att man anser denna anordning 

förknippad med olägenheter, som man hos oss vill bagatelli

sera , men som inom andra mariner tillmätas större vikt. Dessa 

äro dels elen oundvikl iga viktökningen, dels ökningen i båtens 

synbarhet. Möjligen anser man också, att tornet, förutom skydd 

mot väder och vind, vid anfallet gifvor ett moraliskt stöd, som 

man icke vågar kasta bort. För oss, som måste vara betänkta 

att för båtarnos användning vintertid äfven inlägga en ex.tra 

tyngd för isolering för att främja beboeligheten, är det gifvet

vis en bjudande plikt att begränsa all viktökning på andra 

områden, om vi vilj a behålla en redan i sig själf svag fart och 

är härvid särskildt att bemärka, att våra torpedbåtar med sitt 

ringa deplacement hafva svårare att tåla en viktökning, än 

hvad andra mariners 100-200 tons båtar skulle hafva. 

l-[ y ad don ökade synbarheten vidkommer, skulle det icke 

för våna, om en brygganordning sådan som den på Bris min

skade en torpedbåts mö:jligheter att undandrag::t sig upptäckt 

med 10 a 20 procent. Otvifvolaktigt inverkar bryggskärmen 

äh·cn menligt på fart och manöverförmåga. 

Författaren är öfvertygad om, att icke någon torpedbåts

ehor vill under ett anfall blifva stående i tornet. Ja, däri sy

uns alla kunna vara ense. l\len det i:ir icke därför nöclvi:incligt 

att stå ofvanpå tornat. livarförutom mnn nog kan tänka sig 

fall, då det äfven kan vara on fördel att stå inuti tomot t. ex. 

vintertid vid gång emot stickande blåst morl snöbark Yis

serligen är förmågan att styra inifrån tornet icke god; me u 

den kan å våra båtar otvifvelaktigt förbättras genom lämpli gare 

utsiktsanordningar. 
Afven i ett annat afseende synas alla kunn::t vam ense 

mod författaren, nämli gen beträffande önskvärdheten aJ att bofäl

hafvaren och tornkanonen icke må trängas om utryrnmet på 

kommandoplatsen. Men denna önskan hur ju redan principiellt 

blifvit erkänd berättigad, därigenom, att de nya båtarna anord· 
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nas på annat sätt, hvarjämte det är att förmoda att en ändrino· 
t) J 

motsvarande den å Bris vidtagna, kommer att tillämpas å Hera 

af de äldre båtarne. 

Författarens i vissa afseenelen beaktansvärda uppsats om 

komm andoplatserna å våra fartyg är genomandad af den upp

f::tttningen , att vi på det hela taget misslyckats på dotta om

råde och att anordningarna i många fall äro opraktiska, men 

författarens betraktelser härvid erinra i ett och annat om hi 

storien om Columbus med ägget. Det är mycket, som man 

nu skulle haft ogjordt, om man ägt det gudomliga förutseen

dets gåfva. Låtom oss icke förglömma, att all utveckling sker 

stegvis, och att det endast är i sagorna en Pallas Athmne kan 

framträda helgjuten. Det ideal, vi tro oss hafva uppnått i dag, 

kan i morgon vara kullkastaclt. Det fartyg, som byggdes för 

tio eller bara för ett år sedan , kan icke begäras vara lika mo

dernt, sorn det, hvilket bygges i dag. 

Utan att invända emot att vi vid byggande af våra far

tyg begagna oss af typer från främmande mariner, synes för

fat taren mi sstycka, ::ttt våra fartyg icke äro befriade från de 

»kardinalfeL>, som vidlåda förebilderna. J a, det är j u dristigt 

tänkt, men är det också rimligt att begära, att var lilla marin, 

med dess relativ t ringa byggnadserfarenh et skall på samma 

gång kopiera andra och intaga en ledande stä.llniug framom 

de stora marinema beträffande införande af nya anordningar? 

Svaret öfverlämnar jag åt läsaren . 

Slutligen får jag för författaren uttrycka min tacksamhet 

för att han gifvit mig tillfälle till detta uttaland e, och hoppas 

jag därigenom hafva till ömsesidig tillfredsställelse bidragit till 

vinn ande" af bättre förståelse af don ombandlade frå,o-an 
~ 

b . 

Carlskrona don 3 April l 003. 

P. Dahlgren. 
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Kust-pansal'fartyg. 

Motto: V}nt militä ra mål måste vara att 
vllma yi\.r neutral i te t så att en 

stormakt clntger i betä nkande att 

angrip a oss, ifall vi 1·ägra, uppfy Ila 
t' ll fordran, som uti(n\ n ~W l le,; på 

O~S-

J)n,n,;ke kl· ,ig-~n,inistem, .lmw:tri 189~-

En i>rlw.;slll:trin:-J llllf\·udiin<lamftl äro: 
alt så behärska Jm[ vOI I att en fullkomlig sitkorhet t illl'ör

~iiknts c·gct lands kuster , san1t sii ntt fic,nclen kan ska<las i sitt 

l'gl't lan<l lware Rig gonon1 hamnarnos blockad, kusternas här
j:liHie och bran<lsbttning ollor handelns a[b rytandc. Donna 

tjänstgöri11g tillkom mer c.,·lcadcr-pansrufarlyqen; 
att :jaga och uppbringa eller förstöra fientli g<t kryssare 

oc l1 llalHlclsfnrtYg iil'vcnsom möjligen förokomn~<"tmlc kapare. 
Jliirtill användes lo.IJssare, mon för öl'rigt fartyg a t alla stor

lekar, hvilkas fömäJJJsta ogenskaper bostii i stor fart ocll stor 

v ork n i ngsradie; 
att skyllda egot lantls kuster och hamnar, lläfcla ogen 

nontralitet, [örhim1ra en fullständig han(lclsblockad och l>ran<l

skattning, samt försYåra, fördröja ollor häl st. Olllintotgöra en 

invasion öher hafvet. Detta tillkommer lw st-znmsrufartygcn. 
En:ir kust-pammrt'artygon , nnclor o[vannärnn<la tjän stgöring 

kunna erhålla oslmdor-pansarf:artyg till motstå1Hlaro, sft erfordra 
clo lika kraftiga offensiva och (lofensiva vapen som dessa, för 

att hafvn någon utsikt till seger vid kommande strider; men 
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då dc hvarken afsos att beskjuta kn stbefästningar, långt af
lägsnn sig från sina kol11ingsstationer eller strida i svårare s_iö
gång, samt enligt mångas, ka nske något tvifvelaktiga åsikt, 
kunna nöja sig mod mindre fart, sa äro de hv.rnken i_ behof 

ar sh stor eldhöjd, verkningsrarliu, pan ~arböjcl och maskinkraft, 

som do förra, lwarisrcnom on l>ctY<lli,r minsknin cr i (lOt)lace-
L~ ~ b b 

ment och cljupgåendo ernås gonolll viktminskniugen å pansar, 
kol och maskineri er. Ihrigonom ökas såvill muuöyer [ärdigho
ten som förmågan till gång i grundare och trän~re farvatten, 
hvilkot, Yid strid i dem förlro~rna skäro-årdar torde motväo·a en 

~ b b 

krafti gare bestyckning och bättre skyJcl hos större och mera 
djupt gående motståndare. 

Dimensionsminskningen bör naturlibutvis OJ. o·å så låno-t .._, • b b 

att fartygets militära Yärdo för mycket minskas och än min-
dre så, att dess nautiska cgonska1ier ej till fullo motsvaxa alla 
fordrin gar för gång utefter lan(lets kuster, h vad vLi<lcr än 
må råda. 

II vad de stora och rika marinerna, med deras mångLtl
diga kraf å sina pansarfartyg, beträffar, så äro åsiktema de
lade huruvida dessa brist och mest ekonomi skt tiUcrodoses o·c-b h 

nom att bygga en pansarfartygsHatta för öppensjötjänst -
eskader-pansarfartyg - samt en annan utcslutanfl.e !'ör kust
försvaret - kust-pansarfartyg -- enär elen först nämnda i all
mänhet, beroende på knstformationon, väl kan utföra Jen se
nares åligganden, men OJ. tvärt om. Sålunda nybyg·cror on o·ol-

~~ V<b b 

ska marinen ej m er speciella kustpansarfartyg, utan ä!l(lras 

och moderniserns för denna tjänstgöring äldre otidsenliga eska
der pausarfartyg. H vad Frankrike och Tyskland beträffar , så 
hafva deras modorna kust-pansarfartyg sprungit upp till så 
stora dimensioner att de~sa far tyg visat sig kunna fördelaktigt 
deltaga i eskader-pansarfmtygons tjänstgöring å ej alltför a[
lägsna haf. Inom ryska marinon synas snarlika åsikter råda 

som i don engelska. I Amorilm åter byggas såväl eskar1or
pansarfart~rg, som kust-pansarfartyg, afsedela för hamnars sa mt 

vissa Llolar af de långsträckta kusternas försvar . 
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l:o) Franska kust-pansarfartyg. 

H vad dessa beträffar så vor o de flytande Kinburn-batte
rierna·Y.·) äfvensom de, vid dessas hemkomst från krimkriget, 
samtidigt med Gloire byggda och förbättrade batterierna om 
1445-1863 tonneanx och G-7 knops fart, de första. Liten 
fart och ringa sjöduglighet begränsade dessas användniug till 
så god t som ett fixt försvar af vissa viktiga punkter; ja, ej 
ens härför voro de ändamålsenliga emedan deras pansar var 
otillräckligt emot det reff-lade artilleriet och cloras låga fart 
gjorde dem mindre lämpliga, såväl att föra ramm som att 
undvika rammning. 

Taureau. Taureau (fig. l) anses som Frankrikes första ändamåls-
enliga kust-pansarfartyg, emedan ofvannämncla, förut byggda, 
flytande batteriers brister, här till stor del öfvervunnits. Det 
byggdes af trä enligt Dnpuy de L6me's ritningar, aflöpte i Tonlon 
den 10 Juni 1865, var kraftigt bestyckadt och starkt pansraclt. 
Det var 59,37 m. långt, 14,6 m. bredt, 5,41 m. djupgående, 
hade 2718 tons deplacement och liknande fart (12,68 knop) 
som den tidens eskacler-pansarfartyg. Dess kompletta 150 mm. 
tjocka gördelpansar täcktes af ett 50 mm. tjockt pansardäck, 
till skyeld mot stupande eld. Det fixa tornet inneslöt en 24 
cm. kanon, samt angafs dess för rammning byggda stäf vara 
så förenad till skrofvet att detta ej skulle skadas när det ram
made. Sjöclugligheten var god äfvensom den för rammning 
erforderliga manöverförmågan, tack vare dess två propellrar 
med af hvarandra oberoeude maskiner, om tillsammans 1793 
indikerade hästkrafter . Med båda propellrarne framåt gjordes 
en full svängning med 113 m. diameter på 4 minuter. Detta 
fartyg ansågs vara ett särdeles lyckadt kust-pansarl'artyg. 

Onondaga. Onandaga (fig. 2) var en, 1863 i Newyork sjösatt, för 
Frankrikes kustförsvar, år 1867 därifrån inköpt, till alla delar 
af järn byggd monitor med två torn, 69,68 m . längd, 15,60 m . 

*) Se Tidskrift i Sjöväsendet 1899. (Eskaderpansarfart.ygens upp
komst och utveckling). 
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bredd, 3,86 m. d j upgi'tende och 2592 tons deplacement. Den 
hade två propellrar samt gjorde (i,JG knop med 6-±2 indikerade 
hästkrafter . rrorndiametern var 6,00 m. och utgjordes det 300 
mm. tjocka tornpansaret af 10 st. på byarandra liggande plåt
lag. Det kompletta gördelpansaret var 140 mm. tjockt, täckt 
af ett 25 mm. tjoeld pansardäek: som blott nådtie 3GO mm. 
öfver vatten !ini en . H vaxdera tornet inneslöt två s ty eken 2-± 
cm. kanoner . 

Belicr-ldasscn. Under åren 1867-72 byggdes, enligt rit- Belier. 
ningar af Dupuy de L6me, för franska marinen, 4 st. kust
pansarfartyg (Cerbere, Belier, Tigre, Bouledogue) af hvilka elen 
s. k. Belier-klassen bestod. De voro af samma, ehuru något 
förstorade och förbättrade typ som Taureau . 

Belier som aflöpte 1870 hade 66,0 m. längd, 16,Hl m. 
bredd, 5,82 m . djupgåeude, 3510 tons deplacement och 220 
mm . tjockt gördelpansar. Den hade ett vridbart torn med 180 
mm . pansar, 8,1G m. diameter och 2 st. 24 cm. kanoner. Ma
skineriet framdref fartyget, vid 90 slag per minut och 1921 
indikerade hästkrafter, med 12,37 knop. 

Denna typ saknade rigg, hade träbyggdt undervattens
skrof, samt, för att underlätta rammning, 2 st . af hvarandra. 
oberoende maskiner som drefvo hvar sin propeller. 

Tcrnpcte (fig. 3) byggdes, liksom det samtidiga eskader- Tempete. 
pansarfartyget >>I{ecloutable»*), af stål. Det påbörjades 1872 i 
Brest hvarest det sjösattes 1876, samt är, liksom systerfarty-
gen Vengeur och Tonnant, byggdt enligt af de Bussy upp-
gjorda ritningar. Det hade 75,6 m. längd, 17,6 m. bredd, 5,10 
m. djupgående samt 4523 tons deplacement. Som Belier-klas-
sens armering och pansartjocklekar ansågos otillräckliga, så 
ökades dessa å Tempete. Dess form afvek äfven betydligt från 
elittills i Frankrike byggda pansarfartyg. Det hade ej rigg 
samt var, så att säga, en europeiserad monitortyp med större 
fart , clubbelbotten och ramm. Det låg mycket lågt på vatt-
n et så att det 270---330 mm. tjocka gördelpansaret midskepps 

*) Se Tidskrift i Sjöväsendet 1899 (Eskaderpansarfartygen~ upp
komst och utveckling. 
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blott nådde 90 cm. öfvcr vattenlinicn. På detta pansar hvi

lade ett 50 mLn. tjockt pansardäck, hvan't reste sig, liksom å 

engelska pansarfartyget »Cerberus», ett -W m. långt pansrm1t 

bröstvärn, tillkommet dels för att öka fartygets stabilitet, men 

äfvon till skydd för bnsen å det 300 mm . tjocka vridbara tor

net, som inneslöt 2 st . 27 cm. kanoner. Tempetc harlc blott 

en propeller, som vid U6 hvarf per minut, af on \Voolfsk ma

skin med 3,H; kg. ångtryck och 1728 in di korade hästkrafter 

åstadkom 1 O knops fart. 

