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Arsberättelse · i skeppsbyggeri och Maskinväsende 
mom Kongl. Örlogsmannasällskapet år 1897. 

(Af f0 redragancl cn. Iothmoten J. Pill/gren.) 

l ~ 
För de medel, h vilka af '1883 -1896 års Riksdagar anslo-

gas på extra ordinarie stat för anskaffning af en l :a klass 
pansarbåt och ~n torpedkryssare, .t illsammans 4,070,000 kronor, 
beställdes i siu tid pans~:trbåten "Oden'' hos Bergsunds Meka
niska Verkstads h.ktiebolag och torpedkryssaren "Örnen" hos 
Motala Verkstads Nya: Aktiebolag. 

Båda dessa fartyg · hafvR . mi der detta år till flottan leve-
rerats. 

föredragandena i skeppsbyggeri. åren. 1894 och 1895 hafva Pan~arbåten 
·redan lemnat beskrifning på ''Oden" ; dess hufvuddimensioner, Oden . 
bestyckningens .egenskaper cich placering samt bepansringens 
grofl.ek och förd·elning m. m. äro af dem här redan förut an-
gifna, och t arfvas det derföre at mig endast att komplettera 
med några enstaka siffror och uppgifter. 

Odens skrof är _byggd t vid Finnboda slip, under det maski
neriet · är till ;verkadt vid Bergsund . Maskineriet består af 
2:ne , vertikala propelletmaskiner af trip}1e!expansionstypen med 
tillhörande hj(;llpmaskiner samt 6 st. cylindriska ångpannor, 
konstruerade för ett ångtryck af 10,7G kg. pr qv.-cm. med en 
sammar..lagd eldyt.a af 912 qv .n1. och rostyta af 28,5 qv.m. 
Högtryc;kscylindrarn e hafva en .diameter af 791 mm. , medel
trycks- af 1200 mm. och lågtrycks- af 1918 mm.; den gemen
samma slaglängd.en är ti93 mm. Luftpumparnes diameter är 
742 mm. med en slaglängd af :)34 mm.; hvardera kondensorn 
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har en kylyta af 282 rlv.m. Propellrarne, som vid gång framåt 
röra sig inifrån och utåt med bladens uppåt vattenytan befint
liga kanter, hafva en diameter af 3,93G meter samt en stigning 
af 4,230 meter i förkanten och 4 1680 meter i akterkanten, eller 
i medium 4,,1r,5 meter. 

Utom sjelfva propellermaskinerna finnas ombord på ,.,Oden" 
icke mindre än 42 stycken andra maskiner, nemligen 27 ång
maskiner, 4 elektriska dynamo-maskiner, 6 elektriska motorer, 
l luftkompressionspu mp. ~ hydrapneumatiska bissar samt ~ 
hydrauliska pumpar. (Detta är visserligen mycket, men ·
"allting är relativt" -, hvartöre j ag såsom jemförelse vill i 
förbigående nämna, att den temligen nya amerikanska trepro
pellerkryssaren ''Colu~·bJ.an har ända till 96 st. olika ångmaski
ner med tillsammans 184 ångcylindrar ombord. ) 

Tornen för de grofva kanonerna lättas på "Oden" medelst 
hydrauliska pressar samt vridas medelst elektrisk kraft; am
munitionshissarne i dessa torn drifvas j em väl med elektricitet 
under det att ammunitionshissame till de snabbskjutande ka
nonerna deremot äro hydro ·pneumatiska. Slutligen må tilläg
gas, att ankarspelet och kompressionspumpen också hafva 
elektrisk drifkraft. 

Enligt kontraktets ordalydelse skulle propellermaskineriet 
vara nog kraftigt att utan användande af bläster kunna ut
veckla en effekt af minst 3660 indikerade hästkrafter samt i 
laber vind och smul sjö kunna framdrifva fartyget, nedtryckt 
till 4,s5 meters medeldjupgående, med en hastighet af medium 
lo knop under minst en timmes oafbruten gång, hvarvid ma
skineriets bränsleförbr,ukning icke skulle få j fverstiga O,s kg. 
goda stenkol per timme och indikerad hästkraft. 

Den 25 Maj detta år egde besigtningsresa rum i Stock-• holros skärgård och mättes då farten utefter den bana, som 
vid Stora ::\'l:öjan finnes uppmätt mellan Trulsören och Dyng
kobben. Banans längd är 3,o8t minuter. 

Fartygets djupgående var då -!,ss meter för och 4,96 meter 
<tkter, elltJr i medeltal 4,92 meter. 
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Resultaten af maskin- och fartprofven finnas angifna i här 

bi fogade tabell, Bil. -'-Y:o 1, af hvilken framgår, att man under 

ett fullkraftsp rof, som varade i 4 timmar 0ch 5 minuter, med 

användande af naturligt drag erh0ll för båda maskinerna en 

sammaulagel kraft af :3887,G7 indikerade hästkrafter samt en 

fart af J 5,545 knop med ett ångtryck af 10,2 kg. och ett me

dium-slagantal af 109,s per minut. Kolåtgången visade sig 

unrler l timme och 21 1/2 minut vara O,w kg. i timmen per 

indikerad hästkraft. 
::Hed an vändande af från 5 till 12 mm. bläster.;,.) erhölls 

under l timme och 32 minuter en fart af 16,r,H knop och en 

maskinkratt af 6334,2o indikerade hästkrafter med l 0,2 kg. 

ångtryck och 1~2,25 slag per minut. Vid forcering var kol

åtgången under l timme och 3 minuter l,m kg. per indikerad 

hästkraft och timme. 

Des:;;a siffror äro ju mycket tillfredsställande, men, hvad 

ändå bättre ~lr, är det resultat, som etter sommarexpeditionens 

slut den :25 sistlidne September erhölls ombord på pansarbåten 

''( )den'' vid forcering under 2 timmar och 28 minuter, nemligen 

en medelfart efter p~jling af 16,41 knop samt, under de senaste 

40 minuterna deraf, en medelfart af l6,s2 knop. 

"Oden.. är sålunda, hvad tarten beträffar, ett mycket 

lyckadt fartyg, och, då såväl de yttre som de inre anordnin

garna, i stort sedt, synas motsvara sina ändamål samt fartyget 

ter sig v~Ll för ögat (se Bil. N:o 2), kan man med skäl kalla 

det en stark och prydlig länk uti vår flytande materiels ut

Yeckli ngsked j a. 
)fången skall k;anske finna underligt, att jag helsar detta 

fartyg hjertligt välkommet, enär - enligt hvad jag från 

flera håll förnummit - man af yttranden i min för fem år 

sedan här afgifna årsberättelse ansett sig kunna sluta till, att 

*) !Je för den första fj erdedels timmen i tabellen förekommande siffrorna 

~;_, Ol'h ~2 mm.: för blästertrycket .i akra eld rummet häPtlyta tydligen deraf, 

att ångan s läppts för häftigt t ill dervarande tläktmaskin och sedan måst 

~t l'ypa s. 
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jag icke ansåg som lycklig .den afvikelse från den ursprung
liga Svea-typen, som fått sitt uttryck i Oden-klassen, d. v. f'. 

de tvenne grofva kanonernas fördelning tör och akter. 
Ingenting kan vara oriktigare! Det var icke Oden-klassen, 

som jag var rädd iör, utan det var det förslag till pansarbåt 
af Sveas cert, som afgafs af 1892 års cert-kommittl: och af 

hvilket man redan vid tiden för min årsberättelses affattande 
kunde se hufvudkonturen, eJJe.r att de två 25 cm. kanonerna 
skulle uppställas, hva1~je kanon för sig, i två i fartygets medel
Iinie anbragta uaruett-torn, det ena i främre och det andra i 
a.ktra delen af fartyget, och det torde icke vara svårt att finna. 

att jag i min merauämnda årsberättelse vid redogörelse för de 
utländska pansarfartyg, som då planlades eller voro unrler 

byggnad, öfver allt sökte framhålla den dåliga kurs, som bur-
7Jett-tornen redan då hade på den utländska marknaden. Ja 1 

Till och med de~1 enda ritning, som åtfölj de redogörelsen. till
kom i detta syfte. 

Från min synpunkt sedt är derföre svenska flottan hug
~igen att lyckönska til l, att man under utarbetande af planerna 

till fartyget funnit utväg att gifva oss en ''Oden" och icke i 
dess ställe ett fartyg, der det grofva artilleriet varit så go el t 
som oskyddad t. 

Anslaget för "Oden" var omkring 3,194,000 kronor. Cert
kommitt~ens förslag upptog en kostnad af 3,347,725 kronor. 

Torpedk-rys- Såsom förut nämnts, har j e m väl torpedkryssaren "Örnen" 
saren Urnen. . . 

under detta år levererats, hvaqemte den - efter att under ett 
par månader hafva förevisats på den nu afslutade Allmänna 
Konst, och Industri-utställningen i Stockholm - delt[;tgit i 
eskaderöfningm·na. 

};-,ar:.yget är byggdt af stål och i hufvudsaklig öfverens

stämmelse med det af 1892 års cert-kommitte afgifna förslaget 
till avisoiartyg. Det är 67,7 meter långt i vattenlinien, 8.:> 

meter bred t och 2,7t meter djupgående på rät köl; deplace
mentet är då G70 tons. Propellermaskineriet, som upptager 
omkring 4 

10 af tartygets hela längd, består at 4 st. cylindriska 

er.) 

f: 
;z; 
..... 
iil 

~ 

i 
<i 

;:J 

'-i .6 
'" (!;- ii) 

<l) 

() 

·o. 
~' 

:s 
~ 

~ 

" z 
UJ 
z 
Ci 
:o 
" 
z 
UJ 
Ci 
<t: 
tf) 
tf) 

>-
Ci 
~ 
o 
U.l 
o. 
Ci 
o 
E-



-J -

~mgpannor med S:ne eldstäder i hvardera samt ~:ne liggande 
tripelexpansionsmaskiner, drifvande h var sin axel; det ligger 
lågt i fartyget och är utefter hela sin längd skyddaclt af ett 
l~ mm. tjockt ståldäck, hvars bordv-artskanter löpa ner under 

vattenlinien. 
·'Ornen", som förer tvenne slättoppade master och tvenne 

skorstenar, är låg på vattnet i förhållande till sin längd. De11 
är bestyckad med två stycken 12 cm. snabbskjutande kanoner, 
placerade på central pivf1ter på däck, en för-ut och en akter-ut, 

samt fyra stycken 57 mm. snabbskjutand e kanoner, uppställda 
tYå på hvardera sidan af fartyget på tamburer mellan före
nämnda p j eser; kärnlinierna ligga omkring 4 meter öfver vattnet. 

Akterom den förliga kanonen finnes ett bepansradt styr

torn samt deromkring lätta skärmar, hvilka uppbära en brygga 
med styrhus; och en likadan öfverbyggnad är uppförd strax 
tör om aktre 12 cm. kanonen. Dessa skärmar hafva: till upp
gift att skydda såväl en del af tartyget sjelft som däcksbesätt
ning och kanonuetjening från åverkan af gastrycket vid skott
lossning med de respektiva kanonerna. I förstäfven linnes en 
:)8 cm. torpedutskjutningstub under vattenlinien. På hvardera 
Sryggan finnes en strålkastare . 

. t Bil. N:o 3 återfinnes en ·bild af :>Ornen'' efter fotografi, 

tagen från Flottans varf i Uarlskrona . 
.. \.ngpannorna äro konstruerad~ fijr ett arbetstryck af 12 

kg. per (lVCm. De hafva en maximidiameter af 2,Goo meter 
samt en längd af 4,G;o meter, den gemensamma eldytan är 
71~ qvm. och rostytan 17,2 qvm. 

Högtryckscylindrarne i propellermaskinerna hafva en dia
meter af 58:) mm., medeltrycks- af 878 och lågtrycks- af l ,311 
mm.: den gemensamma slaglängden är 820 mm. Luftpumpar

Hes diameter är 440 mm. med 185 mm. slaglängd. Hvardera 
kondensorn har en kylyta af 208 qvm. 

PropeHrarne äro 3-bladiga och hafva en diameter af 2,525 
meter;· stigningen är i förkant 2,820 meter och i akterkant 3,oo3 
meter, eller i medeltal 2,,3G meter. 
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Skrofvet är byggdt på Lindholmens varf vid Göteborg och 

maskineriet vid Motala verkstad. 