To1mant. 'l'onnant (tig. 4) hlef den närmaste kust-pansarfartygs-

typcn, föga afvikande från föregåcmle från hvilkon den för

nämligaste skiljde sig genom frånvaron a[ bröstvärn och genom 

sina två med 3-!0 mm. pnnsar skyddade barbettorn, som hvar

c1era inneslöt en 3-1 cm. kanon. Skälet för det vridbara to r

nets ersättande med barbettorn var att den opansrade öfvcr

byggnaden ej lämnade samma skydd åt tornbasen som bröst

värnet, hvarigonom den riskon löptes att tornvridningsrneka

nismen kunde förstöras af en träffaude projektil och såmedelst 

paralysera tornkanonorna. Don genom bröstyärnets uteläm

nande emådda viktbesparingen medgaf ökade pansartjocklekar 

å såväl torn som gördel, hvilken midskepps var -!50 mm. tjockt, 

samt täckt af ett 80 mm. tjockt pansardäck. 

rronnant hade 73,76 m. längd, 17,8 m. brodd, 3,25 m. 

djupgående och 5100 tous deplacement. KoHörråclot var :wo 
tons, besättningen 190 man, samt farten 1J ,ii knop vid 1033 

indik. hästraftor. 
I udomptahlo. Inclomptcoblc (fLg. 5) är byggd i Lorient, hvarest don på-

börjades 1877, och af:löpto den 18 Septomber 1883; b a. r 85,3 

m. längd, 18 m. bredd, 7,JG m. djupgående och 718-l tons de

placement. Den äger 3 systerfartyg (»Caiman», »Hequin» och 

»Terrible ») . 
A don helt och hållet at stål och järn byggda Indomp

table når gördelpansaret, som m idskepps är 500 mm. och vid 

ii.ndarna 350--370 mm. tjockt, 80 cm. öfver och 150 cn1. un

der vattonlinien, samt uppbär ett 80-100 mm. tjockt pansar

däck. Do två af 450 mm. pansar skyeldade barbettornen inne-
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sluta hvar sin 42 cm. kanon, hvarfömtom bestyckningen bland 

annat utgöres af -! st. 10 cm. kanoner. 

Det hos Schneidor & C:o tillverkade propellermaskineriet 

drifver tYå propellrar, erhåller ånga från 12 stycken cylindriska 

ångpannor, utvecklar 4,800 indik. hästkrafter vid naturligt drag 

sam t GOOO i ndik . hästkrafter vid forcerad t, hvarvi d 14,8 knops 

fart ernås. 
Så smfmingom ökades sålunda storloken å de franska 

ku st-pansarfartygen. l\Iorl införandet af 42 cm. kanonerna å 

Indomptable togs ytterligare ett så bety<lligt steg i denna rikt

nin g att dei::i&a fartygs såväl militära som nautiska egenskapor 

så förbättrades att de ej blott voro i stånd till elen tjänstgö

ring som tillkommer kust-pansarfartyg, utan äfvon till sådan 

som tillhör oskaderpansarfartyg. Indomptable-klassen insorte

rades äfven sonare bland eskacler-pansarfartygen. 

Jrmmapcs (fig. G) tillbör en grupp (Trehouart-klassen) af .Tommapos. 

4 systerfartyg (Trehouart, Bouyincs, Jemmapes, Yalmy). Detta 

fartyg som sjösattes 1892 i St. Nazairo, är byggdt enligt M. 

Bussys ritningar, hufvudsakligen i öfverensstiimmelse med det 

1883 sjösatta. kust-pansarfartyget »Furieux». Det är 87 1n. 

långt, 17 m. bredt, 7 m. djupgående, har G590 tons deplace-

ment, komplett gördelpansar som midskepps är 4GO mm. tjockt, 

aftaganclo mot ändarna till 2-!8 mm. På det 70--100 mm. 

tjocka stålpansardäcket hvila tvö, fasta torn af 400 mm. pan-

sarplåt, hvilkn skyelda ammunitionstransporten äfvensom ba-

sema af de vridbara tornen . Kommandotomet har blott 7() 

mm . pansar. 

I hvardera af de med 4GO mm. tjock plåt bepansrade 

vridbara tornen är en 3-! om., -!2 kalibor lång, kanon mc<l 

270° bestrylmingsvinkel, uppställd. I hvardora af cläcksöfver

byggnadons fyra l1örn inrymmes en liten med 76 mm. plåt 

bepansrad kasematt, hvari en 10 cm. kanon med 135o bestryk

ningsvinkel finnes uppställd . Bestyckningen utgöres för öfrigt 

af 4 st. 47 mm. och 10 st. 37 mm. snabbeld-kanoner samt 2 

st. torpedtuber. 

Maskinerna. äro 2 st. horisonteJa tre-cylinder-maskiner 
Tidsh·ift i Sjöväsendet. 11 
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som drifva hvar sin propeller. Ångan genereras i 16 stycken 
Lagrafel-d'.t\llest tubular-ångpannor för 15 kg. ångtryck. Vid 
profturen den 20 Oktober 1894 uppnåddes 9250 indik. häst
krafter men blott 16,7 knops fart i stället för beräknade 17. 
Besättningsstyrkan är 334 man. 

. Emot dessa fartyg har anmärkts att de hafva dålig dags
belysning under däck, fåtalig bestyckning samt väl litet kol
förråd (310 tons), hvarigenom verkningsradion ej når önskad 
utsträckning. 

Som Frankrikes nyare kust-pansarfartyg ej blott afse kust
försvaret utan äfven eskadertjänst, så synes detta mången gång 
ej blott förorsaka villrådighet vid deras klassificering, utan äfven 
ändring däri. Sålunda figurerade Trehonart-klassen bland eska
der-pansarfartygen, i 1889 års budget, men insorterades redan 
18\:JO officiellt bland kust-pansarfartygen, hvarifrån två af dem 
sedermera ånyo öfverfördes till eskader-pansarfartygen för att 
ännu en gång återföras till kust-pansarfartygens klass. Mod 
anledning häraf anmärker äfven den ansedda franska tidskrif
ten >> Le Yacht>> att den franska örlogsmarinen väl borde kunna 
bringa någon ordning i klassificeringen af sina fartyg, så att 
ej ett och samma fartyg, enligt regeringens officiella dolm
merJt ena o·åno·en insorteras bland eskader-IJansarfartygen 

' b b 

(Cuirasses d'Escadre) och den andra bland kust-pansarfartygen 
(Garde-ootes cuirasses) . 

Inom franska marinen anses rrrehouart-klassen äga sär
deles högt stridsvärde samt utgöra en h-omogen och för en 
fiende synnerligen farlig division särskildt för längre och i sina 
rörelser trögare motståndare, tillföljd af sina små svängnings
radier, 300 m., ty rammen gäller mångenstädes allt fortfaran
de såsom det mäktigaste och mest afgörande vapnet. Sanno
likt blir en rammning blott nådestöten åt en rörelseoförmögen 
motståndare . 
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2:o) Engelska kust-pansarfartyg. 

Ehuru engelska marinen redan 1864 hade börjat förse 
sig med kust-pansarfartyg om 1230-3900 tons och 8,6-11,6 
knop, hvil ka dels voro ändrade träfartyg dels nybyggda af järn, 
så torde dock de 1867 påbörjade bröstvärnsmonitorerna 

Ce?"lJcrus och 1.1agdcda (fig. 7) få anses såsom Englands 
första lyckade kust-pansarfartyg (Coast defence Ships). Dessa 
två af Ed. Reed, för Melbourne och Indiska kolonierna, kon
struerade systerfartyg, afsågos uteslutande till hamn- och kust
försvar, hvartill de äfven visade sig särdeles passande, dock 
voro de, på grund af sina låga fribord , olämpliga för annan 
tjänst. 

Enär admiralitetet ansåg att programfordringarna för 
dessa fartyg bäst skulle uppfyll as af monitor-typen, sa tillgodo
gjorde sig Reed, vid deras väl genomtänkta konstruktion, de 
fördelar som Ericssons och Coles system erbjödo, dock i så 
måtto afvikande frän de amerikanska monitorerna, att tornen 
ej utgingo omedelbart från däcket, utan omslötos tornbaserna 
af ett väl pansradt bröstvärn , hvilket äfven pansarskyddade 
nedre delen af såväl skorstenen som ventilatorerna, samt ökade 
eldhöjden, men förnämligast afsåg stabilitetens ökning. 

Cer-berus, som byggdes hos Palmer, aflöpte den 12 De
cember 1868, har 68,6 m. längd mellan p-p, 13,7 m. bredd, 
4,6 m. djupgående och 3344 tons deplacement. Däcket når 1 
m . och bröstvärnet 3 m. öfver vattenlinien. Det kompletta 
gördelpansaret är 100-200 mm. tjockt, bröstvärnet 200 mm .; 
detta täckes af 26 mm. plåt. I h vardera tornet finnas 2 st. 
25 cm. (1 8,2 tom) kanoner. 

Cerberus har 150 tons kolförråd och 2 propellrar samt 
gör 10,66 knop vid 1369 indik. hästkrafter. 

1.1agdala aflöpte 1870. 
Hotspur (fig. 8). Följande franska marinens exmnpel, 

beslöts 1869 att bygga 2 st. ramm-fartyg - Hotspur och Ru
pert. Dessa utfördes enligt af Reed uppgjorda ri tningar. 
Hotspur byggdes i Glasgow, påbörjades 1869, aflöpte 1870 

Cerberus 
och 

Magdal a. 

Hotspur. 
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samt blef färdigt 1871. Det ansågs såsom Englands första, 
för moderlandet afsedda, kust-pansarfartyg som till fullo upp
fyllde fordringarna å ett dylikt; äfven var det dess första med 
ramm så väl som med täckt vridbart torn utrustade fartyg. 

Det hade 71,6 m . längd, 15,2 m. bredd, 6,3 m . djupgå
ende, 4010 tons deplacement, 2500 indik. hästkrafter, 11,2 
knops fart, 300 tons kolförråd, 950 milos verkningsradie vid 
10 knops fart. Max.-tjocklekon å tornpansaret var 254 mm. 
samt 270 mm. å det 2,1 m. höga, kompletta gördelpansarot. 
För att förstärka rammen, som nådde 2,H m. under vatten
linien och 2,'1-t m. för om främre p-p., så nedgick gördelpan
saret djupare vid förstäfven. Det på gördelpansaret hvilande 
pansardäcket var 50-7 5 mm. tjockt . 

Bestyckningen Lestod af 2 st. 30,5 cm. (25,4 tons) myn
ningsladdningskanoner i tornet och 2 st. 15 cm. (G-l-pundiga) 
Lakladdningskanoner, utan pansarskycld, å öfre däck. Senare 
ökades bestyckningen med 4 st. G-pundiga snabbskjutande ka
noner, 8 st. maskinkanoner, 2 st. båtkanonor och 2 st. torped
tuber. 

Oaktadt de grofva kanonorna voro så kraftiga att de ge
nomsköto 300 mm. smidt järnpansar, så ansågs, vid tiden för 
detta fartygs byggande, artilleriet blott såsom ett förberedande 
vapen för rammen, som utgjorde fartygets hufvuclvapen. 

Oyclops. Cyclops-klassen (fig. 9) innefattar 4 st., af järn byggda 
systerfartyg (Cyclops, Gorgon, Hecate, Hydra) som påbörjades 
1870, sjösattes 1871. De byggdes för att så fort som möjl igt 
förstärka kustförsvaret, för den händelse det tysk-franska kri
get skulle indraga England i krigiska förvecklingar. 

Emedan ofvan beskrifna, Cerberus och Magdala, visat sig 
vara särdeles lämpliga kustförsvarsfartyg, så byggdes äfven 
Cyclops-klassen såsom bröstvärns-monitorer med 2 torn och 
ramm. Do voro 69 m. långa, H m . breda, o m. djupgående, 
hade 3-±00 tons deplacement, 2 propellrar, 16GO inclik. hästkr., 
10,7 knops fart, 270 tons kolförråd samt 1250 milos verk
nin gsraclie. 

Det 122-203 mm . tjocka kompletta gördelpansaret nådde 
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1 ,22 m. under vattonliuieu samt 1,03 m. öfver densamma. Det 
täcktes af ett 38 mm. tjockt pansardäck hvaröfver det 203-
220 mm . tjocka bröstvärnet reste sig 2,07 m. öfver vatten
Jinion. Detta bröstvärn uppbar ett 25 mm. tjockt pansardäck 
hvaröfver do två med 229- 254 mm. tjockt pansar täckta vrid
bara tornen reste sig. 

Destyckni n gen utgjordas af 4 st. 25,t cm. (18,20 tons) 
mynningsladdningskanoner, två i hvart torn. Sodormora hafva 
4 st. 3-pundiga snabbskjutande kanoner, 8 st. maskinkanonor 
och en båtkanon tillkommit. Bes~ittningsstyrkan är 175 man . 

Den för bedöma1H1e af Cyclops-typous änclmnålsenlighot 
till satta kommitten ansåg densamma ej uppfylla de fordrin
gar, som kräfvas af ott kustförsvarsfartyg för Englands kuster, 
emedan dess sjöduglighet visat sig otillräcklig för att vid bårdt 
väder kunna förflytta sig från en hamn till en annan; äfven 
ansågs dot som en brist att den, å sitt öfre däck, ej förde 
småkanoner till skydd mot torpedbåtar. 

Under närmast följande år blef engelska marinen för
stärkt med on del bröstvärns-monitorer (Glatton, Rupert m. fl.) 
förnämligast afseelda för egna kusters försvar, men då de äfvon 
skulle äga så stor sjöduglighot att de vid behof skulle kunna 
tj änstgöra tillsammans mod den sjögående flottan, samt vara 
lika användbara fö r offens i ven inom on moderat distans från 
Englands kL1ster, som för skyclJot af desamma, så nödvändig
gj ordes härigenom större deplacement. De färdigbyggda far
tygen visade sig dock ej vuxna dessa fordringar, utan på sin 
höjd i stånd att öfvorgå till främmande kuster för att där 
offensivt användas mot kustbefästningar och öfrigt kustförsvar. 

Efter ofvan anförda kust-pansarfartyg synes engelska ma
rinen öfvorgifvit att bygga speciellt för kustförsvaret afseelda 
pansarfartyg och detta af clot skäl, att oaktadt den ökade stor
lek , som gifvits senast byggda, dessa dock ägde för ringa sjö
duglighet för att kunna uppfylla det för ett kust-försvarsfar
tyg oeftorgitl.iga vilkoret, att i alla väder vara i stånd att för
flytta sig utefter och försvara landets kuster. Som härför 
erfordras lika stor sjöduglighet och deplacement som för eska-
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dor-pansarfartyg, sam t följnktligen skillnaden emollnu dessa två 
fartygstyper, i det stora hela, blott skulle blifva vorkningsra
dien, så ansågs det fördelaktigare, för ett land mod Englunds 
ekonomiska tillgångar, att byggn alla sina pansarfartyg för 
eslmdertjänst, då ju intet hinder möter att cle, utom detta sitt 
hufvudändamål, äfvon utför kustförsvarstjänst. För kust[ör
svaret afsågs dock speciellt, moderniserade äldre eskader-pan
sarfartyg. Härvid kom det väl till pass att de flesta af dessa 
voro af järn och af sådant bepansringssätt att do nästan lika 
bra uppfyllde fordringarna mot det moderna artilleriet som 
månget långt senare byggdt oskader-pansarfartyg. 

Innan vi lämna de engelska kust-pansarfartygen bör här 
omnämnas ett fartyg som egentligen ej tillhör kustpansarfar
tygens klass, men som tillföljd af sin speciella typ, dock 
lämpligast kan dit insorteras. Detta är 

Polyphemus. Polyphemus (Gg. 10) ett s. k. torped-rammfartyg, påbörjadt 
1878, sjösatt 1881 i Ghatam. Blott inom amerikanska mari
nen äger denna typ sin motsvarighet. Karaktäristiskt för detta 
fartyg är att dess hufvudoffensiva vapen utgöras af en kraf
tig ramm och talrik torpedamoring; h vilka två vapen, i för
ening med stor fart och god manöverförmåga vid tiden för dess 
byggande ansågs sätta detsamma i stånd till segerrik strid med 
de kraftigaste motståndare. 

För att erbjuda fienden en liten skottyta ligger Polyphe
mus, liksom monitorerna, mycket lågt på vattnet, samt har 
dess blott 1,37 m. öfvor vattenlinien uppskjutande skrot for
men af en i vattnet nedsänkt, något tillplattad, åt ändarne 
tillspetsad cylinder, täckt mod ett 7G mm. tjockt stålpansar 
som når 1,83-2,13 m. under vattenytan. Härå reser sig kom
mandotornet äfvonsom · en lätt, båtarna uppbärande, öfyer

byggnad. 
Polyphernus har 73,15 m. längd, 12,Hl m. brodd, G,l 

m. djupgåend, 2G-±O tons deplacement. Ltlngs hela Fartyget 
ända upp till öfre däck löper en dubbelbotton med ett stort 
antal vattentäta cellor. 

De offensiva vapnen utgöras af: 
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En välllig ramm , hvars spets framskjuter 3,GG m. snmt 
ligger så lågt att den , Yid rammning, triiffar det IleuLliga far
tygot nod a n [ör dess pansar. 

Denna ramm är blott afseeld anbringas å fartyget vid krigs
tillfällen; 

Fem st. undervattOJlstorpcdtuber hvaraf 2 å h vardera sidan 
samt den femte i rammspotsen. 40 st. \Vbitohead-torpodor 
medföras om bord; 

Sex st. 57 mm. (U-pundingar) snabbskjutanJa kanoner, 
samt 

Två stycken maskinkanoner. 
Maskineriet består af 2 st. horisontella compoundmaski

ner som driha hvar sin propeller. Ångan genereras i 12 st. 
lokomotivpannor. Vid forcering blef farten 17,8 knop vid 
5500 indik. hästkrafter. 

Det originellaste å Polyphemns är den i dess botton lö
pande 508 mm. breda och !)1-± mm. djupa ränna med däri 
förv arad 300 tons tung ballast, som vid behof (t. ex. [artygots 
läckspringande) kan släppas, hvnrigonom djupgåendet minskas 
306 ä 356 mm., hvilkot motsvarar cirka 1/ 9 af deplace
mentet. Att medföra on så stor död vikt in vorkar naturligt
vis menligt såväl å fart som kolkonsumtion, isynnerhet som 
kollförrådet (200 tons), af brist på utrymme, är väl litet. Verk
ningsradien är 2GOO milos och besättningsstyrkan 142 man. 

3:o) Öfriga länders kust-pansarfartyg. 

H vad öfriga ländors kust-pansarfartyg beträffar, så beror 
deras byggnadssätt af hvarjo särskilclt lands kustförhållanden 
och ekonomiska tillgångar. Ej sällan hafva kustpansarfarty
gen liksom derivorats af eskador-pansarfartygen; i det do till 
form en likna dessa , men ej a ll enast äro umlerhigsna i storlek 
utan äfvon i eu del viktiga <letaljegenskapor såsom pansar
skydd , verkningsradie m. m. Tendensen har dock, liksom för 
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eskader-pansarfartygen och kryssarna, unJor årens lopp varit 

en oupphörlig storleksstcgring. 
Som de stora engelska och frftnslm marinerna, beroende 

på sin mångfalldt större byggnadsverksamhet med ty åtföljan

de tidsenligare erfarenheter, !J är såYäl som vid eskader pausar

fartygen, tagit ledningen så anföras härefter blott några Iå 

typer, som för våra svenska förhållanden erbjuda mera spe

ciellt intresse. 
Monitor. 11Ionit:Jr (fig. 11). Sjöstriderna vid Abermarl -Sound den 

l O Februari 18G2 och vid Hampton Roads <lon 8 och 9 J\Iars 

samma år, kullkastade dittills rådande sjötaktik-teorier, samt 

åtorupplifvade don uråldriga l\1edolhafs-t.aktiken för rammons 

användning, hvilkons värde 4 år senare ytterligare befästados 

å Lissa-dagon. Det var ej blott rammens nytta som viJ 

IIampton-Roads ådagalades, utan stadfästes äfveu Yärdot af de, 

redan vill Krimkriget till användning komna, pansrade farty

gen, äfvensom en ny fartygstyps krigsduglighet. 

Denna helt och hållet nya fartygstyp var den af vår lands

man - John Er·icsson - konstruerade ~M~onitor, som därföre, 

för oss svenskar är erinransvärcF). Detta tornfartyg, som af 

Ericsson döptes till Monitor*'''), byggdes af honom för Jo Fe

dererades räkning på l 00 dagar i Newyork, samt var nätt och 

jämnt fänligt, förr än det i ofvannänmda strid, vid IIampton 

Roads, don !) Mars så kraftigt förde Nonlstaternas talan att 

ej allenast den då från l\1errimac hotande faran nndgi eks, utan 

äfvon dess vid donna stricl åclagalagtla stridsvärde föraniedelo 

till oförtöfyacl beställning af ytterligare ett tjugotal liknande 

fartyg, hvilka i hög grad bidrogo till den för Nordstaterna 

gynnsamma utgången af kriget. 
.:\Ionitor, hvars köl striicktes den 25 Oktober 18Gl, aflöpte 

<len 30 .Januari 1862, var fullt klar 15 dagar diiro[tcr samt 

''') KonHtruktionsbcstämmC'lNenm för detta far tyg var, enligt <len rtf 

)[onbtaternas rcgerin~ ntl.,·sta täfli11p;en: Ett pansrad t fartyg som på niirrt 

håll skulle knm1:1 effektfull bcklimpa, med groft artilleri armerade, ;;jö[ort. 

''"'') Heclan 1852 hade Erics~on erbjtHlit Kapoleo11 lTI ritningar till 

en liknande monitor, 
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hade 52,r; m . längd , 12,G m. bredd , 3,3 m. djupgående och i 

run d t tal l 000 tons deplacement. Däcket, so m låg på ö f ver

kanton af clct komplotta gördolpansaret, nådde, vid stridsläge, 

blott 60!) mm. öfver vattenytan, samt var boplagdt af 2 lag 

12 mm. jiirnplåtar. l\lidt å detsam ma reste sig ett vridbart 

torn af G m. inre diameter och 2,7 m. höjd, bepansradt med 

8 lag 25 mm. tjocka järnplåtar. Komm andotornet hado 228 

mm. järnpansar. Bestyckningen bestod af 2 st. 33 cm. slät

borrade Dahlgren-knnoner, som med <i,s kg. krutladdning ut

sköto G0-75 kg. tunga projektiler. Farten var (j kn op, kon

traktspriset 27 5,000 dollars, men tillverkningskostnaden blott 

195,000. 
I hög sjö visade Monitor underhaltig sjöcluglighet, llVar

för don blott mod förde l kunde användas inomskärs samt å 

floderna. Monitor fann, mod man och allt, kort efter sin glän

sande debut, sin graf vid Kap Hattoras''') och ändades där

med förste representanten för en fartygstyp, särdeles anmärk

ningsvärd emedan den med sina mer än -W patontväreliga upp

finningar (bland annat användes här för första gången om bord 

å fartyg, konstlad vcntileri ng) var resultatet ar on mans -

Jolm Erirsson - uppfinnareförmåga och arbetskraft. 
Som l\Jonitors förnämsta nyhet - det vridbara tornet

numem utgör bepansringsanordningen å alla nationers krigs

far tyg, så kan 1\lonitor, med fullt skäl anses såsom förelöpa

ren till de mo<lerua pansarfartygen, samt dess strill med l\lcr 

ri mac, som inledning till en ny mra i sjökrigshistorien. San

uolikt synes det äh·on att, enär monitoren Lir den pansarfar

tygstyp, som medger största procenten aE sitt deplacement för 

bepnnsringon, det blir han som i det längsta skall kunna för

fäkta pansarets suparioritat emot artilleriet, samt såltmeJa utgöra 

sista förskansningen i den alltjämt pågående striden mellan 

pansar och arti ll eri. 
Att ~lonitors glänsamle framträdande mod ons skulle or-

''') Jnom kongres~en Hr f. n. förslag väckt att låtrt dykarll npptaga 

Monitor fiir att för framtiden fUrva ras såsom ett minne om dennrt för 

Förenta statema ~å ytterst viktiga strid vid liampton HoaLls. 
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saka genomgripa!llle omgestaltningar inom örlogsmarinorna var 
ju att förvänta; äfven byggdes, såYäl om0llelbrtrt som sonare, 
såväl i Amorilm som i Europa, en hel del monitorer, och ännu 
don dag, som är, höjus kompetenta röster, oj blott i Amerika 
utan ähon i andra länder för byggandet af liknanrle kust
pansarfartyg, enär de äga ett dylikts viktigaste ogenskaper 
max. stridskraft och min. sårlJarhet. 

Under inbördeskriget byggde de Federerade cirka GO st. 
monitorer mod ett eller två torn samt ända upp till 5000 tons 
deplacement. Senare hafva äfven dylika byggts därstädes, 
bland andra do 1874 påbörjade, 1883 sjösatta och åren 1889 
-U3 om byggda syster-monitorerna I\fiantonomoh, Monadnock, 
Amphitrito och Terror, af bvilka de två sistnämndas torn (2 
torn å hvardera) ändrados till barbettorn, hvarigenom kano
nernas bestrykningsfält och använ<.lbarhet till sjöss betydligt 
ökats. 

Merrimac. l.ferrimac (ftg. 12) som var den andra kämpen i tvekam-
pen å Rampton Hoarls, erbjuder intresse, ej så mycket genom 
sin konstruktion, men dess mor geno m den lärdom den brin
gar, att mod små resurser kraftiga resultat kunna nås, när 
det nya vapnet oförbcredt framträder, äfvensom att den ena 
dngcns segervisso herre, redan dagen därpå, i sin tur från
rölms sin maktställning af den oväntade kraften hos en oför
utsedd motståndare. 

JJicnimac var ursprunglingen on 1855 i Charleston (Syd
Karolina) byggd trä-propeller-fregatt, som redan de första da
game af inbördeskriget fallit i de konfererades händer i Nor
folk hvarest den då låg afrustad. 

1\Iod nästan till vattonlinien afbräml öfvorvattonskropp 
uppbogserades den till Richmond h varost den 1861 bepansra
des med jänvägsskenor och plåt, försågs med en 1,2 m. fram
springande gjutjärns-ramm, samt ombyggdes på så sätt till 
ett slags kasematt-pa11sarfartyg, som därefter kallaclef:l » Yir
gn~w». 

Virginia vm långt ifrån något Inllänclaclt verk, mon ]mu
do omöjligt bättre bli vid Richmonds arsenal. För strid i 
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fiodmynningar syntes den dock ämlamålsonlig. Dess längd 
var 7S,:3 m. , brodd 17 ,5 m, <ljupgåem1o 7,:32 m. samt var ka
sematten, Inrars sidor lutade 35° och nodgingo GlO mm. mH1cr 
vattenytan, 51,8 m. lång. 

Bestyckningen bestod af 6 st. 22,8 cm. slätborrade Dahl
grens kanoner, 4 st. 17,7 cm. samt 2 st. 15,2 cm. hmoner. 

Scgcrsäll, ja så att säga mod flygande fanor och klin
gamle spel, drog Merrirnac sig tillbaka nppför James-Hiver af
tonen don 8 Mars; efter väl förrättad t dagsverke af två för
störda skepp (Cum berland och Congress), ett skepp (l\1 innesota) 
jagaclt på grund, 300 dödade samt mer än 100 sårade mot
ståndare, för att fullt säker, följande dag, fullfölja sitt påbör
jade förstörelseverk. 