Enligt öfverenskommelse skulle propellermaskineriet med 

forceradt drag kunna utveckla 4000 indikerade hästkrafter 

samt under minst en timmes tid förmå i godt väder och 

smul sjö framdrifva fartyget vid ett djupgående af 2,n meter 

med 19 knops fart. 
Besigtningsresorna togo sin bö1jan den 26 April, och dell 

4 Maj detta år öfverlemnades fartyget till flottan. 

Resultaten af profven den 26 April och :? Maj, hvilka 

företogas utanför Göteborgs skärgård, der farten uppmätte,; 

efter en G,o2 minuter lång bana emellan 71Vinga ungar" och 
11 Torrboskär", finnas sammanförda på här bifogade tabeller 

(Bil. N:o 4 ocl1 N.o ;)) . och framgår af dessa: 

att maskineriet har under fyra timmars tid fönnått att. 

vid ett djupgående af 2,sG meter på rä~ köl och med an vän

dande af naturligt drag, utveckla i medeltal 2370 indikerade 

hästkrafter och framdrifva fartyget med en mediumfart af 1 8,~ o 

knop; ;;törsta medelfarten var under 4\:P , 2 tidsminuter 18,m 

knop på en dubbel löpning ; 

att detsamma vid ett annat tillfälle förmått att, med an

vändande af 25,1 mm. blästertryck, under något öfver fyra 

timmars tid utveckla i medeltal 3838,G indikerade hästkrafte r 

samt deraf under en timmes tid med ett blästertryck af 25.:•. 

mm. en maskinkraft af tillsammans 405~,3 indikerade häst

krafter; 
att, vid ett medeldjupgående af 2,7s meter och med använ· 

dande r.f forceradt drag under· circa 2 1. 4 timme i medeltal er

hållits en fart af 19,s4G knop med en kraftutveckling af 3885,, 

indikerade hästkrafter; största medelfarten på en dubbellöpning 

var 19,8s3 knop, oaktadt vinden då var frisk bramsegelskult j e 

och fartY.gets sjörelser icke voro obetydliga, samt 

att kolåtgången vid högsta fart med naturligt drag visar 

sig vara 0,92 kg. samt vid högsta f&rt med forceradt drag 0,9,;: 

kg. per indikerad hästkraft, hvarvid dock är att märka. att 
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vid förra tillfället kolen voro dåliga, under det de i senare 
fallet voro af god qvalitet. 

Äfven för detta fartyg kan ju med skäl sägas, att fart
profven lemnat ett gorlt resultat; och det lider intet tvifve] . 
att, om man varit i tillfälle att mäta farten vid den högsta ., 
kraftutvecklingen af 4052,3 indikerade hästkrafter och under 
de i våra leveranskontrakteT förutsatta v'äderleksförhållanden 
af "godt väder och smul sjö'\ icke fartsiffran väsentligt skulle 
ötverstigit 20 knop. 

"Örnen" klyfver vattnet väl och har visat sig vara ett godt 
sjöfartyg, hvarjemte är att bfmkta, att den hos denna sortens 
fartyg så vanliga skakningen här är, äfven vid högre och hög
sta fart, ganska obetydlig. Dessutom har ombord anställda 
skjutningar med artilleriet lagt i dagen, att fartyget är i alla 
afseenden tillräckligt starkt byggd t, för att motstå derifrån här
ledande inverkan . 

. Asigten om det relativa värdet hos denna fartygstyp må 
vara -hvilken som helst. Ett förhållande, som icke torde kunna 
jäh1as, är dock, att intet annat fartyg med så små dimensioner 
·och med sitt maskineri placeradt nnder ett kring vattenlinien 
anbragdt skyddsdäck af här ifråga\arande tjocklek ännu upp
nått en så hög fart, som "Urnan''. 

J ag kommer här i beröring med en fråga, om h vilken vi 
för icke länge sedan inom detta sällskap bytt åsigter, nemligen 
den, om man för denna fartygstyp bör lägga an på att framför 
allt annat få den högsta möjliga fart, eller om man bör före
draga att i den vägen nöja sig med, hvad som kan ernås med 
bibehållande af ett godt skydd för maskineriet; och vill jag 
begagna tillfället att ännu en gång framhålla nödvändigheten 
af att denna sak preciseras vid uppgörande af program för 
möjligen blifvande nya konstruktioner eller vid anställande af 
jemförelser olika fartyg emellan, ty här gäller det icke "att 
man skall det ena göra och det andra icke låta", utan tvärtom 
måste man här "låta" det ena eller andra, om man vill ''göra'· 
det andra eller det ena. Man måste viilja - och skillnaden 



Öfnings
fartyget 
Na(jaden. 

-"-
är mycket större än man utan ett grundli.gt betraktande af 
saken kan tro. 

Rörande ''Örnen'' vill jag nu endast tillägga att a~slaget 
för dess nybyggnad var oml~ring 876,000 kronor, ~mder det 
att certkommitteens ; förshi,g till avisof~rt,Vg upptog en anskaff-
ningslwstmid af 889,800 iuonor. ' 

Utom dessa båda fartyg, "Oden'' och "(lrnen'·, har jemväl 
ett tredje, om ock ej ;ett stridsfartyg, l1nder · detta' år öfverlem-. 
nats för praktisk t j ens t, nemligen öfningsfartyget "N aj a den". 

Det är byggdt vid flottans h~irvarande varf af trä med 

dubbel bordläggning på jernspapt och är. fullriggad t. Läugden 
i vattenlinien är 32,9 mete·r, största bredden 8,ss meter och 

djupgåendet 3,33 meter med ett deplac~ment af 2'-51 teins. Regel.: 
arean är 505,5 CJVm. 

Fartyget är afsedt för öfning.' at' skeppsgossar. 

Inredningen under däck består af kajut och gun~nm samt 
hytter för afdelningschef, fartygscl1ef och officerare - allt 
akterut -, en stor öppRn trossbott~n sarr'lt, längst förut, hytter 
för underbefäl. Kabyss oc]l rundhus äro placerade på däck. 

Besättningslistan upptager tillsammans l20 man, befäl och 
besättning, d~raf .100 skeppsgossar.· . . ' · 

Utrymme finnes för pro~iant fö~ 35 dagar och vatten för 
:28 dagar. 

"Najaden'' har .visat sig vara ett godt s]öfårtyg. 
De tvenne sena.ste r~l~sdagarne hafva, såsom vi väl veta, 

för anskaffning af fartygsmateriel till flottan anslagit tillhopa 
11,780,000 kronor, utom de 70,000 kronor, hvllk~ af 1896 års 
riksdag beviUades för fullb ordande af torpedkryssaren >iOrnen". 

Enligt den framlagda och sedan fastställda nybyggnadsplanen 
skulle för denna efter våra förhållanden betydande anslags

summa anskaffas 2 pansarbåtar af l:a !~lass t\ i3,400,000 

kronor, 4 torpedkryssare a 900,000 kronor, samt G torped
båtar af l:sta klass ~L 230,000 kronor. 

Af dessa nya stridsfartyg hafva under år l89G beställts 
pansarbåtarne "Th01:,, och "Niord" samt torpedluyssarne "E.i dern" 

- ~)-

och '''l'ärnan'\ hvarj emte torped båtan~e "Blixt, "M e te or" och 
''Stjerna'' anbefallts att byggas vid härvarande vad. 

11 Thor11 är beställd hos Bergsunds MekaniskaVerkstads Aktie- Pansarbå-
tarne Thor 

bolag; för denna pansarbåt, likasom för "Oden", bygges skrof- oeh NionJ. 

vet vid Finnboda, uneler det maskineriet tillverkas vid Berg- ·' 
:·mnci. 

"~iorcl" skall levereras af Lindholmens Mekaniska Verk

stads Aktiebolag. Skrofvet bygges på detta bolags varf vid 
({öteborg, då deremot maskineriet kommer från :\Iotala verk
stad. 

Båda äro systertartyg sinsemellan och, hvacl hufvnddimen
~ionerna beträffar, lika med "Oden"; maskineriernas konstruk
tion och dimensioner äro jemväl i hu±vudsak desamma som på 
"Oden"; likaså de för kraftutveckling och fart uppställda villkor. 

Båda fartygen skola levereras nästkommande sommar. 
Såsom inom detta sällskap af förra årets föredragande i 

anilleri framhållits, skiljer sig dock dessa pansarbåtars bestyck
ning något från ·'Odens". Den skall nen1ligen utgöras af 2 ::;t. 

:26 cm. kanoner, -uppställda som på ''Oden" i h var sit:; rörliga 
torn, li st. 12 cm. snabbskjutande kanoner placerade i kasse
matter, 10 st. 57 mm. snabtskjutande kanoner: hvaraf 3 st. på 

förliga bryggan, :3 st. på öfverbyggnadsdäckets förkant, 2 st. på 
samma däcks akterkant och 3 st. på aktra bryggan, samt 2 st. 
o mm. kulspru:;or i märsen. Dessutom finnes en 45 cm. torped

utskjutningstub i förstäfven under vattenlinien. 

J e m väl rörande bepansringsrna terielen och de för den

samma fastställda leveransprof har här förut redogjorts, hvarför 
i ag kan inskränka mig till att framhålla, att olikheterna vis -a-vis 

roden·' inskränka sig till, att tjockleken af plåtarne på kanon

·)Ch styrtorn nu äro reducerade till 200 mm. tiocklek, men att 

dessa till gengäld äro harveyserade. 
Vid afgitvande af anbud på leverans af den gröfre bepans

J·ingen P-n mälde sig 9 st. utländska firmor; och befunnos de af 
tirmorna J oh n Brown & C:o or;h Charles Cammel & C:o, båda 

i Sheffielcl, vara de fördelaktigaste, h varföre ock åt dem upp-
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dragits att leverera denna materiel, en till hvartdera fartyget. 
Kassemattpansaren är beställd hos Aktiebolaget Bofors-Gull
spång. 

'l'orpedkrys- '·Ejdern" bygges af vV. Lindbergs verbtads- och va1·f.~-
sarne E}dern k . b l . S kh l h " ' f "" k och 'laman. a ·tie o ag 1 to c- o m o c Tärnan' a h.oc ·u m s Mekaniska 

Verkstads Aktiebolag i Malmö. 
__ Båda fartygen skulle levereras sistlidnA höst, men allting 

tyder på, att de nog icke blifva öfverlemnade till Flottan förr 
än nästa vår. 

De äro till såväl skrof som maskineri och bestyckning 
samt detsammas uppställning systerfartyg till 71Örnen" or:h 
skola hafva samma kontraktstart som denna. För att få, så 
att säga, mera 71ship-shape71 på dt-ssa fartyg har man ansett 
sig böra här utelerona dels den aktre bryggan med dess styr
hus och dels den öfre delen af de skärmar, som på ''Örnen'· 
skydda betjeningen vid G7 mm. kanonerna från åverkan vid 
skottloi'sning med l 2 cm. kanonerna, hvarjemte man något för
ändrat masternas inbördes ställning. Fartygen komma !:J.elt 
säkert att härigenom både se lättare ut och "rigga" bättre, 
men det synes mig tvifvelaktigt, om icke praktiken kommer 
att visa, att skärmarue icke kunna undvaras. Om så skulle 
blifva fallet, äro de också lätt ditsatta. 

•rorpedb_å- "Blixt", "Meteor'' och •'Stjerna" byggas, såsom förut 
tarne Blzxf, .. . .. .. 
.~Ieteor och nanmts, v1d Flottans harvarande varf Skrofven aro nu bord-

Stjerna. lagda och maskinerna under arbete, så att man kan förutse, 
att de blifva furdiga mot slutet af nästa års sommar. 

Hufvaddimensioner och bestyckning äro här desamma som 
på den inför sällskapet förut beskrifna "Komet", om ock såväl 
fartygens form som detaljerna i mycket äro olika. 

"Komet" ä:". som bekant, försedd med lokomotivpanna. 
placerad som vanligt i särskildt rum för om maskinrummet. 
De nya torpedbåtarue skola deremot hafva vattenrörspannor 
af Yarrows konstrnktion, två för hvarje båt. Dessa skola dock 
icke, såsom oftast är fallet, då fråga är om 2:nfl pannor, place
ras tillsammans för-om maskinrummet med ett gemensamt el d-
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rum, utan de komma att fördelas i tvenne rum, ett för· och 
ett akter-om maskinrummet, för att derigenom erhålla större 
säkerhet, att icke båda pannorna förderfvas genom ett enda 
skott, och dymedelst erhålla en reserv, som ju ur militär syn

punkt är af stor vigt. 
Båtarne hafva en längd i vattenlinien af 39,o meter, en 

bredd af 4,~ meter och ett djupgående af l 19 meter. Deplace
mentet är 86 tons och farten är beräknad till 23 knop. 

Maskinerna äro afsedda att vid ett ångtryck af 14 kg. per 
q>cm. utveckla circa 1,200 indikerade hä~tkrafter. .'i .. ngpan
norna hafva en gemensam eldyta af 232,26 qvm. och en rost

yta af 6,o7 CJ_Vm. tör hvarje båt. 

Alla dessa sistnämnda s] u fartyg komma sålunda att under 
år 1898 öka vår flottas flytande materiel - en ökning utan 
like i det förflutna.; - och ändå återstå, såsom förut nämnts, 
att af redan anslagna och snart tillgängliga medel bygga 2:ne 
torpedkryssare och 3:ne torpedbåtar, hvilka väl efter all sanno
likhet blifva inom den allra närmaste tiden till utförande an

befallda. 
Snart förestår för Kong!. M: aj :t att af nästa års riksdag 

äska anslag för bland annat fortsatt anskaffning af ny fartygs
materiel. H vilka fartygstyp er, som då komma att sättas främst 
på listan, kan man ju icke med visshet förespå, men sannolikt 
är väl, att pansarbåten deribland kommer att intaga första 

rummet. 
Kong!. Marinförvaltningens åstundan i denna fråga kän

ner man deremot. Fnligt hos Kong!. Måj:t gjord framställning 
om 5:te hufvadtitelns utgifter år 1809 går den nemligen ut på 
antingen det ordinarie nybyggnads- och underhållsanslagets 
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höjande till -!,lOO,OOtJ kronor. d. v. s. med ~,800 ,000 kronor, 
som skulle anvilndas för flott3.l1s nybyggnad , eller ock anvi
sande på extra. stat af 6,900,000 kronor för anskaftning af ny 
fartygsmaterieJ, fördeJade på 2:ne år, och skulle då, såväl i ena 
som andra f91let, detta anslag i främsta rummet afses för an
skaffande inom den närmaste framticlen af ytterligare l pansar· 
båt af l:a lda:;s, G torpedbåtar af l :a klass samt ~ torped
Gåtar af :?:a ]das:; . 

Typerna blifva sannolikt i hufvndsaklig öherensstämmelse 
med de senast byggda. Pansarbåten växer väl i längd med 
11ågra meter och i deplacement med ett par hundrade tons. 
Det är elen Yanliga utvecldingsgången; så är nsvea" t. ex. 76,1 
meter lång i vattenlinien, "Göta'' 7t3,ti meter, "Thule" 19,:, meter 
och ''Oden" 8-!,s meter med deplaceruenter af respektive :2900, 
;noo, 3160 och 3300 tons. Det är icl~A stora steg fi)r hvarj e 
gång, men det växer dock st adigt. 

Det vigtigaste af det, som på här ifrågavarandA område 
uneler den senare tiden tilldragit sig inom vår egen flotta såväl 
med afseende på utförande som planläggning tror jag mig i 
det föregående hafva berört och skall nu vända uppmärksam
heten till vårt broderland 

~ orgc 
~amt söka i korthet redogöra för, hvad i nybyggnadsväg kan 
der på sista å.r et hafva förekommit inom örlogsflottan. 

Sedan 189:5 års storting beviljade ett extra anslag till tl::>t
tan, 11,9:26,400 kronor, hufvudsakligast afsedt för nybyggnad af 
stridsfartyg, råder i ~orge på det området en ganska liflig verk·· 
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samhet, och man kan af måuga tecken :finna, att norska natio-

nen nu lärt sig bättre inse flottans betydelse för landets iörsYar. 

Bland de fartyg, för hvilka medel från sagda anslag an· 

vändes, är torpeddivisionsbåten "Valkyrjen 11 det, som blef först 

färdigt. Sjelfva fartyget är visserligen bekostadt af de pen

ningar, som på den privata offervillighetens väg anskaffats af 
11(-J,vinnoföreningen fiir Korges förs>ar", men uti förenämn c) a 

millionsumma ingick 124,000 kronor till bestyckning och am

munitionsntredning för ;'Valkyrjen:1• (Bil. N:o 6.1 

Den är byggd af firman Schickau i Elbing ocn leYereradE>;; 

i :Mai månad förra året. 

Några så särdeles omfattande uppgifter rörande detla far

tyg stå mig visserligen icke tillbuds, men har jag det oaktadt 

ansett mig böra omnämna detsamma. Det är ö3,o meter långt 

mellan perpencliklarne, '7 ,4 meter bred t samt 2,H meter djup

g ående. Deplacementet är 386 tons. 

Det har 2:ne skorstenar och 2:ne ,;lättoppade master. 

Bestyckningen utgöres af 2:ne 50 mm:s snabbskjutande 

kanoner och 4- st. 37 mm:s maskinkanoner samt 2 st. 46 cm. 

torpedtuber, hvaraf en midskepps och. en akterut. 

Maskineriet består af tvenne propell ermaskiner samt ån~

panuor af Thornycrofts-typen. Vid profresan har utvecklats 

tillsammans 3300 indikerade hästkrafter och ernåtts E'll fart af 

23,~3 knup. 

'rorpeddi v .i . 
sionsbåten 
T"alkyrjen. 

I :November månad förra året levererades af samma firma l:a klass 

t k l kl db o .,D lfi ,, .. JI .,, h ''H 1 .. torpedbatar-
. re styc en :a - as.:; torpe atar: ' . e n , ''- a1 oc Ya · . ne J)elfin, 

Dessa båtar äro enligt uppgifter i N ors k 'l'idskrift for So- l lo i och liva./. 

v resen 39,o meter långa mellan perpendiklarne, 4,s meter breda 

samt :2,t . meter djupgående med 5 tons kol ombord: deplaee-

mentet är då 84,2 tons , .under det att fullt koltörråd uppgår 

till cirka 17 tons. 

I hr.fvudsak äro dEl af samma typ som vår "Komet''. Be

styckningen är dock något olika, i det dessa föra 2 st. 37 mm:s 

snabbskjutande kanoner, placerade på stativer bordvarts strax 

akterom styrtornet, samt 2:ne 45 cm. torpedtuber båda på däck, 
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den ena midskepps och den andra akterut. På styrhusets tak 

är uppställd en 30 cm. strålkastare. En annan olikhet mellan 
11Komet" och de norska torpedbåtarne är, att då ··Komet", 

såsom förut nämnts, är försedd med lokomotivpanna, dessa se

nare deremot hafva hvardera 2:ne vattenrörspannor af Thorny

crofts-typen, dock icke, såsom på ''Blixt"' och dess systerbåtar, 

placerade för- och akterom maskinen, utan båda förom den

samma med gemensamt eldrum. 

Propellermaskinens högtryckscylinder har en diameter af 

40U mm., medeltrycks- af !330 mm. och lågtrycks-cylindern af 

\:.JOO mm.; det gemensamma slaget är 4UO mm. H vardera ång

pannan har en eldyta af 140,3 qvadratmeter och rostyta af 2,64 

qvadratmeter. Propellern är 3-bladig med l,u~ meters diameter 

och 2,15 meters medelstigning. 

Vid besigtningsresan med t. ex. ··H val"" var båten ner

tryckt till ofvann~imnda djupgående och deplacement; och er

hölls då med 14 kg:s ångtryck och 338 slag per minut en 

indikerad maskinkraft af J 098 hästar samt 23,,1o knops fart. 

t l:a dkbl~~t' " Till samma typ som dessa nu senast berörda höra jemväl 
orpe ·a ar-
ne Storm, l:a klass torpedbåtarne "Storm··, "Trods· ' och "Brand··. hvilka 
Troels och .. d b d · 

Brand. nu aro un er yggna . 

2:a klass I sistlidne December månad levererades från 'rrondhjems 

torpedbåtar- k k t d 2 ') kl t dbo ''L ·· l "Bl' k'' 
ne Lyn, Blini.; me . v er s a :ne .-:a - ass orpe a tar, · y n o c 1 m- ·, 

och c:timl. samt i medio af detta år en tredje sådan, "Glimt"", från Carl

j ohansvwrns vad. 

Hufvuddimensionerna äro : största längd 34,; meter och 

största bredd :3,7o meter; deplacementet är vid full rustning 

!)3 tons. 

Bestyckningen består af 2 st. 37 mm. Hotchkiss snabb

skjutande kanoner samt en fast 45 cm. torpedtub i förstäfven 

och en rörlig sådan akterut på däck. 

Högtryckscylindern är 305 mm. i diameter, medeltrycks-

509 mm. och lågtrycks- 764 mm. ; slaglängden är 329 mm. 

Afven dessa båtar äro försedda med tvenne vattenrörs

pannor hvarJera. 

- F• --

?vie d :380 h varf i minuten utveckla dessa maskiner 650 

indikerade hästkraftör och meddela en tart af 19 knop. . 

Ytterlio·are 3 st 2·a klass torpedbåtar " DJ. erv" "Dristio-" 2:a klass 
"' • · ' b torpedbåtar-

och "Kvick" äro under byggnad. De åro helt lika de före- n~ pjerv, 

o d d d t d f tt b dd o d .. ··k d Dnst~r; och 
gaen e me un an ag era , a re en pa e nya ar o a J(1;i'cl.·. 

til l 4,s5 meter. 
;\fven en 3:dje klass torpedbåt, som skall bära namnet :~:e kl~ss 

,. " . b f .lld 'Il k ff . D d 1 t l.. tmpedbaten 
~ .Jlyg , är an e a ti ans a mng. ess ep acemen arer Myg . . 

skola blifva omkring 26 tons, men ännu äro icke dess dimen-

sioner och öfriga data fullt bestämda. 

Den ojemförligt största fartygsbyggnad, som väl någonsin fPatnsar-ar ygen 

egt rum för norska örlogsflottans räkning, sattes i verket, då FlaraldHam·-

f .. · k ) o d f t "H ld H f " h fagre och 
or c1r a :., ar se an pansar ar ygen . ara aar agre oc 'l'ordens!.Jold. 

"'rordenskjold" beställdes hos firman Sir \V. G. Armstrong 

Whitworth &. C:o i N ewcastle. 

Dessa fartyg äro, som vi veta, af samma typ -som vår 

"Oden". 
Hufvaddimensionerna äro: 

Längd ö f veralit ........ . ................................. .. . 

J:..ängd mellan perpendiklame 00. 00 00 ................ . 

Största bredd ............................................ . 

Djupgående, fullt rustad .... ... 00 00 00 00.00 00.00 0 cirka 

Djupgående till konstruktionsvattenlinien ........ . 

Deplacement vid detta djupgående ... . ............. . 

Deplacement, fullt rustad ......... . ........... cirka 

Area af konstruktionsvattenlinien ................ .... . 

9~.Gu meter 

85,34 ., 
14,78 

" 
6,2~ 

5,o;; 
349::l,oo ton s 
371G,oo ., 

t-367,96 l}Vn1. 

Area af X-spantet .... ... ............... 00 .... .. .. ... ... 68,37 , 

Efter "N ors k '!'id skrift for Sovmsen" tillåter j ag mig att 

här under Bil. N:o 7 bifoga en skizz öfver dessa fartyg, af 

hvilken framgår de hufvndsakliga anordningarne samt bestyck

ningens placering. 

Fartyget är försedt med tvenne militärmaster med tvenne 

märsar på hvarj e. 

Bestyckningen besfår af 2 st. 21 cm. snabbskjutande ka

noner, 6 st. 12 cm. snabbskjutande :C.anoner samt G st. 76 mm. 

) l 
l1 

l 
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och (:j st. 37 mm. snabbskjutande kanoner, äh·ensom :Z:ne 45 cm. 
torpedtuber. 

~ 1 cm. kanonerna stå uti h var sitt rörliga och bepansrad. e 
torn för och akter, kärnlinien ligger 6,~ meter öfver vattnet 
och bestrykningsvinkeln är för h vardera cirka 270 °. 

1:2 cm. kanm;erna iiro placerade på öfre däck mellan ture
nämnda torn, tre på hvardera sida, skyddade af sköldar på 
lavetterna: des;;a kanoners kiirnlinier ligga 4,2 meter högt. 

4 st. 76 mm. kanoner äro uppställda på bryggorna, td fur 
och två akter: kärnlinierna hafv·a här en höj d af G,; meter. 