Mod oro motsågs äfven följande dags morgon af de Fe-
dererade; men räddningens och vedergällningens timme var 
slao-en med ankomsten af elen lilla Monitor, ty efter on hel ,.., 
dags het strid med donna nödgades Merrimac, illa åtgången, 
med skadad maskin, långsamt loma sin väg, för att al<lrig mor 
inlåta sig i strid, enär ban kort därefter, vid Norfolks inta
gande af N ordamerikanarna brändes. 

Miantonornoh ådrog sig mycken uppmärksamhot dels vid 
den internationella fiottrovuen å 1\e\ryorks rodel 18~l3 , såsom 
enda- representfLnten för donna fartygstyp, dels genom sin lyc
kade och snabba öfverfärd (blott 10 dagar och 10 timmar) till 
Europa l8G6. 

Dess tvärsektion och stabilitetskurva anges i iig. 32 och 
36 samt är dess längrl 79 m., bred<l 17 m., djupgåcmlo -!,ö 
m. och deplacement 3987 tons. Boprtnsringen utgöres af ett 
komplett. 178 mm. tjockt gördelpansar, 292 mm. tjockt torn
pansar, 22U mm. pansar å kommandotornet samt--!--! mm. tjockt 
com pundstål-däck. 

Bestyckningen består af -! st . 25 cm. kanoner mell hy
draulisk manöver, 2 st. 10 cm. (G p:r) snabbskjutande kano
ner, 2 st. 37 mm. (3-p:r) och 1 (1-p:r) kanon. 

Fartyget bar 2 st. compound-maskincr som drifva hvar 
sin propeller och åstadkomma 10,5 knops fart med H2G indik. 

Mianto
nomoh. 
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hästkrafter. Kolförrå<l<let är 330 tons samt verkningsradion 
1800 miles vid 10 knops fart. Bosättningsstyrkan ii.r ltiO mau. 

JJiontery ([ig. 13). Amerikansim marinon har sista ticlon 
bland annat ökats m od ytterligare en , totalt nybyggd, till kust
och hamnförsvar afseeld monitor med detta namn. Denna är 
ett två-propellerfartyg byggclt 1890-93, af mjukt stål, vid 
Uuion Iron W orks i San Francisco för l ,G2S,P60 dollars. DeE's 
dimen sioner äro : längel 79 m ., bredd 18 m., djupgåeudo ] l,.t 
nJ., hvaremot svarar 3001 tons de place ment sa m t 72 kv.-m. 
noll- spantarea. \'id striclsliige i.ir deplacementet -l-118 tons och 
noll-spantarean 77,1 kv.-m. 

Nästan längs hela fartyget sträcker sig en dubbelbotten 
som bildar 107 st. omsorgsfullt rlrän erade vattentäta celler, 
genom hvilkns fyllning fartyget nedsänkes till sitt stridsläge. 

Denna dränering, äfvonsom de för cellornas vattenfyll
ning erforderliga ventilerna. manövreras från däck. I allt in
n ehåller fartyget 233 vattentäta rum. 

Do t komplotta gördel-stål pansaret, som är l 0-33 cm. 
tjockt, når 7G cm. öfvor och Gl cm. und er vattenytan. Det 
friimro barbottomat är 33 cm. t.iockt samt det tillhörande vricl
IJara tornet 20 cm. l\Iotsvarande tjocklekar å aktra tornet äro 
2:J och 19 cm. Kommandotornot, som hestår af 25 cm. tjockt 
stål , förenas med pansardäcke t medels t en -10 cm. vid och 16 
cm. tjock ståltub. Skorstenen äfvensom eldrumsventilatorerna 
äro skydelade af 15 cm. tjock pansar till 1,2 m . hvjd öfver 
det 50-- -71:) mm. tjocka pansarcläcket. 

Bestyckningen utgöres af 2 s t. 30,') (-16 ton) kanonor i 
[rämre tornet , 2 st. 25,-l cm. (27 ton) kanoner i aktra tornet, 
() st. 10 cm. (G p. r.) kanoner å öfvorbyggnadon, 2 st. (l p:r) 
kanonor å bryggan samt 2 st. ( l p:r) kanoner i märsen. 

Tornen m ecl kanoner, ammunitionshi ssar samt rodret ma
növreras medelst hydraulik. Maskinerna äro 2 s t. vertikala trip
pelmaskiner, i hvar sitt vattentätt maskinrum, thifvancle hvar 
sin tro-bladig manganbrons-propoller. Ångan genereras i 2 st. 
onkolänoade cylindriska pannor m od 270 kv.-m. total eldyta 
samt i -1 st . IVarels pannor m ed 1100 kv.-m. total eldyta . Vid. 
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forcering var ångtrycket 160 l. bs, slagantalet 166,5 per ml
nut, inclik. hästkra[ter 5f>n3 och farten 14,4 knop. En bel 
svängningscirkel utfördes på 5 n1inuter 30 sekunder. 

Fartyget bar full ständig såväl inre som yttre elektrisk 
belysning. Pansarets vikt uppgår till en så anmärkningsvärd 
stor del af deplacementet som 29 procent. 

Iuom Amerika (åtminstone inom kongressen) detta moni
torernas h emlnncl, synes förtroendet för denna furtygstyp vara 
så s tort att än tler skola byggas. Dessa tillhöra den s. k. 

Ar·kansas klass (fig. ] 4) som bostår af 4 systorfartyg (Ar
kansas, Nonda, Florida, W yoming) af monitortyp (Coast-do
fence monitors) hvilka byggas enligt kongressens beslut (Tllo 
Act oE May 4 1898). För dessa -1 monitorer gälla följamlo 
u ppgifter. 
SkFofuct : Liingll i vattenli nie n .. 

öfver allt.. . 

7G ,s m. 
77,7 )) 
lb,24 )) 

Pansar: 

Bredd, max .. 
Fribord, förut 

» akter ... .. . ... ... ....................... .... . 

0 ,7 7 )) 

0 ,77 » 

Medeldjupgående med fulla förråd och 400 
tons kol .. .. . . .......... . . 3,81 » 

3000 tons Motsvarande deplacement ............... ..... . 
Komplett gördel pansar, höjd .. . .. . 

'l'orupansar 
Bar bett-pansar 
s tyrtorn 
Pansardäck 

» tjocklek 

)) 

)} 

)) 

1 ,52 m . 
.. 7G--280 mm. 

. ····· · ... . . 26-1 
····· ········· · 280 )) 

178 )) 
37 )) 

Annering: 2 st. 30,4 
4 )) 10 

cm. kanoner m ed 3,07 m. eldhöjd . 
>> snabbskjutande » 4,H >> » 

3 >> 6 pr. 
4 » l 

lJiaskincr äro 2 st. vertikala trippel-maskiner i ett gemensamt 
maskiurum. Vid 2-100 indik. hästkra[ter och 200 
maskinslag är farten 11 ,5 knop . 

Ångpannor äro 4 st. tubular-ångpannor med 17 ,6 kg. ångtryck 

Arkansas. 



Svenska 
monitorer. 
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samt 817,5 kv.-m. eldyta och cirka 18,G kv.-m . rost
yta. De hafva eldstäder både för- och akteröfver 
samt inneslutas i ett gemensamt eldrum. 

Frånseclt en ringa ändring i form, så är skro[vet en min
skad Monterey. cloplacerande cirka 30 proc. mindre. Farten 

· blir äfven mindre (cirka 20 proc.), men blifva dessa monitorer 
möj ligen något sjödugligare, emedan tyngderna koncentrerats 
mera ti ll fartygets miclt. Jämförda med de äldre monitorerna 
Amphitrite och l\Ionaclnock, har, beroende på å skrof och ma
skineri gjorda viktbesparingar, ej så obetydliga förbättringar 
ernåtts. 

Som beaktansvärda fördelar bos Arkansas framhålles dess 
balanserade torn af modernaste typ, uteslutande användning 
af tubular-ångpannor, effektiviteten hos dess 30,4 cm. kanoner, 
elektricitetens vidsträckta användning för tornmckanismer , bis
sar och fläktar m. m., akterskeppets afrundade form som skyel
dar propellrarna samt att cirka 50 tons färskvatten kan med
föras i den dubbla bottnen, till resorvmatning. 

Så odeladt man inom amerikanska marinen gillar de ny
byggda l:sta klass eskacler-pammrfartygen (Kentucky, Kearsarge, 
Alabama, 'Wisconsin, Illionois, Maine, Ohio, Missouri), och hvil
kas modeller voro utställda å 1900 ån; världsexposition) så sy
nes Arkansas klass ej åtnjuta samma anseende emot hvilken 
bland annat förutsäges, ovisst om med eller utan skäl, att dessa 
fartyg komma att rulla så kvickt att en noggrann skjutning 
blir omöjlig. Amiral Sampson angaf äfven i sin rapport öfver 
S:t Juan-slaget, denna typ mindre ändamålsenlig, emedan far
tyg med så låga fribord, allaredan vid obetydlig sjö ej kunna 
använda sitt grofva, lågt liggande artilleri. Enligt motsatta 
partiets åsikt torde dessa - coast-defence monitores - använ
da för afseclt ändamål (försvar af hamnar och flodmynningar) 
blifva af stor nytta. 

Kostnad af skrof och maskineri är 1,250,000 dollars . 
Svenska monitorer, John Ericsson (fig. 15), Loke och Slcöld 

(fig. 16). Genom John Ericssons tillmötesgående att ej alle
nast ställa sina monitorritningar till Sveriges förfogande, utan 
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äfven personligen med råd och upplysningar tillhandagå den 
till honom, för monitorernas studerande, utsända, sedermera 
blifvancle chefen för K on g l. Mari u ingen i örstaten (d' Ailly ), bl e f v o 
vi rätt tidigt innehafvare af den tidens som ypperst ansedda 
stridsfartyg (monitorer). Ericssons omtanke och kärlek till sin 
gamla fädernebygd inskränkte sig ej blott till detta, utan gjor
de han äfven den, för en ej bättre ekonomiskt lottad person, 
betydliga uppoffringen att skänka vår första monitor dess 2 
grofva kanonor (38,1 cm. slätborrado), om hvilket allt namnet 
»J ohn E}ricsson>> som gafs densamma erkännsamt erinrar, äfven
som de i våra dagar öfver honom resta minnesvårdar. Vid 
den i Ericssons föde lsebygel skola, såsom två väktare, hvila de 
af honom en gång i tiden skänkta, monitoren John Ericssons 
första kanoner. 

Att här ingå på någon beskrifning öfver våra monitorer, 
dessa för oss så bekanta fartyg, synes öfverfiöcligt. För jäm
förelse med bär omnämnda kust-pansarfartyg anges dock i ne
danstående tabell (I) några dimensioner å ett par af våra 2:a 
klass pansarbåtar äfvensom å en af 3:e klassen, fig. 15 och 16 
ange hufvudkonturerna å en utaf hvardera slaget af dessa våra 
små pansarbåtar, hvilka, ehuru de numer ej anses uppfylla 
fordringarna å ett kust-pansarfnrtyg, väl äro värda de mocler
niseringskostnacler, som på dem nedläggas för att af dem er
hålla utmärkta väktare och försvarare af våra minlinicr och 
skärgårdar. 



- 170-

Tabell I. 

Färd igbyggd å r ................ . ... ...... ........ . 
Byggn :ul~v[trf ... ....... ..... ....... : ....... .... .,,., 
Längel i V[ttteulinien i meter ... .... .. ........ . 
Bredd, max. i meter. ............................ . 
Djupgående i 
Depbcement i tons ..... . ...................... .. 
Höjd öfver v[tttenytm1 ti ll reliug i mm ... . 

> kanonport i mm. 
Hä:stkmfter .. . .. ... . .. ....... .. ................ ..... . 
F[t tt i knop .. .... ..... .. .... . ...................... . . 

Bepans·rinq: 
GördeJp[tUS[tr, tjocklek i mm. 
Kanontornpansar > 

styrtorn 
Däck-

Bestyckning: 
24 cm. lmno ner .......... . . . ., ........ .. .... ...... . 
15 > 

57 llllll. s::;. . ........ .... .. ..... , ........ . 
Kulsprutor .. . .. . ................................... . 

John l 
E ricsson. 
Ombyggd 

18fi5 
Motl\l[t 

60,9 
13,8 

3,7 
1500 

380 
7/, 

125 
270 
250 

43 

2 
2 
2 

Lok e Sköld 

ltl71 ] fl(j!) 

J\1o t[t][t J3crg8n nd 
G2,-1 31,9 
1:3,7 G,s 

3,6 2,3 
J liOO 240 

'JOO 270 
14HO 1050 
430 17 
7 ,s 4 

125 G4 
447 220 
237 ]7,8 
25 ]!) 

2 1 

2 2 

Att det ej är blott i monitorernas hemland (Amerika) 
som denna fartygstyp fortfarande uppskattas, [rarngår dels af 
andra länders facktidskrifter, hvilka förorda byggandet af mo
nitorliknande farty g, äfvensom af i olika marinor nybyggda 
och under byggnad varande dylika, dock med dc afvikclser 
från den ursprungliga typen, som betingas af de offensiva och 
defensiva vapnens stora förbättringar. 

Danmark är härå exempel med sina snart färdigbyggda 
och under byggnad varande pansarfartyg, af lnilka 

Skjold . Skjold (fig. 17) är ett för Köpenhamns försntr , 180G å 
dess örlogsvarf, af stål färdigbyggdt kust-pansarfart:'g aE 71 
m. längd, ll ,ö m. bredd, 4,1 m. djupgående, 21GO tons depla
cement. Fartyget är försedt med ramm samt har en smal 
järnmflst, med en stridsmärs som liknar vår Sveas. Eu cell-
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indelad <lubbelbotten löpor längs hela skrofvot, samt är micl· 
skeppsektion närmast rektangulär, såsom å en mycket dräktig 
lastångare. I hvardera slaget finnos on slingerköl utefter cirka 
hälften af fartygets längd. Trä bar så långt som möjligt sökt 
undvikas, dock äro bland annat såväl däck som en del trap
por af rletta materiel. I allmänhet äro skotten bestrukna med 
h vit korkblandad oljefärg. 