De öfri()'a tvenne 7G mm. kanonerna äro I}lacerade strax t'> 

förom de aktersta 1:2 cm. kanonerna med kiirnlinierna 4,B meter 
öfver · vattenlimep. 

T\·å st. 37 mm. kanoner äro på samma höj d uppst.iillda 
strax akterom de förliga J 2 cm. kanonerna, under det de öf
riga pjeserna af samma kaliber stå två och två i de undre 
märsarne. 

Torpedtuberna äro anbragta i fartygssidan, en om styrLord 
o0h en om babord, på omkring 3 meters djup; de äro vinkel
räta mot fartyg8ts medellinie och kunna icke vridas. 

En elektrisk strålkastaro är placerad i den öfre märsen 
akter och två sådana på den fiirliga bryggan. 

t:lidopansaret i citadellet är cirka :? meter högt och har 
sin öfverkant 0,;:, meter ufver vattenlinie1J; det är 180 mm 
tjoch upptill och 100 mm. nedtill. 

Pausaroäcket är 50 mm. tjockt. 
De fasta kanontornen hafva 162 mm. pansar och de riJr

liga sådant af 203 · mm. på frontsidan och 127 mm. bak och 
på sidorna. 

Skärmarne på 12 cm. lavettagerna äro lutande samt 114 
mm. tjocka. 

styrtornets pansar är 16~ mm. tjockt. 
Allt vertikalt pansar är af harveyseradt stål från firman 

Vickers för det ena fartyget 'Och från J oh n Brown för det 
andra. 

- li' -

Maskineriet består för hvarje fartyg af två stycken verti
kala tripel-expansionsmaskiner samt tvenne dubbeländade och 
en enkeländad cylindrisk ångpanna nwd en gemensam skorsten. 

Högtryckscylindrarne hafva en diameter af 609 mm., medel
trycks· af 902 mm. och lågtrycks- af 1371 mm.: slagets hingel 
är 457 mm. 

Propellearne äro försedda med lösa blad, som medgifva en 
förändring i stigningen af upptill 2 fot. 

Kolförrådet utgöres af omkring 400 tons, hvaraf 260 tons 
ligga öfver pansardack 

B'artygen hafva hvarclera 6 båtar, deraf tvenne vedettbåtar 
af trä, byggda hos 'White & Oowes. 

''.Harald Haarfagre'' gick af stapeln vid Low \Vall~er elen 
4 si;;tlidne Januari och "1'ordenskjold'' den 18 Mars. Den 
förstnämnde hade sin officie~la profresa i Juni månad. 

Kontrakt. bestämmer, att maskineriet skulle med ett ång
tryck af 10.9 kg. per qv.-cm. oe:h 160 hvarf per minut utveckla 
minst 4500 indikerade hästkrafter och gifva fartyget en fart af 
minst 16 knop .. 

Enligt uppgift skulle emellertid resultatet af sagda prof
resa blifvit, att maskineriet under G timmars gång utvecklat i 
medeltal sina -1600 indikerade hästkraftAr samt framdrifvit far
tyget, lastadt till 3600 tons, med en medelhastighet af 17,Jo 
knop, hvarvid endast "naturligt drag" användts i eldrummen·~'). 

.Man har förund rat sig öf1'er, att detta vackra resultat 
erhölls med användaude af endast "naturligt drag". Detta är 
emellertid icke så otroligt, ty eftel all sannolikhet har Arm
strong här adopterat samma princip, som är genom offic.;iella 
föreskrifter gällande inom den engelska marinen, eller att Yid 
fartyg af ifrågavarande storlek fär vid ''natural drought" an
vändas ända upp till "half an inch air-pressure", och i sådant 

*) Enligt lemnadt mcddeJanrlc ~kulle icke ens någon installerin!,!· fur 
användande af "forccradt drag" med ~tiingda eldrum finnas ombord på 
dessa rarty~. Denna uppgift härlcdrr ~ig af ni'tgot mi;;:::-tag-, ty si'tdan in · 
stailering finnes verkligen. 
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fall befinuer sig Oden uti samma goda belägenhet, ity att vid 
dess "forcering" bhLstertrycket varierade emellan n-12 mm. 
sålunda under 1,'2 inch. 

Den tillökning, som den norska marinen sålunda fått och 
får under den närmaste tiden är ju mycket afsevärd; och fort
gången synes, dess bättre, icke blifva atbruten med de här 
ofvan citerade nybyggnaderna, ty budgeten för det nuvarande 
finansåret, 1897- 98, upptager en summa af 1,484,00:1 kronor 
för anskaffning af ny materiel till Hottan. 

1'uren skulle nu komma till en redogörelse öfve:· tillv~Lx

ten af de främmande örlogsflottornas flytande materiel under 
det förflutna året. Ny byggnadsverksamheten ~Lr emellertid 
nästan öfverallt så rastlös, att det numera icke lLr möjligt för 
en enskild person att följ a med densamma och deröfver samla 
alla data, dertill skulle fordras en hel liten stab af t elmici. 
Det kan derföre icke heller här blifva fråga om att lemna nå
gonting fullständigt i den vägen, utan får man nöja sig med en 
axplockning från de främmande krigsmarinernas nybyggnads
fält, och skall jag dervid söka hålla mig till det, som på hvarje 
område är nyast, eller till sådana företeelser, som synts mig 
förtj ena särskild uppmärksamhet. 

Am er i k a. 
(Nordamerikas Förenta Stater.) 

Uti min årsberättelse inför detta sällskap år 1892 framhöll 
jag bland märkligare fartyg, som då voro under byggnad för 
elen nordamerikanska flottan, bland andra de opansrade krys
same CiJicinnuti och Ralci.r;/1 samt lemnade en kortare beskrit
ning öfver dessa systerfartyg. 

Dessa fartyg itro nu färdiga, och bifogar i ag här en ritning 
på desamma!(Bil. n:r 8), visande fartygens yttre utseende samt 
artilleriets och maskineriets placering. 
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_-'l..ngående deras dimensioner m. m. vill jag här endast 
återkalla i minnet, att fartygen äro 91,46 meter långa mellan 
perpendiklarne, 12,8o meter breda och 5,4D meter djupgående. 
K olförrådet har icke blifvit så stort, som man beräknat och 
jag sjelf förut uppgifvit, utan föga mer än hälften deraf, eller 
i3.)0 tons uneler normala förhållanden; boxarne rymma dock 
lJöG tons. 

Vid profresor med t. ex. Cinrinnati har erhållits en indi
ke rad kraft på propellermaskinerna at c:a 9700 hästkrafter samt 
en fart af 20,7n knop . Deplacementet var då 3100 tons. 

Detta tartt·esu1tat är j u mycket vackert för ett sådant far
t.\·g, och dock är man icke nöjd med typen. Man har ·funnit, 
cltt man fo rdrat för mycket, att man sökt att sammantränga 
fi)r många saker inom samma ram. 

Amiral .Meade säger någonstädes om dessa fartyg, att de 
ltafva gifvits så kraftiga maskiner, att det knappast :finnes 
plats för någonting annat ombord på dem, och ett faktum är, 
at t maskiner oeh pannor samt kol och andra maskinförnöden
heter under däck upptaga 60 °,'o at fartygets hela längd, såsom 
:-;ynes af de streckade ytorna på ritningen. 

Ett nytt bevis för nödvändigheten af att vid uppgörande 
a f program för nya fartygstyper väl öfverväga, hvad man i 
trämsta rummet vill af dem fordra! 

Ett par egendomliga krigsfartyg, i hvad artilleriets place- l:a kl. pmt· 
· b .. · .. · Srt1'{M·tyljcn n ng etm±far, aro de s. k. ''superposed turret battleships'', ](ear- "Kect1·scti-ge • 

·' w·.r;e och Rent u ck!;, nu under byggnad i N e w port News för och "K:n-
' tucl:y . 

11 örenta Staternas flotta t se Bil. n:r 9). 

Ritningen tillsammans med följ ande sifferuppgifter, hem
t ad e ur '' Transactions o t the Society of N a val Archjtects and 
:.l[arine Engineers11 i New-York, tala temligen väl för sig sjelfva. 
Här torde endast böra framhållas uppställningssättet för det 
g röfre artilleriet, det relativt ringa djupgåendet och den mode:
rata farten. 

Det förra utgöres af 4 st. 33 cm. kanoner, uppställda parvis 
i 2:ne rörliga, bepansrade torn, ett på citadellets förkant och 
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€tt på dess akterkant, samt af 4 st. 20,3 cm. kanoner placerade 
i 2:ne pansartorn ofvanpå och fast förenade med de först
nämnda samt följaktligen rörliga med dem. (Se BiL n:r 10). 
Man har sålunda här fyra kanoner vridande sig tillsammans 
kring samma pivot, hvilket är att drifva solidariteten de olika 
pjeserna emellan väl långt. 

De officerare - ty det är verkligen !rån officerarue, som 
dettc. uppställningssätt erhållit sitt st0d -, h vilka talat tör 
detta system, hafva framhållit den stora fördelen af att kunna 
skjuta in de gröfsta kanonerna på målet med tillhjelp af 20, 3 

cm. kanonerna, som skjuta fortare och hvilkas ammunition finnes 
i större mängd samt är billigare. 

_Djupgåendet är motiveradt af det ringa vattendjup, som 
finnes i de flesta af Nordamerikas egna hamnar. 

Hvad slutligen farten beträffar, så är det anmärkningsvärdt, 
att man efter många öfverläggningar inom fackkretsar kommit 
till det resultat, att för nordamerikanska flottans slag»kepp en 
maximifart af 10 knop är fullt tillräcklig. Tolf knop är, hvad 
som användes; hvad deröfver kan finnas disponibelt, kan vara 
bra att hafva vid nödfalJstill±ällen, men för mycket af farty
gets öfriga egenskaper får derpå icke offras. 
Fartygets längd i vattenlin i en är .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 112,1 ., m. 
Längd öfverallt................................................. 1l4,uo m. 
Största bredd .................... ·....... ....... .. .. .. ... . .. .. . 22, 00 m. 
Medeldjupgående med 416 tons kol ombord ........ ,.. 1,1u m. 
Motsvarande deplacement ...................... . .......... 11686 tons 
F art .................................... ................ , . . . . . . . . . . l fi k u o p 
Indikerade hästkrafter på båda propellermaskinerna 10000 I. Hkr. 
Area af 0-spantet .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 160,78 m2 

D:o af vattenlinien ................... ...... ......... ..... .. 1842,50 m~ 
Roderarea ..................................................... . 20,ao m2 

Största rodervinkel: för hvardera sidan ............... 36,o 
.. !VIedelrljupgående, fullt rustad, med 1210 tons kol 

ombord ............... .... .. .. ............................ 12ö38,4o tons. 
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Bestyckning: 
4 st. 33,o cm. och -± st. 20,3 cm. kanoner, 14 st. 12,7 cm. 

snabbs kjutand e kanoner, 20 st. 6-pundiga kanoner, 6 st.. 14 
pundiga kanoner, 4 st. maskinkanoner och o st. torpedtuber 
ötver vattnet. 

De törliga 33,o cm. kanonernas kärnlinier komma fi,s meter 
öfver vatte11 linien och motsvarande 20,s cm. kanonernas 8,9 
meter; de akterliga komma respektive 6.s m. och 8,1 m. öfver 
vatten linien. För 12,7 cm. kanonerna kommer kärnlinieu i me
deltal 4,6 m. öfver vattenlinien. 

Pansaret är ar Harveyseradt nickelståL 
Tjocklek af pansarbältet. kring vattenlinien: 

i öfverkant . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. 42 cm. 
i underkant .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . 24,2 , 

Pansarbältets höjd ötver vattenlinien .. . ......... ... 1,o7 m. 
Hela höj den................................................... 2,21 , 
~'j ocklek af sidapansaret of van bältet .. .. . .. .. . .. .. . l 2,s cm. 

D:o af pansaret i öfverbyggnaden ............ !6,2 , 
D:o , , kring 33,o cm. kanonerna 43,s cm.-38,z cm. 
D:o , , ,, 20,s ,, , 28,o , -22,9 ., 
D:o , ,. på fasta tornen . .. . .. .. .. .. .. .. .. 88,2 cm. 
D:o 
D:o 

, , i däcket ........................ 12,ti cm.-7,o cm. 
,, , i kommandotornet . .. .. .. . .. .. . .. 25,5 cm. 

Vigter: 
Skrof med tillbellör, deruti backningen inbegripen, 
Pansar och bult ......................................... .. 
Däckspansar ......... .. . ..................................... .. 
Bestyckning och ammunition ............ .......... . .. . 
Besättning, proviant och utredning m. m ........ .. 
hopell ermaskineri med vatten ....................... .. 

5026 tons 

2866 , 
608 ,, 

1095 

656 

1118 
416 

,, 
, 
, 

Vanligt kolförråd ....... ... ......... .............. .... .... . _______ __;__ 

Summa 11686 tons . 
En ändå nyare typ af l:a kl. pansarfartyg representeras 

af Alalmma, med ungefär samma hufvuddimensioner ~om de 
förenämnd e. 

• 

l:ct kl. pan
sarfartyget 
"Alabama". 
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Fartygets utseende, artilleriets sammansättning och place.:. 
rmg · samt pansarets fördelning framgår med tillräcklig nog
grannhet af bifogade ritning till detta fartyg. (Bil. n:r 11 ). 
Som man torde finna har man här redan gått ifrån sitt expe
riment med "superposed turrets", och för det gröfre artilleriet 
återgått till de. inom den amerikanska flottan, sedan relati \'t 
länge populära, rörliga tornen med parvis uppställda kanoner. 
Fartyget längd i vattenlinien är........... . ............ 112,17 m. 
Längd öfverallt . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 113,92 , 
Största bredd ······················· ····· ········· ··········· 22,oo , 
Djupgående med 813 tons kol och 2 /3 af ammu-

nition och annan utredning .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 7,16 , 
:Motsvarande deplacement .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 11706 tons 
Beräknad fart .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 16 knop 

D:o maskinkraft .......... .... ............... .. ........ 10000 I. Hkr. 
Area af @-spantet ....................................... .. 
D:o af vattenlinien .................. ................ ... .. 

Roderarea .... ...................... .......... .. .... ........... . 
Största rodervinkel åt h vardera sidan ............. .. 
:Medeldjupgående, fullt rustad, med 1220 tons kol 

ombord ...................... ....................... . .. . 

150,oo m~ 
1848,<o m2 

c>0,9o , 
35° 

7,4o m. 
Motsvarande deplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12345 tons 

Bestyckning: 

4 st. 33,o cm. baklacldningskanoner, 14 st. 15,3 cm. 17 st. 
6-pundiga och 6 st. l-pundiga snabbskjutande kanoner samt 4 
st. Gatlings- och l st. fältkanon. 

Den förliga 33,o cm. kanonen står S,os m. och elen akter
liga 33,o cm. kanonen 5,so· m. öfver vattenlinien, under det att 
medelhöj den för 15,a cm. kanonerna är 4,Go m. på hufv-uddäc
ket och 6,o3 m. på öfre däck 

Äfven här är pansaret af harveyseradt nickelståL 
Tjocklek at pansarbältet kring vattenlinien: 

i öfverkant .... : ............................. . 
i underkant ................................. . . . 

Pansarbältets höj d öfver vattenlinien ..... . .... ... . 

42 cm. 
24,2 ,. 

l,o1 m. 

• 
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Hela höjden........... ...... ............ ... ... ... ......... ... 2,29 m. 
Tjocklek af sidapansaret öfver bältet . .. .. .. . .... . .. 14,u cm. 

D:o af pansaret i öfverbyggnaden . .. . .. .. . .. . 14,o , 
D:o , , kring 33,o cm. kanonerna 43,3 cm.-88,2 cm. 
D:o , , på fasta tornen ............... 38 2 , -25,; , 
D:o , , 1 däcket ........................ 10,2 , -7,o , 
D:o ,, , i kommandotornet ........... . 25,; 

" Vigter: 
Skrof och tillbehör, deruti backningen inbegripen, 4997 tons 
Pansar och bult .. ................................. .. ....... . 2763 

" Däckspansar ...... .... ....................................... • .. 602 , 
Bestyckning och ~;J ammunition ...................... .. 878 ,, 
Besättning samt ~ / 3 af förråder, · proviant och 

vatten ..... .... ...................... .. .... ................ . 50li , 
Propellermaskineri med tillhörande vatten ... : .... . 1146 , 
Vanligt kolförråd .. . ........... .. ........... .. ............... . 813 :' 

Summa 11705 tons 
Ma~kineriet: 

Summa indikerade hästkrafter af propellermaski-
nerier med luft- och cirkulationspumpar ...... 10000 L Hkr 

Slagantal pr minut för denna maskinkraft .. .. . .. .. 120 
Högtryckscylinderns diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 cm. 
Medeltryckscylinderns , .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 129,;; , 
Lågtryckscylinderns , .... .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. 198,~ , 
B laglängd . .. .. . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. 122,o ,, 
Hufvudkondensorernas kylyta .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 650 m2 

Hjelpkondensorernas , ...... .... ................. 74 , 
Propellermaskineriet består af 2:ne vertikala tripelexpan

sionsmaskiner, placerade bredvid hvarandra och skilda genom 
ett midf'keppslångskeppsskott, samt af 8 st. enkeländade stål
ångpannor med tuberna ofvantör eldstäderna placerade i fyra 
olika, vattentäta, rum. 
Pannornas längd . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 3 o3 m. 

D:o diameter.. .......... . ................. .... ........... 4.74 m. 
Arbetstryck i kg. pr q v. cm. . ...... ....................... 1~,65 

'\ 
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Summa eldyta i alla pannorna ......... . ... . ............. . . . 
, rostyta i , , . . ................... .. ...... . 

Antal eldstäder i en panna .......... .. .............. . .... . 

1970 

64 " 
4 

Eldstäder11as diameter ··· ····· ·· ·· · ·························· 0,99 m. 
Uppgifterna om dessa oub många andra af den nordameri-

kanska Hottans fartyg, hvilka med frikostig hand sp1 idts ut 
inom förenämnda "society'' af sagd a Hottas "Chief Constructor", 
äro mycket intressanta, men blifva det för herrar teknici ä::mu 
mera, när man en gång blir i tillfälle att j e m föra resultaten 
med berälmingarne. 

Dnnmnrk. 
Pansarbattc- Det inför detta sällskap förut 

riet Skj old. b 
pansar atteriet "Skjold.', afsedt för 
har under förra året fullbordats. 

omnämnda och beskrifna 
förs.varet af I{jöbenhavn, 

Då j ag genom stort tillmötesgående från vederbörlig ort 
är i tillfälle att meddela en originalskizz af detta fartyg (Bil. 
N:o 12) torde det också vara på sin plats att bär rekapitulera 
några hufvuddata rörande detsamma. 

Fartyget är 71,oo meter långt mellan perpendiklarne, 11,60 

meter bredt och 4,to meter djupgående, fullt rustadr, då deplace
mentet är cirka 2200 tons. 

Däcket är mycket lågt,_ endast l,oo mder öiver vattnet, och 
är pansarklädt till öO mm. tjocklek. Skrofvets vertikala pan
sar sträcker sig kring vattenlinien från fören till aktern och 
har en medium-tjocklek af 24 cm.; det slutar i en rammstäf. 

Bestyckningen utgöres af l st. 24 cm. kanon, 3 st. snabb
skjutande 12 cm. kanoner, 4 st. snabbskjutande 47 mm. kano
ner och 2:ne revolverkanoner. 

Den första af dessa kanoner är uppställd uti ett rörligt 

-- ~.) -

to rn med 2l cm. pansar, hvilht befiiJner sig på förenämnda 
däc k vid ungefär en fj erdeclel at fartygets längel förifrån . . 
Häre fter följ er akteröfver en lätt öfverbyggnacl af cirka 25,oo 
me ters längd. Ofvanpå derma, som är smalare tln ,;_jelfva 
~ krofvet och sålunda kan Jemna passage för långskepvs,;kott 
l>orcl v arts öfver däc:k, fin n e s hingst förötver ett styrtorn af 
:!1 cm. plåtar samt clessutorn en af 47 mm. kanonerna upp
,;t älld i hvarje hörn; för och akter äro här på höga ställnin
gar applicerade 2:ne GO cm. strålkastare. 

.-\kter om öfverbyggnaden finnas på däck de 3:ne 12 cm. 
kanonerna, placerade uti hvar sitt täckt o,ch rörligt torn med 
13 cm. pansar, ett på hvarclera sidan och ett riHt akter. 

Batteriet bar en skorste:i och en militärmast, den senare 
me cl en märs, der de 2:ne revoh-erkanonerna hafva sina plat:-;er. 

Alla tornen manövreras för hand och med elektriuitet. 
'l'ornkanonernas kärnlinier ligga ungefär 2,75 meter öfver 

vattenlinien. 

Propellermaskineriet utgöres af tvenne tripel-expansions
maskiner och fyra vattenrörspannor af Tornycrofts-typen, af
sedda att arbeta med ett tryck af 11 atmosterer. 

Fartygets fart är 13 knop. 

Under år 1897 äro l:a klass torpedbåtarne ''Havornen" 
och "Sobjornen" fullbordade på örlogsvadvet i Kjöbenhavn. 

Dessa fartyg äro i hufvndsak lika med den förr här om
nämnda "Haien". 

Längden är 44,35 meter, bred,len 4,.;2 meter och djupgå
endet 2,." meter; deplacementet är 136 tons. 

Propel lermaskineriet består af en tri pel·expansionsmaskin 
()u h tvenne vattentubspannor, afseelda att arbeta med ett ång
tryck af omkring 15 atmosferer. Maskinkraften är 2~00 indi
kerade hästkrafter och farten 24 knop, 

H var j e båt är bestyckad med tvenne re vol verkanon er, en 
för och en akter, samt 4 st. öfvervattensLorpedtuber, deraf 
t venne rörliga kring gemensam pi vi\t på däck och tvenne fasta 
i fö rstäfven. 

l:a klass 
torped
båtarue 

Ilcw11rnen 
och 

Sobjornen. 



Pansarbatte
riet Herlu(' 

Trolle. 

På samma 
"Herlut 'l'rolle", 
och starkare. 
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varf är nu under byggnad pansarbatteriet 
i mycket påminnande om "Skjold", men större 

Likasom på sistnämnda fartyg finnes här ett pansardäck, 
som sträcker sig från fören till aktern samt ligger endast 1,o; 
meter öfver vattenlinie11, och på detta däck äro direkt place
rade dels de undre fasta delarne af tvenne kanontorn, ett förut 
och ett akteröfver, samt mellan dem en kassematt, som icke 
går ända ut till fartygets sidor. För om det förliga tornet är 
en back. 

Fartygets längd mellan perpendiklarne är 8~,~7 meter, 
största bredden i vattenlinien l5,o7 mBter och djupgåendet är 
beräknadt att med full rustning blitva 4,s7 meter på rät kol. 
Deplacenientet är då omkring 3470 tons. 

Bestyckningen utgöres af tvenne 2J cm. kanoner i hvar 
sitt rörliga tom, J st. snabbskjutande 15 cm. kanoner, upp
ställda i hvar sitt afskilda rum i hörnen af kassematten, samt 
6 st. 57 mm. snabbskjutande kanoner, 8 st. i37 mm. och 2 st. 
8 mm. ·Maxim-kanoner, placerade här och der på däcket och 
kassematt-taket samt skyddade endast af skärmar på lavetterna. 

Batteriet är från aktern och till en längd af 79,n meter 
±örötver i vattenlinien försedt med ett vertikalt sid~pansar, 
som är från 175 mm. till 200 mm. tjockt och 2,1o meter bredt, 
sträckande sig sålunda 1,1u meter under vattenlinien. För om 
detta si dopansar finnes ett tvärskeppsskott af 175 mm. tjock
lek. Pansardäcket är 57 mm tjockt. Bepansringen på de 
fasta kanontornen är af J 75 mm. tjocklek, under det den på 
de rörliga varierar från 150 till 175 mm. Kassemattens pansar 
är 150 mm. tjockt vid 15 cm. kanonerna och tör öfrigt af 
G5 mm. tjocklek. 

Ofvanpå kassematten är vid förkanten uppbyggdt ett styr~ 
torn med 200 mm. pansar på 28 mm. skin. 

Sidopansaret samt pansaret på kanon- och styrtorn är af 
chrom-nickel-stål; det skall hatva en sådan motståndsförmåga, 
att en 15?,; mm. t j ock plåt skall vid en anslagshastighet af 
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:J79 meter uthärda åverkan af en 45,:<G kg. stålprojektil från en 
Hi:!,c, mm. kanon. 