Bopansringens max .-tjocklek är, å den kompletta gördeln 
225 mm., å det stora tornet 203 mm , å de tre öfriga tornen 
110 mm. samt å pansardäcket 50 mm. 

Bestyckningen utgöres af en 2-1: cm. kanon i det frän1l'C 
tornet, en 12 cm. snabbskjutande kanon i hvardera af de tre 
öfriga tornen, 4 st. 4 7 mm. ss. kanoner samt 2 st. revolver
kanoner. 

Alla tornen med kanoner och lavottager äro rörliga samt 
tillverkade hos Can et i Ha v re. De manövreras enelera mo( l 
elektricitet ollor för hand, samt hafva cirka 2,75 m. elrlhöjll. 
24 cm. kanonen har cirka 300° bestrykningsYinkcl, som med 
elektrisk kraft tillryggalägges på l minut, samt mod handkraft 
på. cirka 5 minuter, hvarvid 6 man arbeta i vefvarno. Detta 
torn är dock så lättvridit att det bn vridas af en man. Un
der vridningen är tornet uppressadt a[ hydrauliskt tryck om 
cirka 80 atm., dock . ej så mycket att det lyftes utan blott så 
att trycket å de hori sonteJa bärrullarna betydligt minskas . I 
horisontel led styres tornet af vertikala styrrullar. 

Midt under hvarje torn finnes en ammunitionsdurk, från 
hvilken ammunition vid 24 cm. kanonen uppfordras elektriskt 
i tornets centerlinie å ett ammuuitionsbord , med tre fördjup
ningar, hvari en projektil med två stycken tillhörande krutkar
duser upplyftas tätt bakom kanonen. Cirka två minuter åtgå 
per lossadt skott. Till de tre 12 cm . kanonerna uppfordras 
iifven ammunitionen med elektricitet, men vid sidan af hvarje 
kanon. Dessa tre torn manövreras för hand. 

Fartyget har 2 propellrar, hvardera drifven af sin ver
tikala trippelmaskin i lwar sitt, medelst ett långskeppsskott åt
skillda, vattentäta maskinrum . Kommunikation emellan dessa 

Tidslct·ift i Sjöviisendet. 12 
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skor genom on, b~tde från däck och maskiurum stängbar, skjut

dörr som vid stiingning, merlelst ett kugghjul, inkilas i metall

spår. Donna döns vattentäta sti:\ngning har profvats genom 

att före maskinernas insättning, fylla hela det ena maskinrum

mot n~eJ vatten. l<'artygets fart är cirka 13 knop. 

Angau genereras till 180 u 200 skålpunds tryck, i-± st. rrhor

nycroft-pannor, två och två i lwar sitt, medelst ett tvi:\rskepps

skott åtskillda pannrum. Don mot 'l'bornycroftska pannor 

emellanåt hörda anmärkningen att do, tillföjd aJ tubernas kro

kigbet lätt sota igen sig och äro svårrengörliga, har äfvcn här 

besamwts för N ewcastle-kol, men go nom att elda med W aleska 

kol undvikes donna ohigenbot till den giad att 8 månaders 

expedition kan göras, utan att pannorna erforJra annan ren

göring af tuberna i:\n desammas renblåsning medelst fulltrycks

fluga. Hänid råder 3 tums blästertryck i pannrummen för 

att förhindra sotets intriingande dit; äfven måste fartyget här

under ligga tyärs vinden på det att det utblftsta sotet och askan 

må gå öfYer bord och ej nedfalla å däck. Efter nämnda tid 

(8 mi'tnader) erfordra pannorna en fullständig rengöring. 

Oaktac1t denna mot krokiga tuber förekommande anmärk

ning, så väl som mot sv !'tri aheten u t t utbyta dem ha f va do 
"' . ' 

cloek den stora fördelen af fri expansion, nödvändig för de i 

ou rörpanna förekommande stora·temperaturvariationernn. Det 

är ej blott danska marinen som me<l förkärlek använder den 

Thornycroftska panntypen, utan användes (lon bland andra 

äfven i den lwlliin(lska. och tyska ociJ detta efter grundliga 

experiment och umlcrsökningar. 

För fartyget erforderlig eicktri citet genoreras af 4 stycken 

generatorer tillvorkalle hos JörgensPn i Köpeuhamn. 

Tätning mollan tom och glaci s u tgöros af ou rund t torn

basen anbragt. läclerring, som Yid behof nodpressas mot glacisen 

af, kring tornbasen sittande, mindre skruftaokeL För Yanliga 

bebo[ visar denna Uitning sig tillfyllest, dock hade vid Skjolds 

gii.ng från I~risliania till Köpolllmmn, i hård t väder, vatten in

trängt härstädes; mon Skjold iir ju ej häller afseeld för öppen

sjö-tjänst, utan för Köpenhamns försvar, hvartill det, med sina. 

- 171:1-

enligt franskt mönster byggda torn och elen ringa skottyta det 

erbjuder en fiende, synes särdel es ändamålsenligt. Naturli gt

vis är (let ej vuxet stora eskader-pausarfartyg och dessas öfver

väldigande eld, men väl svagare bepansrade fartyg, hindrande 

dessa att intränga och förstöra do mot de stora fartygen an

ordnade minlinierna. Särdeles fördelaktigt syues det vara med 

hvar artill eripjäs i eget torn, med sin egen uneler detsamma 

belägna ammunitionsclurk. Härigenom blifva oj allenast kano

norna möjligast oberoende af hvamndra vid sin eldgifning, utan 

erhålla de ~ifven b~ista möjliga skydd, ools beroende på den 

stora motståndskraft runrla torn erbjuda mot träffande projek

t iler, dels på den säkerhot det medför mot att mer än on pjäs 

i stöten nedtystas a[ en träffande fientlig projektiL 

Herluf Trollc (flg. 18) erinrar i mycket om en förstom<l 

SkjolfL Det är byggclt af stål, Yid Köpenhamns örlogs,·arf, 

h varost det sjösattes den 2 Septomber 1899. 
Dess dinwnsioner äro: 

längd mollan p . p........... .. .. ... 81,8 m. 

brod(l på pansar. .......... ...... 14,8 » 

djupgående ........ .. .................. 4,7 > 

deplacement.. . ..... ...... 3470 t. 

Det har ramm med en uneler denna, såsom å vår OrlcJJ , 

anordnad stä[tnb, hva.dörutom 2 st., från Armstrong inköpta, 

undonattens-si<1tuber äro anbragta 28 m. från fartygets för. 

Utefter cirka en tredjedel af fartygets längd finnas 2 st. trä

fyllda cirka 75 cm. höga slingorkölar anbragta i fartygets slag, 

samt är, för bättre manöverfärdighots Yinnande, akterskarpet 

mycket bortskuret och rodret balancora<lt. Det har dubbel

botten och m ånga vattentäta rum. 

Bopansringen utgöres af ett 175-200 mm. tjockt kom

plott gördel-pansar, som dock afslutas cirka G nL från farty

gots för medelst ett tvärskopps-pansarskott Detta gördelpan

sar ni'tr 1,05 m. öfvor samt 1,10 m. under vattenytan. Härå lig

gande, af två pli'ttlag bopnitade pansardäck är 57 mm. tjockt. 

För vikLbesparing äfvensom för att frånkomma de, af on pau

sardäcket träffande projektil, kringslungade nagelskallarna, äro 

naglarna i detta pansardäck försänkta å båda siclor. 

l [crlnf 
Troll e. 
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A detta pansardäck stå: 

dels i fartygets medcllinie, 2 st. 175 mm. tjocka fasta 

torn med tillhöranilc 150--175 mm. tjocka rörliga torn, 

dels 4 st. små kasematter, 2 st. å hvardera siuan, hvilka 

äro 140 mm. tjocka i eldfronten men blott GO mm. baktill. 

styrtornet är af 200 mm. pansarplåt på 28 mm. skin. 

Pansarplåten är levererad af Mcssrs. Dearclmore, oE tbc 

.Parkhead Forge and Steel W orks, Glasgow, tillverkad af krom

nickelstål, enligt af dem uppfunnen process. 

Vid i Danmark, på Amager, 1898 utFörda leveransskjut

ningar me<l 15 cm. Krupps projektiler mot en 2m . lång plåt 

. erhölls som medelresultat af 7 skott: 
'l' 

2,16. 
t 

T = thcoretiskt beräknad genomtriingning i smidd järnplåt. 

t = erforderlig motståndstjocklok å profplåten. 

Då nu enligt omsorgsfulla, 18D7 i JGnglancl utförda , 
fvrsiik 

t 
)) 

» 

1,27 för compouml-plåt 

2,B3 » 

nickelstål 
engelsk 

» 2,3fi » amerikansk » 

han-cyf'crad enligt äl(lro metall 

» Krupps » 

så synes det erhållna resultatet tillfredsställande, ehuru 

ej uppnående det för engelska marinen, i Portsmouth bcsti1mrla 
T 
t = 2,24 . 

Bestyckningen består af: 

2 st. 24 cm. Canet-kanoner i de två i fartygets medel
Iinie belägna tornen; 

4 st. 15 cm. ss. Bofors-kanoner i de fyra borelvarts va
rande kasematterna; 

4 st. 57 mm. ss. kanoner, 2 å livar sida emellan 15 cm. 

kase{natterna, som således skydda dom i vissa riktninn·ar · 
b . ' 

6 st. 57 mm. ss. kanoner på öfverbyggnaden; 
8 )) 37 » » » 

Hvarje torn och kasematt har sin egen, midt under det-
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samma belägen ammunitionsclurk från hvilkcn ammunition till 

2-l cm . kanonerna elektriskt uppfordras genom dessas pivoter, 

samt till 15 cm. kanonerna genom ett vid sidan af hn1rjc lm

non, inuti kassematton varande fyrkantigt hål. De grofva 

kanonerna lättas hydrauliskt (glycerin) n ör dc skola an vändas. 

Torn och lavättaga äro tillverkade å Köpenhamns örlogs

var[, i hufvudsaklig ö[verensstiimmelso med de till Skjolrl, 

från Canet levererade. Liksom å alla nyare örlogsfartyg und

vikes, så långt som möjligt, att a nviinda trä. 

Maskinerna äro 2 st. vertikala trippelmaskiner hvars ånga 

genoreras i G st. Thornycroft-pannor, fördelade i 2 cldrum . 

Vid -1200 inclik hästkrafter är farten 15,5 knop. 

Bcsiittniugsstyrkan är 250 man. 

Olfert Pischcr är ett systorfartyg till Herluf Trolic med 

något större bredel (15,2 m.) och deplacement (3500 tons). 

Öfriga dimensioner, maskmcri, bepansring, bestyckn ing och fart 

bliha såsom å Herluf Trolle. 
Detta fartyg h vartill l 00,000 kronor anslogs i 18!19~ 

1 DOO års marin budget, bygges ä[ven å Köpenhamns örlogsvarf. 

Rcinicr Claeszcn (ng. Hl) är ett Holländskt 1891 sjösatt, 

för försYarot aE ZuiL1crse-kustcn, af stål byggdt kustpansarfartyg 

at lllOnitort_vp, med ramm. Dess hufvnclllimensioncr äro: 

Li.i ngcl öl\·cr allt . . ...... ... 70.oo m. 

Brodd piL pansar . 13,.j0 

Djupg[wnllc, mellul- -1, 10 » 

Deplacement .. . . ... ... ... ... . . 2-HJO t. 

Det har en ph cirka O,li m . afsU\.nLl från borclli.lggnin

gen belägen innerbotton. \ 'attentäta äro 7 st. af tvärskepps

skotten, det dc tvh maskimnm1uen åtskiljande långskoppskot

tet sam t propellertunnlar och kolbox:skott. 

Don främre , ti.ltt bakom kommandotornet belägna, af stål 

bygglla, med stridsmärs försellda masten är 11,7 m . hög och 

liar O,s m. diameter. Den mindre, akterut å hytteläck varan

de signalmasten har rå och gaftel. 

Dopansringen utgöres af ett komplett cornpound-gördel

pansar som på 29 m. längd midskepps är 120 mm. tjockt samt 

Olfmt 
Fischer. 

Hcinicr 
Claeszen. 
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100 mm. mot fartygets ändar. Längs hela fartyget löper ett 

buktigt pausardäck, som bord v arts och vid fartygets ändar 

nodgår 1,10 m. under vatt;mytan ocb livars högsta parti når 

0,:15 m. öfver densamma. A den horisonteJa delen är det hop

lagclt af två lag 25 mm. stålplåt samt af tro lag dylik å dc 

lutande sidorna. 

Det vridbara tornot har 28 cnJ. compound-pansar på 22 

cm. teakbackning samt ett 38 mm. tjockt tak af stålplåt, hvarå 

2 st. sikthufvar af gjutstål. Tornbasen sk~·<1das af det, den

samma omslutande, till pansardäcket nedgåemlc, fasta pansar

tornet. Det cylindriska kommandotornet bar äfvon 28 cm. 

oomponnd-pansar på 22 cm. teakunderlag. Dess akterifrån 

ledande ingång skyddas af en 2 m. hög pansarplåt. De från 

detta torn ledande språkrör och styrledningar m. m. skycl<las 

af en mollan detsamma och pansardäcket varauclo pansartub 

med 20 cm. inre diameter ocb 28 cm. godstjocklek. Den ak

terut varande 17 cm. kanonen skyeldas af en -lO cm. stålsköld. 

Bestyckningeu utgöres af: 

l st. 21 cm ., 35 kaliber lång Krupps kanon i tornet. 

l » 17 » 35 » » » akterut. 

2 >> 37 mm. ss. kanoner å hyttdäck. 

2 » 37 » revolverkanoner å hyttdäck 

l » 37 » i militiirmärson. 

2 » bredside-torpedtuber, som kunna skjuta från 45° för om 

tvärs till 30° akter om tvärs. 

Torpeder lllecl laddningar, luftpumpar och accumulatorer 

äro bolägna under pansardäckot. 

Hummot mellan pflnsardiick och mellandäck iir iwlolarlt 

i vattentäta celler, af h vilka de bon! varts liggande äro fyllda 

med cellulosa. 