"Herluf Trollö" är försedd med rammstäf samt derunder en 
fast torpedtub; dessutom finnas tvenne undervattenstuber för 
utskjutning af torpeder på sidorna af fartyget. 

Maskinkraften är beräknad till <:irka 4200 indikerade häst
krafter och farten till 15 knop. 

B esättning,;styrkan torde komma att uppgå till 25:) man . 
Fartygstypen företer, som man finner, flere intressanta 

detalj er, men ski lj er sig icke oväsentligt från våra fartyg af 
samma storlek, der vi bland annat ansett oss böra offra mera 
på farten, d. v. s. maskinkraften, än man gjort på "H erluf 
'l'rolle" och hålla vårt artil leri högre. Problemet är ju icke 
heller detsamma, ty ifn'tgavarande pansarbatteri är väl - lika
som "Skjold" -- ~fsedt för lokalförsvaret vid Kjöbenhavn. 

E n g la Jul. 
1'\iir '' lntcrnational C'ongress of ::\aval , 'uchitecb and i\larine 

Engineers" den 9 sistlidne .Tnli besökte Portsmouth:;: yarf, förC\·isades 
der för dess medlemmar bland andra fartyg tvenne något olika 
typer af l:a klass pansarfartyg, nemligen "Cmsar" och "Canopus'·, 
båda viirda uppmärksamhet. 

Det förstniimnlla iir 119 meter långt, 2:i meter brcclt och 
tncter djupgående samt lieplacerar då cirka 16100 tons. 

8,1 l:a kla~s 
pan~arfarty
!Ect (!<P8a1'. 

Best_,·ckningcn utgöres af -± st. ;3 l cm. kanoner; 12 st. 16 
cm., 18 st. 7" cm. och 1'2 st. -J,1 cm. snabbskjntande kanoner samt 
~ st. 1\faxim-kanoner, hvarförntom finnas J st. -±6 cm. turpcclttt
brr under vattnet och l st. :18 cm. torpedtub öh·er ,-attnct. 
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Nidopan,;arct i vattcnlini cn ~it· :2:28 mm. tjockt; tol'llpansarct 

ar 300 mm. oc h cliickspansarct 101 mm. tjockt. 

Propcllerma,.;kinerict ii r ti lh-erkadt ho" firman ~laudsla\· & 

f-lons och bcriiknaclt att \'id naturligt drag ut\·e~kla en maximum

kraft af 10000 indikerade hii stkraftcr och vid forccrin)!: en mot

S\·a randc kraft itf 1'2000 indikerade hiistkmftcr: mots\'arande far

ter iiro bcriiknad<· till l6,o och 17 ,;, knop. Kolförrådet iir \'antigen 

cncla,.;t 900 tons, men boxil rn c kunna rymma '2'200 tons. 

Den 7:dc sistlidne Oktober gjorde "C:esar" en H-timmars 

profresa med natml igt drag och ut\·eckladc maskineriet då en me

di umkraft af l 0630 indikerade hiistkmftcr med 10,1 kg. tryck i 

pan noma och 91) maskin"lag pn mim1t. Filtten blcf 16,7 knop, 

m2n djupgåendet Hil·cr endast hafva Yarit S,o 111. i st. f. 8,40 m. 

Fart\·o·et iir bcriiknadt att med artilleri och allt kosta 877,66;) 
.t:> 

L' kt. eller omkring 16 millioner kronor. 

l :a kla~~ 
Pansarfarty
get Oanop1;,; , n:r 

"Canopus" g ick af stapeln den 1:3 sistlidne Oktober. BiL 

l 3 återgifYcr en bild af densamma, af ln·ilken huf\'ndsakcn af 

dc yttre anordningame framgftr. 

Liirwden iit· densammil som för Crcsar, bredelen iit· 'dcrcmot 
t:> 

Pnda,.;t :?2,n m. och djupg}knclct 7,!J m. Deplacementet iir ber~ik-

nadt till B200 tons. 

Propellermaskineriet iir til h ·c rkaclt hos Greenock Foundry C:o 

och !';kall vid naturligt dritg utveckla 13500 indikerade hiistkraf

tcr och gifva fartyget en fart af 18,25 knop. 

Best.\·clmingcn skall bestå af + st. 30 em. bakladdningskano

nC'r; l2 st. 15 cm., 12 st . . l ,;, cm. och 6 st. 6,1 cm. snabbskjutan

dc kanoner ~amt 8 st. 1\{aximkanouer. Torpedbestyckningen lårcr 

komma att bestå itf 4 st. lindcr\"attenstubcr, <'Il på ln·arclcra bogen 

och t'n på ll\rardcra låringen. 

Fm-tyget iir under vattcnlinicn förscdt med ett 76 mm. pan

sa rcliick med 111] mm. sluttand e sidor borch·m-ts. På dPtta diick 

finne~ kring \·attculinien ett l 5 cm. pansarbiiltc, som striicker s1g 

utefter ungcfiir hiilftcn itf fart_Y)!:Cts liingcl. 

- :?~l --

Dc grofn1 b111onerna iiro, ;;;'\,;om af BiL n:r l::J s.nws, pl:Jc·c

rac1e patTi" i 2:ne barbctt-tol'll lnl·d 305 mn1. pnn,.;ar. .\lit pan

saret iir hatTCYScradt. 

];' r a n ]\T i k e. 

Bland fran.;ka flottans nYaste fartY)!; intar"a pan sarfarb·o·cn 
" " · (, , . · , "" ... .. · "' l :a klass 

~d· l :a kl. Charlemagne och (xaulm,;· kanske den fomamsta Pansarfarty-

lJlatscn; och då man nu t_yckcs inom denna marin ,·ilJ·a fiir fram- gen Gha~·le
magne och 

ticlen liigga mera an på byssare iin pft slagskepp, s[t att byggan- Gmtlois. 

clct af denna senare cert kommer att - åtmin stone för nftgou 

tid - upphöra, knn det ju nwa af intrcs;-;c att nftgot niirmilrc 

;;tudera denna typ, {ifnr lwilkcn jng dcrf{irc 1mdcr BiL n:r 1-1 hiir 

bifogar ritning. 

l<'art.Ygcn haha en liingd iif\·crallt af l L 7 ,G; meter och en 

stiir;;bl bredel af ~O,äo meter samt dcplacera Yicl ett mcdcldjup

gåenck a{ 7,9o meter omkring 11 :2GO tons. 

Liksom nästan alla flndra frilnska pans:ufart.\·g- iir denna typ 

pansrall i vattenlinicn ft·ån fören till aktem; ofnwpå detta biiltc 

ligger ett pansardiick, på hvilkct 11\·ilar .l"ttcrligarc en \"Crtikal pan

sarbekliiclnad, men m.vckct tunnare iin det nedre hiiltet; hiir oh·an 

iir fartygssiclan obcpansracl iinda upp till öfra diick, på ll\·ilkct 

det egentliga batteriet iir placcradt med ett riirligt torn fiir- och 

ett nktcr derom. Innanför det tunnare siclopansan't iit· en eoffc·r

clnm anordnad. 

Bcst.\·ckningcn be~tår af 4 st 30,o cm. kanoner, plaec'rndc 

parvis i oh·anniimnda tom, 8 st. 13,s cm . snabbskj utande kanoner 
11 ti bnttcrict och 2 st. d.dika på öh-erbyggnadsdiickct just oh·an 

batteriet, 8 st. 10 cm. snabbskjutande kanoner p:J bryggcliickct, H 

;;;t, -!1 mm snabbskjutande kanon er Yid portar p:t mellandåck och 

8 Rt. dylika i miinmmc samt 18 st. 37 mm. snabb,.;kjutandc kan o

nc1· på bryggor och i mär~ar. 
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Bep[lnsringen i Yatten lini cn iir ~ 1ncter hiig på midten sa mt 

4f:O mm. t jock upptill, men SJllalnar p:l den s i ~->ta nedre trecljcclc

lcn af t ill 160 mm. ; mot fart;·gcts iindar aftager j emY~il pansarets 

tjocklek. Det tu nnare sidopnnsarct samt plåtam c på batteriet ii r 

endast 53 mm. t jockt. Pansa rdiil'kct bcf'tår af 70 mm. pansar p:l 

t venne 10 mm. pl åtar. D et förliga kanontomct har 320 mm. pan

f'ar och det akterliga 270 mm.; tomtaken iiro 50 mm. t jocka. 

Vigt~·n :ert nllt pam;a r uppgår för denna ty p t ill 3473 to ns. 

Tomen kunna manönera>< så\·iil medelst l' lcktrisk kraft :-;om 

fiir hand. 

f-lom af ritningen sy nes ha r '' Charlcmagnc'' t ren ne propeller

maskiner ; dc iiro konstruerade efter tripclexpam:ionsprincipcn och 

haiYa hYardcra fyra ångcylinclrar. ~lngan skall a lstras uti 20 st. 

BclleYille,;-pannor, placerade G o~h 5 i f.Ha olika pann ru1n. P an

norna stå 111idskepps och eldrummen iit·<J borcharts. 

Maskinkraften iir beriiknacl till 1U30 indikerade hii ~tkraftc r 

för natmligt drag och 14i~5U indikerade hii>:tkrafter Yid foreeriug 

samt mots\'arande fart till rcs peetiyc 17 och 18 knop. Kolboxar

nc rTmma l030 tons kol och riicka för en genomlupen distans af 

4600 mil \·id 10 knops fart. 

Ty s klan fl. 
Af trenne nya ty per inom elen mstlöst ,.; Jg ut\·ceklande tysku 

flottan bifogar jag hiit· ritningar. 

, 1;a ~la~" Af Bil. N:r 15 åtcrgihcs pansarfartyget af l:a kl. '' Kaisc 1· 
1 ansar_fa!ty· ]': l: l 111" f · t lr ll lt "F· t· P· · " get ]tmsrr 'uec u c l , Olll ~a ac ~1 sa z- 1cusscn. 

Friedriclt l l f. Till ritningen skall .j ag här endast foga några sifferuppgifter. 

Fartyget, som kölsattes 1895 på varh·ct i \rilh elm sh<wen, 

antages bliha fiird igt år 1898. D et iir byg;gclt af st:'ll , 115,o m. 

U\ngt mellan pcrpcncliklarnc, 20,.1 m. breclt och '7,s5 m. tljupg;åendc 

med ett deplacement <tf 11130 tons. 

-- Jt 

Bestyckningen består af -± st. ~-J. cm. kanoner, upp~ti.illda par

\·i,.; i td rörliga pansartorn, l~ st. 16 cm. snabbskju tande kano

llf'l', placerade en och en i ;.;må pansa1);:asscmattcr, () st. kanon er 

af ,;amma sort i rörliga pan:-;artom , 12 st. t3,ti l'm. snabbskju tande 

kanon er bakom sköldar, l~ st. :17 mm. och 8 st. 8 mm. snabb

:<k jnta nde maskinkanon er clc~r och llVar jJå bn·ggor och i rio·o· 
. ' "' - ,...b. 

Dcs~ntom skall fartyget förses med G st. -l-3 cm. torpedtuber, der-

H f en i förstähen och CII i aktcrstiih·cn öh-cr vattnet samt -J. f' t. 

p:l siclornn under yattnct. 

l'ansa rbiiltct iir gjordt af ythiirdadt stal och striickcr sig på 

rnnkr ing '1/ n af fart,vgcts liingd från fö 1·cn riikuadt; t jockleken \·a

rir•rar från :JOO mm. ner t ill 150 mm. Dc stora to m en haha ~60 

nun. pan sa r och dc mindre 150 mm. ; kasscmattf'l'J1a ii ro försedda 

med 150 llll11. pam;ar. D et öfrc pansardiickct är G::> mm. t jockt; 

tJn den ·attcnsdäcket iir 75 mm. t jockt. :St)Ttorncns pansar iir frå11 

:!:--10 m m. till 150 mm. 

Propcllermaskinem a iiro tre t ill antalet; dc iir() af tripcl-cx

pansion,;t_,·pcn med 3 edinclrar samt beriiknacle att t ill sammans 

ut\·celda en k raft af BOOO indikerade hiistkraftcr och gifva far

tyget en fart af 1H kuop. . \ngan skiill ahtraR uti flera pannor, 

11\·ilka till 2h skola vara af den sk otsk! typen och till 1/s vattcn

riirs pannor. 

K olförrådet utgöres af 650 tons. 