Maskinerna äro 2 st., af hvarandra oberoende trippelex

pansionsmaskiner mod 608 mm., 787 mm. och 1270 mm . cy

limlerdiametrar samt -183 mm. slaglängd. Dc äro belitgna i 

h var sitt, medelst ett långskoppsskott åtskillda maskinrum. Yid 

i)-(j cm. forcoradt drag i slutna olllrum ernås 2-1-00 inJik. 

hästkrafter och HJO maskinslag per minut. Cirku lationspum-
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parna äro af centrifugal-pump-typ. Nödfall.~\-i:-: kunna <le an

vändas för <1riineringen, livarvid 300 tow:> Yatten utpumpas per 

timme. Propellrarna, som äro af Delta-metall, lwfva -l blad, 

2,iiG m. diameter samt 2,·1!-3,0:'5 m. stigning. 

Ana-a af 11 ti ks:. trvck genereras i 3 st. cvlimlriska stål-
o ) <J J .._.. oJ 

ångpannor af 2,6 m . <liamotor, 5 ,:3:3 m. längd, -100 m 2 total 

old yta, 10,2 n J.~ total rostyta samt 10,7 m B totalt ångrum. 

Fartygels fart är 12 knop, kolförråd 1 GO tons samt ho

siittningsstyrka 1-J.O man. 

Med ångkraft vrides tornot 3Ci0° på -15 sekunder. Det 

kan äfvon >-ridas för hand. 

~tngstyrmaskin, so m är placerad akterut uneler pansar

däcket, kan manövreras endera från kommandobryggan ollor 

styrtorn o t. 
Elektrisk belysning åstadkommes af 2 st. dynamomaski

ner om 150 ampere och 70 volt vid 300 hvarf, men finnos 

c1essutom ett accumulatorbatteri tillräckligt för cirka l-lO st. 

glödlampor. Strålkastarno hafva 70 cm. diameter oclJ så stor 

ljusstyrka att, vid gynnsamt viicler, en kanon båt kan upptäc

kas på 3000 meters afståml samt on torpedbåt på 1:)00 meter. 

Som af fig. (IG) ses nedgår pansardäcket till underkant 

af gördelpan~arot, hvilket synbarligen molHör en större siikor

bet mot fientlig elcl tin då pansardäeket slutar vid gördelns 

öfvorkant, emedan i förra fallet görllelpausnret kan hiekskjutas 

ocb pansardäcket fortfarawie afhållor dot inträngamlo Yattnot 

från att nedrinna i fartyget, samt törhända sänka detsamma, 

hvilket ej är förbållandet vid den senare pansm·diicksauordningen. 

Holländska monitorer af senare datum ilro följande två, Holländska 

projekterade men ännu ej byggda , monitortyper A. ocb B. mod monitorer. 

i följande tabell (H) angifna dimensioner. 

llåcla typerna hafn1 ramm, 60 mm. pan~ard iiGk, pansral1t 

styrtorn; men llå typen A. såvill för- som akterut har ett :wo 
mm. tjockt barbottorn, med central L-><f Jlllll. tjoek alllmuni

tionstransporttntnHna, så äger t~·pon B: blott ett r1ylikt, föru t, 

umler det att lless akterut YHl'fliHlo 12 cm. kanon skydelas a[ 

on 50 mm. tjock stålsköld. 76 mm. kanonerna sky!ldas a [ 15 

25 mm. tjocka stålsköldar. 



Katal t din. 

-- 178 -

Tctbcll II. 

Längd mellan p. p. .. .. .. . ..... ... . . 
Bredd ............ ...... .. . .............. ... ... .. . 
Djupgående . . . .. .......................... . . 
Deplacement ....... . ....................... . 
In di k . hästkrafter ............................... .. 
Fart i knop ........................................ .. 
21 cm. kanon, 40 kaliber lång ... .... .. . 
12 ss. kanon ................. . ......... .. . . 
75 mm.>> 
37 )) 

Typ A. l Typ 13. 

57 ,5 m. 
13,2 )) 

3,1 
1600 tons 

700 
9,5 
2 
o 
4 
4 

57,5 
13,2 
2,\l 

l.J.OG tons 
680 
9,5 
l 
l 
4 
4 

Äfven i andra än ofvnn omuän:mda marinor användas 
fortfarande monitorer, exempelvis i Rysslanlis och Österrike
Ungerns, i hvilket sistnämnda land und er sommareu 18!)9 
kombinerade öfningar emellan armen och de två små monito
rerna Koros och l\faros utkämpades å Donau. 

Monitorernas glänsande resultat och ovanliga form, så 
olik förut brukliga fartygsformer, synes på vid ga{vel öppnat 
fältet för många spekulativa hjärnors funderingar att medelst 
ovanliga skeppsformer fullkomna fartygens stridsvärde. Bland 
sållana mer eller mindre lyckade en illefoster, intaga otvifvel
aktigt ej förglömmandes engelska pansarfartyget Captain som 
kantrade å sin första expeuition, n edan beskrifna ramm-fartyg 
Kathadin, som starkt erinrar om den här förut omnämnda 
Polyphemus samt Popoffkan Novgorod, hvilken synes gått till 
gränsen för monitor-principen bemärkta platser . 

Katahdin (fig. '20) är ett s. k. ramm-fartyg, bygg(lt för 
kust- och hamnförsvar vid Bath Iron W orks i Maine, till ett 
pris af 930,000 dollars. Det aflöpte den -1 F ebruari 1893 samt 
gjorde sin officiella proftur den 31 Oktober 1895 å hvilken 
blott lG,11 knop uppnåddes i stället Iör kontrakterade 17 , hvil
kot hade till följd att th e Navy Dopartment vägrade att tills 
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viLlare emottaga detsamma. Det nr holt och hållet af mjukt 
stål, har dubbelLotton å största delen a[ sin längd, 72 vatten
t~lta celler mollan donna och ytterbotton, samt finnes inalles 
102 st. vatteutäta afdolningar i fartyget, som bar följande di
m enswnor. 

Längd öfver allt .. . 7G,3 m. 
Största breull. . .. . . . . .. ... ... ... ... 13,o7 » 

.Medeldjupgående 4 ,57 » 

N all-spantarea ... ... ... . .. . . . . 4-±,·1 CJ vm. 
Deplacement 2166 t . 
Transversal-metacenterhöjd 3,5 m. 
Longitudinal- 120 

Dess hufvudvapen är den a[ sm iclt stål förfärd iga ram
men , hvilken , ehuru starkt och omsorgsfullt fästad till farty
gets gjutstålsstäf, är så byggd att den , utan olägenhet för far
tygets säkerhet, kan bortbrytas vid rammning. Härigenom 
kommer Katnhdin , utan backning, loss från det rammade far
tyget emedan han, efter rammningen, kasar u~e[ter detsamma. 
En modell å detta fartyg fanns å senaste värlusexpositionen. 

De offensiva vapnen utgöras för öfrigt blott a[ -1 st. G 
p. r. ss. kanoner, till skydd mot torpedbåtar. 

Pansaret är af nickelstål och vi.lger cirka 700 tons samt 
är lhickspansmct 160 mm. tjockt bordvarts och 50 mm. mirl
skopps. Det l ,ö m. höga sillapansaret är' 7 6- 160 m m. tjockt. 
Skorstenens och ventilatorornas baser Llro skydllado a[ 1:-)() mm . 
tjocka pa11sarglacisor, sam t llar styrtom et -±67 m m. pausar. 

"'laskincnm äro 2 st. llirekt verkande trippclmaskinor, 
liggande i ilvar sitt för och akter om hvaramlm beUgot, vat
tentätt maäkinrum , drifvamle hvar sin trebladig rnanganbrons
propeller. .\.ngau genoreras i en enkeländad och 2 st. dubbcl
änchtLle retumtubnlar-pannor för lGO pounds ångtryck. Force· 
raJt llr·ag skor moJ slutna eldrulll. 

Yid profturen don 31 Oktober 1895, under 2 timmars 
forcering , var: 

slagantalet per minut 
Angtryckct i pounds 

146,7 
1G7 
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Inc1ik. l Jästkrafter af propellermaskinerna -HJ tO 
Blästertrycket i mm. cirka Gfi 
Farten i knop lG,ll -16 
Dräneringen är så anordnad att hYarjo vattentät afdol-

nmg eller cell kan länsas. b'artygct kan nedsänkas, i strids
läge, medelst insläppning af vatten genom U st. 8-tums 
K ingston ventiler. 

För belysningen fi1mas 2 st. dynamomaskiner hvar(lorn. 
om -10 amperes och 80 ,-olt, samt för ventileringen 2 st. (iäk
tar lwar1lora om 12000 k.-fots knpo.citet por minut. 

Kutabclin är Whalebaok-systcmots tillämpning i örlogs
marinen. Länge användt i amerikanska bandolsmnrinou, bo
står detta systems hufvudfördelar i minskad vikt å skrofvct 
ä[ vensom minskad t rörelsemotstånd tillföljd af frånvaron af 
ö[vervattenskropp. För ett örlogsfartyg som detta, medför det 
dessutom fördelarna att det vid normalt läge obetydl igt öfver 
vattenytan nående skrofvet, vid strid kan sänkas så mycket 
(ho<lvartsknnten 30 cm. under vattenytan) att blott en del n[ 
det skölllpaddfonnnclc däcket, hvilket erbjuder ringa skottmål 
för fi.entlig eld, når öfver <lousamma. Sidopansarct skulle kunna 
minskas om ej rakt a[ undvaras, h varigenom en betydlig bespa
ring i såväl deplncementets storlek som anskaffningskostnad. 
skulle ernås, utan att defensiva vänlet nämnYitrdt minskas. 

Katahdin är det enda fartyg hvars offensiva vapen blott 
är rammen. Betänker man svårigheterna att ernä rammnings
tillfällc med en oskadad motståndare, clet modemu arti lleriets 
och torped väsendets höga ståndpunkt samt den risk det ram
made fartyget själf löper Yid en rammning, så torde Katahdins 
stridsvärde vara tvifvcl underkastadt . 

.Novgorocl . Popon'lcan Novgm·od (fig. 21) är ett af konstruktören i 
kejserliga ryska örlogsmarinen, amiral Popof'f, för nämnda ma
rin konstruerallt eirkclnmdt pa11sarfartyg, med ii.ndamål att 
med små dimensioner, stark bcpnnsring och mell tillrii.cklig 
fart för ett kustpansarfartygs alla bohof, kunna föra en ar
mering nr några få kanoner nJ gröfstn slag. 

Ko llStruktionsprincipon var att, i jämförelse med fartyg 
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a[ vanlig form, cirkulära fartyg med samma vikt å skrofvet, 
hafva rnindre djupgående och större deplacement samt i följd 
däraf större förmåga att skydda vattenlinien med ott starkt 
pansarbälte, cläcket med tjock plåtbeläggning samt kanonerna 
med starkt pansarskydd; allt bidragande till större säkerhet 
för såväl fartyg som bemanning. 

Novgorocl byggdes i Nicholaev, med kopparförhydd under
vattenskropp af trä, sjösattes 187 3, är afsedel I ör Svarta hnfvet 
samt är dess diamt.ter 30,78 m., djupgående 1,1 m. och depla
cement 2+90 tons. 

Pansaret når 0,45 m. öfver och 1,45 m. under vattenytan, 
samt äro det öfre stråkets plåtar 228 mm. och det undre stråkets 
177 mm. tjocka. Pansardäcket, som är lwplagclt af. 3 plåtlag, 
är 70 mm. tjockt. Det i fartygets midt belägna bröstvärnet 
har 9,36 m. diameter, 2,13 m. höjd samt 228 mm. pansar. 

Bröstvärnet, som fullkomligt skyddar kanonbetjäningen 
för horisontel eld , är öppet upptill för att att mcdgifva där
inom varande kanoner att skjuta öfver detsamma (en barbette) 
hvarigenom deras vridning underlättas samt en noggrannare 
riktnin o- och eldo·ifnino· ernås än med rörlibo·a torn. o o b .._ 

De två grofva 28 cm. kanonerna äro monterade å hvar 
sin plattform. De kunna emlera Yrid.as oberoende at hvar
andra, eller samtidigt när båda kanonernas eld skola bära 
på samma mål. Rekylen upptages utaf en af Yattentryck bop
tryckt friktionsbroms. 

Fartyget försågs med 6 st. propellrar, hvar och on clri[
ven aJ sin maskin om 500 inclik. hästkrafter: 

dels för att dess djupgående var för ringa för att dtJn 
stora maskinkraften skulle kunna upptagas af ett färre antal 
propellrar, 

dels för att minska den risk för fullständig tjänstodug
lighet, som vid den tiden ansågs tillhöra fartyg som blott [ram
drefvos af ångmaskiner . 

.c\11gpannorna äro 8 st., fördelade i tva vattentäta pann
rumm. Kolfö rrådet är 200 tous, besättningsstyrkan 150 man, 
samt anges farten till G knop. 



Siegfricd
kla~t>cn. 
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Novgorod lär visat sig sjöduglig samt innehafva den [art 
och andra ee:onskar1or som af do ryska nnnd.io·hetorna ansåo-s 

~ . ~ b b 

orfonlcrliga för ett kustpansariartyg. Sannolikt har det llock 
al<lrig varit och ännu mindre är annat än ett flytande batteri , 

på sin höjd användbart att sti llaliggande bevaka ett pass, men 
långt ifrån att uppfylla, de fordringar som numer ställas på 
ett kustpansarfartyg. 

Att döma efter vid Novgorods Iärdigbyggnarl sy nliga ti<l
ningsuppgiftor, torde dess styrförmåga vara mindre tilll'rocls
ställande, enär rlet vid s ina fiir<lor nedför floder, emellanåt 

snurrade, ja liksom valsande utförde denna manöver, oförmö
gen att intaga don ett så bålt krigsfartyg tillkommande strikta 
och värdiga gången. 

Sieg(ried-lclasscn (fig. 2:2 och 23). En kustpansarfartygs
cer t som, dels beroende på likhet i storlek och tjänstgöring 
mod vftra pansarbåtar, dels på vårt grannskap med Tyskland, 

erbjuder oss särskildt intresse, är den tyska Siegfricd-klassen 
v ' 

h vilken tillhör 1RS9 -- !lO års fiottprogram, som innefattade l O 
st .v okc n dylika. Blott 8 st. äro byggda, emetlan man afstått 
frii.11 <le tYii. återstfwndc, till fönlel för kr~'ssare fiottan . 

Dessa pausadartyg konstruerados ursprungligen att blott 
vara kust l'örsva rsfartyg, förnämligast afsodda att skydda in
luppen till Nonl-Östersjökanalon. Deras sjöduglighot och stri<l::>
vHnl e lwfva emellertid visat sig så tillfredssUlllan<lc att dc, så
so m mYcket lämpliga komplement till eska<lert-lottnn, kunna 

ijilnstgö ru i. densamma, hvart:ör do insorterades dit, såsom .J.:o 
klasso ns oskn<ler-pausarfartyg. 

Siegfrie<l , efter lwilken klassen uppkallats, \'ar <let J'örsta 
at <lOima typ, samt byggdos detsamma å Gorma11iavarfvot i 
Kiel, h varest det sjösattes ] 88D. 

De G först bygglla bal\'a 73 n1. läng1l, 1-±,8.) m. bredd, 
:\-1 meter Jjupgåemle, 3:->00 tons <loplacement, dubbolbotton, 

många Yat tcntäta tv Hr- od1 långskeppsskott af h vilka ett går 
midskepps längs hela fartyget. 

Pansaret å dessa sex utgöres n[ ett komplott ci r·ka 1,4 
m. högt och 180~250 mm. tjookt gönlelpansar. Do hafva två 
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stycken kupoltäck ta barhottorn af 200 mm. stål samt 30 mm. 

tjockt pansardäck till skydd för maskin , pann- och torpedrum 
samt ammunitionsdurkar. 

Pansarmatericlet var å dc tro första vanligt stål, men å 

O.o öl'riga harveyserarlt nickclstttl. 
Do sex första hafva 2 propellrar, drifna af lwar sin trip

pelmnskin med tillhopa 4800 indik. hästkrafter, 225 tons kol
förråd såmt 1-l a 16 knops fart. l on clel af dessa genororas 
ångan i cylindriska samt i en del i lokomotiv-pannor. 

Dostyckllingen utgöres å fem a f dessa fartyg utaf: 
2 st. 2.J. om. kanoner, med 7 m. old höjd, i främre barbcttornct.. 
l » >> kanon » 5,1i » i aktre » 

8 » 88 mm. ss. kanoner, bakom stttlsköldar. 
8 » af mindre kaliber. 
4 » :)() om. torpedtuber, h vara[ l st. ntHlervntton s i. förstil[Y on 

8icgfriod har samma slags bestyckning, men blott () i 

skilJet [ör 8 st. 88 mm. kanoner. 
Dessa fartyg hafva torpednilt 

mar ft hvardera sidan af fart.ygot. 
man. 

samt .'3 st. torpc<1näl-bom
l3esättningsstyrkan är 2GG 

'l'otalkostnaden per fartyg belöper sig till 6,8r)O,OOO kr. , 

däraf för artilleriarmering ] ,400,000 kr. och för torpollarnle
ring öOO,OOO kronor. 

Vid nybyggandct af rlcssa fartyg hnfva för hvar och ett 
förbättringar gjorts, s:\ att, fastän do tillhöra samma cert, do 

det oitktadt betydligt af vika frt'm h varandra. Do ö f vcronsstii m
ma <b ck i don anmitrknin gsviinl t ringa mängd t r ii som an
vän<lts å dem, h vilket visar ett förutseen de, lwars vilnlo be
styrkts af den mängd omfattande eldsvådor ombord, orsakad e 

af exploderande granater å såväl japanska, kinesiska som span
ska f a r tyg u n fler senaste sjökrig. 

Hvad de två sist hygg<la (Odi n och .l<Jgir) beträl'fnr, så 

afvika do förnämligast från do sex föregåemlo i att do hafva 
cita<lcll-pansar samt 10 st. 88 mm. ss kanoner. ~~~gir skiljer 

sig ytterligare från de öfriga genom sina ångpannor som iiro 
af tubular-systemet (8 st. 'l'hornycrofts) för masutol<lning. 
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Don sist byggda, JEgir (fig. 22), påbörj<1dcs i Kiel don 
28 NoYomber 1892 samt sjösattes don 3 Apri l 1895. Dess 
liingd iir 77,2 m., bredd 1-1,85 m. samt 

Fulla förråd Halfua förräd 

Djupgående för. 5,38 m. 5,0\l m. 

akter 5,50 >> 5,70 

Doplacen1ent ... JW72 t. 3480 t. 
Af elektrisk kraft d r if vas l O stycken yeo tilatoror, styr

maskin, 2 st. däfvertspol, 2 st. kapståmlare, 3 st. motorer för 

kanonornas manövrering, 5 st. ammunitionshissar och l st. 
kompressionspump för torpederna. Samtliga dessa elektriska 
motorer matas af 3 st. generatorer a[ tillsammans 2301) tnnporos. 

Med .1~g i r utfördes omfattanue försök i Kiel friin den 
J 6 Oktober l H9G till den 24 i\ pril 18D7 h varvill bland annat 

utröntes: 
rdt motacenterhöjden är O, 7 meter; 
att fartyget kränger upp till 8° a 11° vid dikt roder oclt 

12 knops fart; 
att vid 14,2 knop och dikt roder det åtgår l minut 30 

sekunder för fartygets vändning (180°). 
rdt svängningsdiametern ~ir 230 m. med båda maskinerna 

framåt ; 
ntt svängningsdiametern är 250 m. med en maskin stopp; 
att svängningsdiametern är 200 m. med en maskin lJaek. 
att när blott en maskin ar botar med l 35 slag så erfordras 

8° rorvinkol för rak kurs och i.i.r farten då 10 knop samt in<lik. 
hi.i.stkr. 2780; 

att vid 9 knops fart fartyget får back på 68 sokuudcr 
och l 30 meter; 

att vid 16 knops fart fartyget får back på 80 sekun<.lor 
och 300 meter; 

att vid 15 knops fart rodret manövreras för hand a[ 4 
man lika fort som af den elektrisk n motorn; 

att sjödugligheten visade sig sänleles god; 
att det åtgår 5 sekunder för att lägga roclrct 

)) 7,7 » » )) 

fJ grader; 
10 
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att clot åtgår 12,7 sckun<lcr för att. lägga rodret 20 grader; 
)) 20 )) )) 35 

)) 28,7 )) )) från dikt 

styrbord till dikt babord; 
att vid det forcerad e fullkrufbprofvot, som varade 6 tim

mar n ppnåddes med 30 mm. forcorac1t drag 130 maskinslag, 

6017 ind ik. hästkrafter och 15,2 knop; 
rdt med G pannor erhölls 12-t maskinslag och -+2~7 ind ik. 

hästkrafter; 
att med -1 pannor J O knops fart kan erhållas; 
att vid 30 maskinslag farton är 4 knop, samt är llcltft 

don lägsta fart hvarmcd [m·tygot innehar manöverförmåga. 
att meu fullt kolförrlid (278 tons) kolförbrukningen por 

t i m m c tir : 

vid 10,:5 knop 
14,2 
15,2 

1320 kg. samt verkningsradien 
2790 )) » 

3876 )) 

2211 millcs; 
1415 )) 
1000 )) 

att vid fullkraftspro[vct, utan [orceradt drag, farten blof 
14,2 knop vid 12-1 maskinslag och 33!i-l- indik. hästkrafter; 

att rörpan norua visade sig lättsköttare ii n lokomot i v
pan nor samt ö[verlägsna dylika bl. n. i följande 

'Pabr/1 III. 

Fartygets namn 
Pann-typ 
Antal pannor 
Yigt af pannor med tillbebör 

>> vatten i pannorna 
Kollärbrukning per indik. bäst-

1Egir. 
Thornyeror t. 

8 
100 tons 

23 )) 

Odin. 
Lokomotiv. 

4 
2~D tons 

)) 

kraft per timme 7(i0 gr. G20 gr. 
att de elektriska motoroma ej inverkade på kompassen , 

mon motsvarade dc ej förväntningarna, hvilkot väl får till
skrifvas att verkstaden för f'unta gången använde dylika, samt 

att dc respektive maskineruns erforderliga energi underskattats; 
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att när åugtrycket är uppe i ett pannrum så kan ång

trycket upptagas på cirka 20 a 25 minuter i de andra. Dock 

användes vanligen 50 minuter; 
att pannorna medgifva 5500 indik. hästkrafter; 

att temperaturen i maskiurummon ej ö f versteg -i8°; 

att motorerna vid däverterna lyfta båtarna cirka 10 m. 

per minut. 
Med de rastlösa fram steg inom alla de tekniska områden 

hvarmed örlogsfartygens byggande sammanhänga, är det na

turligt att örlogsfartygen rätt snart blifva omoderna, samt att 

det spörsmålet framsttiller sig huruvida och på hvad sätt ely

lika fartyg åter kunna göras tidsenliga, 

För mindre mariner, med begränsade ekonomiska till

gångar, blifva dylika moclorniserin gar en n ö el Yiindighet; såsom 

förhå llandet tir hos oss, med de omfattande ändringar och för

l>ii.ltringar som alla våra äldre pansarbåtar för ntirvaramle un

\lergå, mon äfven inom så stora mariner som don Imnska och 

tyska förfares på liknnm1e sä tt, bland annat med den senaros 

aJ: 8 far tyg bestående, under 1888-1807 byggda Siegfriod

klass . 
Emeclan de sex först byggda af dessa fartyg erhållit cy

lindrio;ka eller lokomotiv-ångpannor, so m riLtt snart visade sig 

oj kunna arbeta mod från början afsedt tryck, så skulle dessa 

utbytas mot pannor af samma typ (Thornyorofts rörpannor) 

som funnos sam t visat goda resultat å klassens sist byggLla 

fartyg (il~g i r). Då dessutom en stor del af inredningen skulle 

iincl ras för att motsvara tidskrafven, så togs i öfverväganclo 

om ej, i samband mod dessa genomgripande ändringar verk

ningsra(lien skulle kunna förstoras. Härför erforderliga ök

ning af kolförrådet kunde, med hänsyn till fartygets djupgå

ende och stabilitetsförhållamlc, blott åstadkommas genom far

tygets förlängning. 
»Hagen » blef det första af dessa fartyg som undergick 

ofvannämnda ändringar och förlängning. Förlängningen (8,4. 

m.) gjordes vid nollspantet, i en af dockorna å Kiel s örlogs

varf, hvarifrån det utdockades i Maj 1000, samt gjorcle prof

turer i Oktober samma år. 
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Härunder utröntes: 
att vid l O knops fart verkningsradien ökats från 2000 

till 3,500 mil; 
att förutvarande 1J.,S5 knops fart vid 45-!5 indik. häst

krafter och -!G mm. bläster ökats till dryga 15 knop vid 5260 

indik. hästkrafter och 20 mm. bläster; 
att förhållandena mellan fart och indik . hästkraft, genom 

fartygets förliingning tindrat sig så som anges i fartkurfvan 

fig. 2-! ; 
att manöverförmågan blott obetydligt äudrat sig genom 

fart~·gets förlängniug . Med båda propellrarna framåt var, vi <l J 2 

knops fart, svängningsdiametern = 3GG meter före förläng

nin gen samt 3U5 meter efter densamma. 

Tabell IV. Pansarfartyget Haqcn. 

Före förlängningen. 

Längt! mellan p. p .... 73,0 m. 

Största bredel på pansar H,U2G m. 

Djupgående ...... ...... ··· l ~.:l24 m. 
Deplacement ...... .. .... 3<:>00 tons. 

Artil leri . ... .. ..... . .... . . 3 st. :24 cm. k. L/35. 
8 st. 8,8 s. k. 

Efter förlängningen. 
(Fig. 23.) 

81,4 m. 
14,958 lll. 

5,32·1 111 . 

4114 tons. 
B st. 24 cm. L/35 . 
10 st. 8,8 cm. s. k. 

6 st. 8 mm. maskin k. 6 st. 3,7 cm. maskinkanon('r l 
4 st. 8 mm. > 

Torpedann er ing ..... . . .. l st. 35 mm . underv.· l :;t.. 3f> cm. nnclervatteus-

!Jogtorpedtnb. bogtorpedtub. l 
2 st. 35 mm. öfverv.- 2 st. 45 cm. undervattens 

siclo-torpedtuber. sidotorpedtuber. l 
1 st. 35 mm. öfverv.- 1 st . . 4f> cm. öfvervattens l 

akter d:o. pansrad akter-iorpe\ltub. 

Kommandotorn ....... . . Sl) mm. stiil. l öO mm. hiirdadt nickebUil 

Tackiiug ........ . .. . .... . . l st. signalmast. l H t. strid::;mast. 

Rtursta maskinkraft ... 4f,45 imlik. hästkr. 5250 indik . hästkrafter. 

1\Ioisvrtmmle fart ...... H,s5 knop. 15 knop, styft. 

"tngpannor ...... . . ... . ... 4 st. lokomotiqJrtnnor. 8 st. 'fhornycroftprtll!lOr. 

Skon;tcnar ...... . ........ 1 st. 2 st. 

Kolförråd i boxar ... . . . 220 tons. 

Desnttning ... . . . ......... 276 man. 

Proviantutrustning .. .... för 4 veckor. 
Tidskl·ift i Sjövcisendet. 

li80 tons. 
2~7 man. 

Iför 6 veckor. 
13 

l 
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De genom Hagens förlängning erhållnn resultaten vore 
till så stor belåtenbet att ö fri g a 7, donnas klnss tillbörande 
fartyg ändras på samma vis. 

Libcrtad. Libertad (Bg. 2fl) är ett kustpansarfartyg som för oss har 
intresse, till följd af sin typiska likbot mod vår pansarbåt Oden, 
men i synnerhet för sina mindre dimensioner hvarigenom det 
n~istan förefaller som en förminskad Oden, eller rättare sagdt, 
Oden on förstorad Libortad, efter som Oden är yngre. 