Ett ,;ystcrskcpp ti ll detta fart y)-!:, "K a is er \\' i lite! m lJ ", g ick Raise1• TV il· 

af :-;tapcln i \Vilhclmshavcn den 14- sistlidne September. Enligt i!Clm fl. 

nppgift sknllc kölen till detta fart.\·g striiclds elen 2G Oktohcr 

IR~JG och fartyget varit fiircl igt att gå i sjön den 26 sistlidne .fuli, 

ll\·adm1 för detta arbete enelast skulle åttrått elen o\·~w lio·t korta 
' --' ..., 

titlcn af 9 månader. Till iiggas må, att man dock icke samtidigt 

nppgif\'it i h\·ill.;:ct fiirclighctstillstånd, fartyget vid sjösiittningen 

befann s i g. 

En a nnan typ, pam;arkryssaren " Fiirst Bisma rckr', förut ka l- Pan~arkry,;-

1 1 '' l ' I · · , f' o 'f o ]' 'l ·v lG sarcn Funt 
:H · ', r~atz- ~clpztg', .umcs atcrgr \·en pa )l . ~': o ). Rismrr.rrk . 

Fartyget stapcll'attc,; pft kcj:-:cr liga \'arhct i Kiel hösten år 



2:a klass 
Kryssaren 

li1re1jct. 

1890 och giek i SJOil <le11 :25 sistlidne Repteniber ;:;amt bcriikna,.; 

blih-a fiirdigt om ett år. 

Det iir byggdt af ~till, för;;cdt med .'"tterbordliiggning af tr~i 

Ramt förhwlt med Muntz metal l. Liingden mellan perpcndiklarne 

iit· 120,o ·m., största bredden 20,1 111. och djnpg:'lcndct 7,n m. med 

10650 tons deplacement. 

Bestyckningen utgöres af .t :ot. 2± cm. kanoner, 12 Rt. l:) cm. 

och lO ;:;t. t!,~ cm. snabbskjutande kanoner samt 1 O ~t. :n mm. 

och 8 st. 8 mm. snabbskjutande maskinkanoncr. Det hela" upp

stiillnino· som i lmhudsak liknar den j)å "Kaiser ]<'ricd rieh lli'·, 
o' 

fmmgilr af ritningen. 

Torpedtubernas kaliber, antal och placering iir alldeles lika 

med förhållandena för si,.;tniimnda fartyg. 

I ,·attcngånge;l iir fartyget pansradt efter hela s in liingd; 

tjockleken iir 200 mm. pil midten och 100 mm. mot iindamc. 

Dc stora tornen haf,·a :200 mm. pausar och dc ~m?t 100 mm. 

Pansardäcket på citadellet iir 50 mm. tjockt på midtcn och 30 

mm. mot iindamc, nnder det att det nndcn·attensdiick, som mot 

fartygets iindar ligger i underkanten af pansarbiiltct, iir 50 mm . 

tjockt. St)Ttomens viiggar iiro 200 mm. och 100 mm. tjocka. 

~~fven p;t detta fart_,·g finnas trenne propellermaskiner af tri

pel-cxpansionssystemet, men hiir hah·a dc ± st. cylindrar h,·ardcm. 

Hilstkraftcn iii· beriiimad till 18600 indikerade hii~tkraftcr och 

farten till 18,r, ii 19,o knop. 

\no'l)annoma iiro fördelade mellan dc olika typcma p[t swnma . l:l 

siitt, som pil "Kaiser Friedrich JII·'. 
Kolförrådet utgöres af l 000 tons. 

En tredje typ, ·'ErsatY. - J<'reija" - eller "Frcija", hYilkct se

nare namn den erhöll vid sjösiittningen den 11 sistlidne Maj, -

krYssare af ~:a klass, ii r jcnwiil under fullbordan inom denna marin. 

. Den iir byggd på örlogsyarf,·et i Danzig och spantsattes i Ok- . 

tobcr 1896 samt var beriiknad att bliha· fiirdig uneler å r 1897. 

Liingden iir lOFi,o m., största bredden 17,,1 m., djnpgtH~nclct 

6,25 m. samt clcplaecmcntet 5660 tons. 

·1·1 - ·)·) 

Bestyckuingcn utgör<';; af '2 st. ~l Clll. kaJJllller i hYar sitt 

rl'n·liga pan~~lltom, ett fömt oelt ett aktemt, 0 st. l;) cn1. snabh

,;l;:jtdande kanoner, dcraf hiilften i enlda pansa rkassematte r c>eh 

de.11 ;utdra ltiilften i nidbara pam;artnm. 10 st. 8,s cm. snabbRkju

taml(' bnoner bakom sköldar HHint lO st. :17 mm. och 10 st. H 

mm. ,.;uabl>skjutandc maskinkanOIICI'. 

Torpedarmeringen utgör<'" af :i ,;t . ..J.6 t'llt. nndcrnlttenRtuhcr, 

en i först.iih·cn och en på h1·ardcra l:lng·,.;idan. 

Pan ,;ardii<·kct iir ±O mm. tjockt på ·den horisontala öfHrYat

tensclcl<•n samt 100 mm. p~1 dz• sluttande föidoma. Tomcu (\('!t 

kaH'Ill<t!i<"l'lla hafva alla 100 mm. pan,.;ar. Rtyrhuscns pan,.:at· iir 

~00 mm. oeh 100 mm. tjockt. 

:;\L1skincriet utgörcc; af tre ;:;t:·d.:<'n \'CTtikala trccylindcnua

.-;kiner af tripcJ-exp:tn,_,ion,;systemet 1-':tlllt llll,l?;j):lniiOI' af ".:\icJau,;Re"

typcn. Maskinkraft,•n iir bcriiknnd till \1000 indikerade hii,.:thaf

ter oeli farten till 18,o knop. 

Bland konstruktionsprinc-i p('r, H n n följa" inom t,,·ska flottan , 

kan bland andra fmmhitllas, att tnan icke, till[tter dönar uti några un

den·attcn;;skott med nndantag .för dem, som betäcka" af unclcr

Ynttcns-pansarcliick. .i\fecl detta nndantag måste all kommunikation 

111 dlau dc· olika l'attentiita rumnh·n sk(' iihcr diick. 

lliiraf uppstå YiHscrligeu f'\·ilrighder för \'cntilering. R;1dan 

:J~tadkommcs n11mcrH mest med fliiktar, drifna mcdcht el\'l.;trici

tet. ll\·ilket system ju har den -l'iirdelcu med sig, att nHln tl<·n·ic1 

un th-ik('l' !le ,·armcubtdUandC' ångrö ren. 

Elektrisk kraft anyiindes jem\'iil för manÖYrcri ng af tum fiir 

1:) UlL kauoncr och ncdilt, för deras ammnnitionshi,.:sar odt fiir 

windtar m. m. För manÖ\Tcring af de "tom kanontornen sau1t 

deras hissar bruka~ dock fortfarande hydraulisk kraft, cniir lll:Jn, 

d t ifråo-a,·arandc fart\·o· ·])!anlades, iinnu icke funnit något ekk-o ,c L 

tri"kL maskineri fullt p;'\]itligt för stora tyngdn. För st_ninriitt-

lllngm·nc' samt för spel, som siillan anv~inclas, brukas fortfarande 

<lngkraft. Ett undantHg ltiirutinuan utgör dock pansarfartyget 

".\.rgir'·, der elektricitet pil fi.iro::iik an,·iindcs j('nl\'iil för b:u1dn d('f'~:t 
~indamå l. 



Som man af det föregående skall finna hat· man på "]{aisct· 
Friedrich JI] '', "Kai:-;cr \rilhelm II" och "Fiirst Bismarck" an
bringat ångpan nor af t\·cnitC olika system, 11cmL till 2

1 3 skotska 
och till \3 ,·attcmörspannor. Den ;Isigt, f;Om ligger till grnnd fiir 
<lcnna iltgiird, iir den, att Yattcnrörspannoma iiro bra att haf,·a, 
<•medan med dem [mga i regeln kan tagas upp fortare iin i ,·an

liga p>mnor. Då cl0 <·mcllertid iiro ömtåliga för lång tjenstgöring 
"amt, chnm "J'clha Yisscrlig:en liittarc iin Yanlio-a å1w1mnnm· af 

• <- .) b b 

mots\·arandc prodnktion sförmåga, dock kriiha större vigt iin dc 
<·.dindri:-;ka pannorna, cnii t· dc förbruka relati,·t mera kol per enhet 

ånga , har man ansett fördelaktigast att biirvidlag tillgripa en kom
promiss. t::lom regel gå ju krigsfartyg med rednccrild fart, och dc 
hiir oh·an namngifna trenne fartygen kunna då anviinda det ena 
,;tiillct cylindriska pannor, nntlcr det att det andra stiillct rengö
res. V attcnriirspannorna hah·a deremot till uppgift att på korta

,.;te tid "tagil upp" ånga för utvecldautlc af tlc11 högsta möjliga ma
skin kraften - silledes ett "plus" till de andra pannorna -- och 
an,·iinch,; PUrlast då. 

1110111 tyska mannen peoh·as fHa olika typer af \·attcnrörs

tmnnor; 

·'_\cgir", pan;.:arfartyg af ±:c klass, ±800 l n d. Hkr., har Thorn\·

"F"rcija'', krY!'>mrc af 2:a k las~, 

'·J(", d:o af samma t.\·p, 

'·l...'', d:o 
" 

9000 In d. 

9000 r n d. 

9000 Jnd. 

Hkr., 

Hkr., 

Hkr., 

crofts-p an 11 or. 
har .:\iclaus:-c-

pannor 
har BcllcYillc

pannor och 
har Diirr-pan
n or. 

:\Ian ltiir ofta citeras ett yttrande af en kiind ingeniör: "] nii
~bl krig kornmer elen parten att vinua, som har dc biista ångpan

norna". D etta iir myeket sannolikt, "men" - tillägger en annan 
kii ud fackman, Geheimer _ \ miralitct::>rådct Dietrich, öh·erkonstruk

tiir ,·id den tyska flottan, h vilkens anförande vid ett "Institution 
rlf ~a,·al A.r<"hite('b" ,mmmantriiclc jag hiit· ofta auviinclt, - "en-

d:1 ~t verkliga försök Iued fartyg i , .~111lig tjcnst kunna afgöra, hvil
kd panc;arsy:-;tcm, som ii r biist, och under tiden famla vi i mörkret." 

.fag har tillåtet mig att citera detta för att framhålla, att alla 

iiru ense om frågans stom vigt, men inse också alla f'v;lrighctcr, 
_, .1m iirn förknippade med dess riitta bcdi_imandl'. 

~c ,-i oss Illt omkring på llcn printta skeppsbyggnadsverk- Turbinia., 

.-amhctcns område, så miirka vi kanske i friimsta rummet den 

I·~nglancl byggda lilla :"mgb~ten "Tmbinia". 
llistoricn om dess tillkomst och Ilt,·cclding iir icke kort, men 

liir ifrftg·m·arandc iindmnål torde det följande få anse" som till

rdl<·>'t. 
Jn()m tekniska kretsar spred sig i bi\rjan af år 189li det 

r.d;:tct, att försök med fartygs framdrih·ande medelst direkt på 
propdleraxlame verkande ångtnrbiner förberedde~ i så stor skala, 
}Jtt man af dem borde kunna drag~ några verkliga slutsatser ri)
raudc s.Ystemcts prakti ska Yiircle, och bcsilnnandct af detta rykte 
ti.>ljdes med nyfiken het. 

Småningom fiek man Ycta, att föt·sökcn skulle utföra;:; med 

•·n b~t, kallad "Tmbinia", till sina climeliSionur och proportioner 
piiminnandc om våra 2:a klass torpedbåtar, i ln·ilkCil ångan skulle 
t il! g, 1dogöms uti en Parsons ångturbin. 

T>enna typ af f1ngtmbiu iir icke sil ny. Hedan för mera iin 
t io iir sedan var jag i tillfälle att experimentera med de11samma, 

•·ll<'l' riittarc sagdt, att anviinda den Yid experiment med Howelis 
to1 ·pcdcr, hvilka jilg då tillsammans med ett par ,-ii.nncr anstiillde 

~In dc r någon tids v istels e i Fra n krikc. "\ i\·en hiir i ~\'crige har 
.P tg tt'iiffat til lsammans med Parsons :'lngturbin, och det Yar om
bul'tl p<t ~-\.merikanska kryssaren ''Marblehcad, då den för mtgra 
;,r "edan besiiktc Stockholm. ,\ fvcn hiir var denna tnrbin satt i 
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förbindebe med llo\\' Pll s-torpcden, e uiir elen <1 11\-iincl(•s för a tt siitta 

i rotation det p~L d enna torpedtyp befintliga g_noscopet, för lwil

k et iindam?d den \"ar och iir synnerligen liimplig, då den uta n 

svårighet kan bringa:; upp till en rotatio n;:;hastighet af 1t-\OOO t ill 

20000 hYarf i minnte 11. 