Libertad , ett argentiskt kustpansarfartyg mOll ramm hvil
ket, liksom systerfartyget Inclcpenclencia, afses för operationer 
såväl å floderna La Plata och Parana som längs hafskusterna. 
Det är byggdt af stål hos Laird Brothers i England, hvarest 
det sjösattes 1890, samt har 70,1 m . längd i vattenlinien, 13,5 
m . bredd, 2337 tons deplacement och 3,a6 m. cljuppgående 
med fulla förråd, hvarvid fribordet är 2,()2 m . Det har dub
belbotten samt är 1nedelst vattentäta längd- och tvärskeppsskott 
indelad i många vattentäta afdelningnx. 

Bopansring,m utgöres af en partiell 20 cm. tjock compound
pansargördel a[ ö2,4 m. längd och l ,5 m. höjd, som för ö[ver 
begränsas a[ ett 20 cm. tjockt pansarskott samt akter öfver 
af ett 12,7 cm. tjockt dylikt. Detta pansarcitadell, som täckes 
af ett 25 mm. tjockt pansardäck, når med sin öfverkant flO 
cm. öfver vattenytan; för och akter om detsamma löpa sköld
paddformade 50 mm . tjocka undervattenspansardäck hvilka 
sträcka sig till fartygets ändar. De två på citadellet hvilande 
barbettornen, med 20-12,7 cm. pansar, nå 0,5-1 m. öfver öfra 
däck. Do två å dessa torn, till skydd för kanonerna, med 
dem vridbara stålsköldarna, är 12,7 cm. tjocka å den åt ka
nonmynningen belägna sidan, samt 7,6 cm. baktill. Styrtornet, 
som är af 10 cm . tjoeld stål, innesluter stridsratt, telegrafer 
och spdkrör m . m. 'l'ätt bakom detta styrtorn reser sig en 
militärmast med 2 märsnr. 

Bestyckning består af: 
2 st. 2-l cm. 3ö kal. långa Krupps kanoner i t ornen. 
4 >> 12 40 Armstrongs ss . kanoner, bakom stål-

sköldar å däck. 
4 » 47 mm . ss. kanoner å bryggan. 
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2 st. 15 mm. tre-pipiga Maxim-Nordenfelt-kanoner. 
2 » maskinkanoner i öfre märsen. 
2 » torpedtuber. 

De två tornkanonerna, som hafva 2G0° bestykningsvink
lar, kunna elieveras 40° samt manövreras såväl pneumatiskt 
som med handkraft. I ammunitionsrummen föras 80 st. 2-l 
cm. och 200 st. 12 cm. laddningar, äfvonsom en motsvarande 
mängd småka1ibriga laddningar. Undre märsen innesluter blott 
en strålkastare. 

Maskinerna (3000 indik. hästkrafter) äro 2 st. af compouud
systcmet, belägna i lwar sitt af ett långskoppsskott åtskillda 
maskinrum , drifvande lJVar sin 3-bladiga propeller. Till IJVar 
och en af dem genereras ångan af 10,5 atm. tryck i 2 stycken 
dubbeländade cylindriska pannor, belägna i hvar sitt vatten
täta oldrum. Cirkulationspumparna, som äfven kunna mwän
das för länsning, hafva en kapicitet af GOO tons vatten per 
timme. 

AI-levereringsfarten var, med 12 mm. bläster under 4 
timar 13,2 knop, samt 

med 50 mm. bläster under 4 tinunar 14,2 knop. 
N or mala kolförrådet är 230 tons, h varmed, vid 1 O knops 

fart verkningsradien är 3000 miles; dock finnes ytterligare plats 
för 11 O tons kol i de bord v arts, ofvan pansardäcket belägna 
cellerna. 

Svenska l:sta klass pansarbåtar äfven kallade Svca-ccr·tcn Svenska l:sta 

efter den först byggda - Svea . Liksom ofvan beskrifna Sieg- klass, pansar-

f . 1 kl f . f . 1 r· · b"" . . ll lmtar. nec · assens m-tyg, genom Hl öre a ör attnngar sms eme an 
äro rätt mycket olika så råder, af liknande skäl, samma för
hållande rum med dessa våra pansarbåtar. 

Som våra l:sta klass pansarbåtar för oss äro gamla be
kanta, så anföres här l>lott följande korta uppgifter med figu
rer, till jämförelse med härförut beskrifna kustpansarfartyg, 
äfvensom till någon upplysning för dem som ej tillhöra vapnet. 

Till antalet äro våra l:a klass pansarbåtar för n~irvaran

do 10 st. färdiga samt l st. under byggnad och kunna cle, 
med hänsyn till bepansringsanordningen, indelas i tre grupper. 
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"\.lla tro hafya citadollpnnsar, m od för och akter om detta be

lägna undonnttenspansardäck . 

Pörstct gruppen innefattande - Sven, Göta och Thule 

hafva pansm·et anonlnadt såsom fi g . 2G an ger . Do ha fva ett 

vridoart torn förut m od 2 st. 25,+ cm. kanoner. Det öfriga 

arti lleriet var blott skydclaclt af tunna plåtsköldar. Beträffande 

öfriga offens i va vapen, har Svea blott en undervattens-stäf

torped tu h; Göta likaså, m en hade dessutom, liksom Thule, 2 

stycken öfvorvattons urecl sidc-torpedtuber, Thule bar ramm i 

stitl lct för stäftub. Dessa tre pansarbåtar hafva hvarclera 2 

st. liggaiHlc compound-maski ner och G st. cylindri ska ång

pannor. 
rå grund af erfarenhotoma från två senasto sjökrig, om

h.vggas dessa tre pansarbåtar, meJ a[ riksdagen beviljade mo

<Jol, ln'anid tr~i. möjligast skall un<lvikas, samt mtillorict pan

sarskyll<las såsom fig. 27 anger . 

.Andra gruppen (fig. 28 och 29) - Oden, Tlwr, Niord 

och Dristigheten. Denna grupps fartyg skilja sig från föregå

ende grupps förnämligast genom att de hafva två pansartorn, 

hvardcra med e11 grof kanon , och en pansrad kasematt, till 

sky<ld för det medelg rofva a rti lleriet som är snabbskjutandc. 

Do gro Eva kanonerna å Oden, Thor och lv"iorcl äro af 25,4 cm. 

och å Dristigheten af 21 cm. kaliber, men i ersättning äro 

U.ossa senare s . k. snabbskjutande kanonor. De tre förstnämn

da pansarbåta rna hafva rmnm och undervattenstäftub hvilken 

å Dristigheten ersatts med 2 st. undcr vattcns-brodsicl,e-torp ed

tnbcr. Al la fyra dessa fartyg hafva stående trippel-maskiner 

till hvilka i1ngan, i\, de tre fö rs tnämnda, genereras aJ G st. 

cylitHlriska pannor men å Dristighoten af 8 st. YatTOvl'-pannor. 

Heroende på clockutrymme, hafva blott Thor och Dristigheten 
hittills förse<lts med slingerkölar. 

Tredje gruppen (fig. 30) utgöres af pansarbi\.tarna Aran, 

\Vasn, Tapperheten och J\fanl igheton hvilka, liksom ohan

nilmnda ]Jansarbåtar, hafva citadcllpansar, m en då dessas, för 

och ak ter om citadellet belägna undervattenspansardäck, i sin 

tvärskoppssektion voro plana, så äro motsvarande pansardäck 
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h ilr brutna (tmpozo itl-[ormnd o) . Fömämskt olikhoten mellan 

donna gmpps fart·yg och of van ni"imnrla af 1 :sta och 2:<lra 

gruppen, är att hvn 1· och on af <I ot m o<1olgro fva artilleriets 

pj ilsor här inneslutes a[ sitt särskil<la torn, samt ilr rodret ba

lanserar! t . 
Dessa f)TtL p n nsarb [ttar ha[ va ram m, hå st. un <lon·attcns

torpo(ltubor, tvh st. vertikala trippelmaskin er saJYJt 8 stvckeu 

Yarrow-pannor. . 

Norska J: sta klass pansarb/i tar (fl g. i) l ). I ome<1olha r an- Xorskn. l:stn. 

slutning till våm pn11 srn håtar aniöres ne-dan norska, hvilka, såsom kla~s pn.n~n.r-

vhm s:j älfsk ri[ua l!llmlsförvancltor, för bättre _jilm[örelse, gif- lJ,Har. 

vi ts plats si<1n vid sida med do syenska i no<lnnsti'ten<lo tab,l!l 

(\'). Deras likhet mccl 1le S\'O nska såväl i storlok som ooon-b 

skaper äro af stort värde, om det en gång gii ll er , för att äfven 

c.lå kunna, sida vid sida med enb et utföra gomensamma ope

rationer samt me<l kraft kämpa för samma mål. 

Do norska pansarbåtarna (J st.) ii.ro a f cita<lol ltyp, Do hå 

först och samti dig t byggda (HaralL1 Hrwrfagre och 'l'onlcnskjold) 

ilro lwaran\lnt fnllkomli[!:t lika, men skil]·a sio· i nå.ura Llotal]·er 
~ b b 

fri\n flc tv å senare (Norge och Eidsvold, 1i.g. 32) som äfy on ilr 

systorhåtar. no sonare hnfya rörpannor (Ynn ow) me11 dc två 

iildro van lig<t mask i nå. ngpannor (Ad mi rality-typ ). Don most i 

ögonen fall ande olikh oten utgö t' skorstenenarn a som å. do äldre 

blott är en , mon 011 väldiger en, då Lhlromot <1o två senaros t Yå 

skor:0tcnar äfvon i detta afseende mer öfH' rensslillllmer med an

onlningcn å våra pansarl>fttar. 
II var oeb Cll a[ do uorska pansn ruåtame har :2 :-iL J isa 

-±5 cm. tmJon'attcns-brod-siLletorpedtul>or och ramin. 

Bopansringen å <lo två sistnänmda består af en l i) em. 

pansargördel a[ barvoyseradt slål, samt ilro do -J. små kasemat

terna bepansrade mo1l 12 cm. nickclsti""tlpa.n sar oeh <lo gro [\·a 

kanonornas barhettorn mecl 15 cm. dylikt stal. ~\ ngmaski
norna äro två nrtikala propoller-trippd-exptulsions-mnskincr. 



C<l 
a> ,..., 

~ 
~ 

<:5 
,c 

~ 

~~-g~nad~ort .......... . 
I• anhgt ar .. .. ...... . .. 

JA.ngrl i V. L. meter .. 
Brodd, Rtörsta 
Djupgående 
Deplrtcemcnt, m.-tons .. 
lndi k. hästkraft .... .... 
Fart, proftnrs-, knop .. 

Artilleri: 
25,4 cm. kanoner 

21 
15 
12 
76 mm. 
57 
47 
37 
25 > kulsprutor ..... 

Torpc. ltuber : 
Unden·attens 
Öfvervat tens .. .. .. .... . 

Pansar: 
Görd el mm. 
Kanontorn > 

Stntorn 
Dtlck 

l:sta klass pansarbåtar. 
~-------------s-· - v-e--n--s k a. --------------c~--~--O-l--s-h_a_ l 

l:a Gruppen. 2:a Gruppen. l 3:e Gruppen . ii' ~ l ~ ' 

[/) 

< 
(\) 

~ 

Gl f ::J c'i "" o.Y$ ~ ~ G; ;=; ::. --5 p ~ Q 2.. ...- CD 

? ~ 9 H ~ ;. ~: < ~ ~ ~ g ~ §_ g 
e:;: ~ ro s s as.. ;:; ~ =- Ct_s o· :::-' :t ~ ;:;-" 

:o l ~ Q ~ ..-: ~ ro ~ p c; ro ~1--3? t=: 

Q 
O> 

""' ? 

~ ...... ..... c+ c+ C'"!" o :: l ~-
.. ::ci 0; se ~ ~ .· ?-

l ! ~ -' . ..... -' l lf-

Lind- 1 Lind- Carls- Finn- l Finn- Finn- Lin(]- Lind-
1 Lind-~ Finn- l Koc- ~ Koc

holm. l hol m. krona. bod a. bod a. bocl[t. bol m. hol m. · ho lm. bocla.l knms. knms. 
8G m 01 ml / 97 9\:J 99 01 02 02 02 04 

75,7 78,8 78,8 79,5 84,8 84,s 84,s l 86,a ~~ --~-----=-
1~,~ l 1~,6 1 ~,G 1~ ,6 1 ~,8 1~,8 1~,8 14,8 -

1 
1?,0 --

D." D,l D,l D,l D,3 :.>,3 0,3 4,9 - D,O -

3100 l :!290 3290 3300 3500 3500 3f>OO 3500 - 3650 -
364~ 47?0 47?0 47~? 53?? 53~? 53?? 5557 G500 Gl~~ 7500 -
14,1 16,0 16,0 16,2 16,a lb,o 16,a 16,8 17,18 l 6,11 - --

2121-121212121 - 1- 1 - -·-

4 
l 

7 ss. 4 
2 

6 ss. 
4 ss. 4 ss. l 6 ss. l G ss. 

6 ss. 5 ss. 11 ss. 5 ss. 10 ss. l lO ss. IIO ss. 110 ss. 

8 

1 

8 

l 
2 

l 

8 4 4 

1 1 
2 

.

1
198- .· - 293 ~ 19S-2a3 198- 293 198-29S 243 240 

: 2432-6~3 1 2432(;~3 = 24326~3 20024~0 ~g~ 
. 49 49 49 49 48 48 

4 4 

l 2 

240 200 
200 150-200 
200 200 

48 48 

2------
6 ss. -

10 ss. -

2 ss. 

2 

175 
140-190 

175 
48 

Ann- ~ _\.nn
stron"' strono- '1 

"l " 97-98 01 ' 

85,l l 
14,8 . 

5,2 
36ii0 
3i00 l 
Hi 

2 

6 SR . 

4 SR . 

4 ss . 

2 l 

20~ 
203 
210 
51 

8tl,J 
10.1 

5,02 
3Hoo 
4?JOO 
lfi,5 

2 
G ss. 

8 ss. 

() ss. 

2 

152 
225 
215 

51 
(Forts .) 