J\J en jtts t denna egenskap rtf stor rotati on~ha;:;t ighct gjonk 

el!lel lcrt icl denna maskin föga liimplig att atwiinda;:; si"tsum dir ek t 

motor på Cll proprllcraxcl, ty det inses lätt, att en propellrr, f"OII I 

mterar med en hastighet af omk ring :?0000 hvrnJ, ;.;knllr ;:;å pisbL 

sönder vattnet, att h·anH!t·ifningseffekten deraf skulle bliha m~·c

kct ringa, om ieke rent nf liket med noll, andrn olii~enlwter att 

fö rtiga. 

H onorabk ~Ir C. Pan,on , så h ete r k onstrllktören af denna 

tmbintyp, har derföre haft många s\·å righeter att öfnn·inna, iunan 

han fått en ::;ådan fo nu på sin maskin, att den - tcoretie;kt oeh 

prakti;:;kt - liimpadP sig fi">1· fa rhgs framdrifning. 

Mot sl utet af å r 1896. tog r.Ylztet 0 111 "Till'binia" e11 fn~tarl' 

form. Man fick veta, att fart,,·get va r ;m,;;o meter lå1tgt och :! ,·il 

m. brcdt med ett deplacement af omkring 4-! ton:::, sål llnda <l 

niira Yåra '2 :a klass torpedbåtar i clephwemcnt, som möjligt. J)en 

Yar b_,·ggd vid \'{~l l se ncl-on-Tyn e fiir "1\larinr f-;team-Tnrbitl e Com

pany\·' riikning. 

December må nncl ~j orclcs ett fartförsök, och erhöll,.; dit en 

nwximum-tn cclelhastig lt et på miitta milen af 2\-l,,; knop med :? :->.)11 

lwarf p er minnt -- ett di't niistan otiinkb:ut resul tat för ett ~ ;l 

l i te t fart.\ -g. 
l\Ien l\lr. P a r,;on nu i<'ke belåtc·n. Han hade redan föru t 

gjort om umskineriet en. gå n ~· , iindrat det till att drih·a tre pro

p elleraxlar i stiillet fiit· rn, oeh han hoppades ].;: unna genom några 

ytterligare fö riindringar, s.ntncrligast med afseende p:'\ propellramc. 

Yinna biittre rcsultatat. Och detta ]_,·ekades ' 

Ehuru de fii rsiik med propellrar, ln·ilka Mr. l'ar"'' >Il undc·r 

{ 'n liitwre t id utfiirdc iiro af stort intresse, tm\str dc här förbig'å" . 
c ' '-

J\1:1 det \'a ra uog att ;:;iign , att han besliit att anbringa ~: n c pro-
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pe Jlrar på h\·arje axel, hv~dan ·'Turbinia" ;;;"duncla erh öll tilbam-

1 ua n~ 9 propellrar. 

J len l :e si::;tlicln c April Yicltogo fartp rofH•n ånyo, och erhölls 

11:1 e11 nt ecle lhastighct under :?:ne löpningar af :-H ,o t knop med 

:2 L()( l hYarf per m i nu t samt r n m n :x i mu m-hastighet af :32,ul knop 

~iff ro r, ::;om tala för sig sjPih·a. 

Vid ett miitc inom "Instituti on of ::'\;1\·a l Architecb" d<:'n 

":<' i ,.;[stniimnda mtlllad l<'mnade Mr. Parson en intre~ snnt reclo

:!i'a·dsc fiir denna profresa. oeh dess r esultat iih-ensom om •l Turbinia" 

i iifri~t ; 11r denna samt från de uppg ifter, som från andra hå ll 

kom mit i cl~1gcn, Rka ll .jag hiir endast anföra fiiljande data. 

D en <·ffcktinl kraften f<ir båten,; framdrifning Yid ;{ l ,o t knop 

11 pp,:b t ta,; t i Il 9+6 hiisthaftr r oe h el en indik<'rade mask i ni.;: raften 

t ill 16 7li i ndikeradP hiistkrafter, en kolossal ;;i H ra för en s:l li ten 

h;lt - - nHm så iit· ocln;å farten i samma oeh iinnu h<ig re grad 

11\'a ttiig. 

Turbinkonstruktionen iir ba ;;erad på tripclcxpan;;ionsprineipcn 

1 ~ c ritn ing Bil. Ko 18); ångan gå r från ångpa nnan till en hiig

tr.\'(·k:;turbin (K.), placerad direkt på st,Yrborcb propelleraxel, går 

d<' rifrft n ti ll en mccleltrycb;tmbin (L.), som dril'vcr babords axel, 

~nmt derifrån till Jågttyckstmi>inen (M.) på micltcl-axeln och slnt

ligPn till konden,_;orcma (0 ). På förliga iinclan af sistniimnda axel 

it r 8nb ringad en fliikt (H). 

l;;[ emellertid t urbinerna icke knnmt t ili s in ri'>t·elsL~ omka,;tas 

•>< ·h ~mnncla ej bidraga till backnin!I·, har man på ;.;amllla axel 

jl' lll\'iil anbri ngat en backningsturbin (K), gf'nom hvilkcns p<"tdrag

n itt~ man kan åst:Hlkomma ba ckning, sc(l:tlt hnfntdtmb incnm af

- liingt5. 

Denna o~:igc nlt et med backningsanorclningamc ar k:wskc 

d<•n nl!van;amrnastP all '11iirJming, ::;O ll~ :~~all TÖr niin·aralH[C knn giint 

Il !lit ånoturbiner::; <LnYimclanclc f ii:· ifn"wa \'al'<lndc iindamå l. .\ fven 
c ~ 

de nna l>i'>t' dock kunna unclanriidja;:; - - jag Ht dock icke på ll\·acl 

<itt. nwtt mi'1jligen mcc~ an\·iillllanclc af stiillba ra blad pil propcll-

ran 1, •• 

Il e f<in ldnr. ,.;1>111 framhå ll:ls till fiirm~n fiir COit ~ pouncl :lng-



•) - •)\ 

tnrbinct·~ anyiin<land(• "om motorer pii fart_Y_g förh~lland(• ti ll 

\'anliga fram- oeh :'lterg:'lendc maskiner, iir••: 

] :o) Ökad fart, 

2:o) 
:) :o) 

-l:o) 

:):()) 

G:o) 
7:o) 
.~ : o) 

H:o) 
l O:o) 
ll:o) 

Mindre å ngkonsumtion, 

Ökad fraktförmåga (liiti maskineri), 

Stö tTC liitthet att röra sio· i o·t·uncla fan·attcn, - ~ ~ 

~!kad stahilitet hos fartyget, 

Okadt sk.vucl för maskineriet krig (lftgt ligga ndP). 

l\1 inskad maskin Yigt, 

::\Iinskadt maskinutJ'.''Illitle, 

.Minskad ~lnskaffnittgskostnacl, 

Minskael utg-ift fii r maskinperso nal , 

D:u d: o för m::~skineriets umlerh~dl, 

12:o) B etydligt minskade Yibrationer i fmt.Ygct samt 

J :l:o ) Minskad Yigt och dimensioner pft propellrar och a:xlar. 

D c:-:;;;a iiro l\lr. P~m<o n :-; påsti\co nden, hilka ic·ke alla Yilja obc

tingadt g~ in på, på samma g·ång som l111n icke hamMdiC'r några 

uliigcnhctc r. . ' 

1had följelen kan blih-a af drssa experiment, hYilka enligt 

miu å,; igt krönts med en betYClancle franw?mo· om man tao·er ltiin-
. ö b' c 

svn till, huru fort resultaten framlwmmit, iir ju sy[u-t att veta, 

men man har riitt att hoppas mycket af dem. Jag har mig nog 

bekant, att ma11 inom Yi:-;sa 1i1ge r anser, att ett stort hinder för 

fram g~ ng s kul l c ligga (lcl'llti, att maski ncrict -- tdirtcmot lt ,-ad 

f'Om hiiwhan under punkt S:o) framhålles - sk ulle tag-a fli t· f'to r t 

ntrymme i låug:-;kcppseiktningc n. .Jag kan p'å hågans nuyaranck 

ståndpunkt icke dela denna åsigt, t_,. y j haha inga kommcttsttrabla 

storhrtcr att mwiinda vidjomfiircl~cr hiirom. "Turbinia"" tu ask in- och 

pannrum upptag-a t. ex. föga nwra iin 60 °j0 af hela liingden, un

der det att på deu förut citerade a merika1tslm kn·ss~u·cn "Cincin

nati" för samma deta lj erfordras 60 °/o, och do~k iir den ;:enan· 

s:l bet_,·clligt mycket stiine och farten så 1m·c·kct mindre. 

H iir, som så mång-e n annm·;;;tiides, H\ Yi iifvC'rlemna ckt siikra 

s\·arrt åt framtiden. 

-Dn 

I detta sammanhang yjJl jag fnu nh i\ ll a, att det iir ingalull(la 

elen Parsonska tnrbincns cgcn;;;kap af tmbin, u. , .. s. des;;: siitt att 

nndnda ångan, som gjort den så liimplig fiir erhållande af stor 

maski nkraft oeh fart, utan det iir des,; egenskap af rolr·l'((nrle ~ng-

JtHt:-3kin; och drt ii r mycket möjligt att Y i för ifråganu·ande iinda-

m~l kunna få hj clp från andn1 maskinkonstmktioner. P å den n_,·:-;s 

nh.;]utade Konst- och Industriutstiillningen i Stockholm förekon t 

L \'X . en sådan maskin af n_,- t,Yp , ncmligen drn af bröderna Hult 

konstnw1·adc roterande ångmaskin -, ]1\·i lk r n Yiiektc ;;:to r upp-

miirksamhct och bcliinadc;;; med guldmedalj en. l\Iöjligt·n kan den 

Brijdema 
Ilults t·ote
rando ting

maskin. 

komma att visa sig apterlmr fi'n· fartygs framdrifning. 

'Cndcr nåoTa år har man då och d:\ Sj)Ort nå<,.ot om c· n Hf Bu~in~ rul-
,_, _ - '=' Trrnde farlijg. 

;\h·. Emcst Bazin konstmcrad modPli till en sorts rullande fart~-g. · 

J'rincipcn, på hYilken kon:.;truktionen \'ar b~·ggd, yar elen, att far-

t _Y gcts vigt skulle uppbiiras af tre eller flere par linsfo nniga flot-

törer,- }l\·ilka genom att siittas i rotation omkring hori sonteJ a axlnt· 

skulle rulla fram på ·yattnct oelt föra med f<ig det på ram\'Crkct 

uppb_Yggda däcket med maskinhuR och andra öherb_Yggnader. 

En 5 meter lång modell byggdes först vid S:t D enis utanför 

l'aris och lenlllade sådana resultat, att försök i stor skala beslöt:-. 

I å r har orkså ett s?tdant lltförts, men Yi;oat, att bcriikni u

gamc icke höllo streck. Den ::>0 ,Tuli fi'n·ctogs fnln H:h't'C' CI I 

profresa med t'tt dylikt fm-tyg af ~--10 tons deplacement ell er ,-igt. 

l'lattformcns eller diickets liingd nu· omluing :)8 meter och bredd 

J :2 meter. D en högsta farten uppgiel~ icke till l kn op, då man 

deremot hoppats kuuna komma 11pp till 20 knop. t)kii len hiirtill 

ti ll~ ta mi~ icke t id och omstiinclighctcr att hiir anförn; ett _:_ 11eh 

kanske det huhudsakligastc - vill jag doc·k niim na : hjulen, eller 

linsema, släpade nemligcn med sig ur \'attnet en sit sto r tnas.-a 

vatten, som hiingdc qnu- på hjnlcns uppgftcndc sidor och genom 

s in tyngd rn otYcrkacle rotationen, att någo n nämnYärcl rotation;-;

hastighct och fö]jnktligen iekc heller någo n fart kunde bibehållas. 

Problemet tyekcs dock haha n~lgot loekanclr med sig, t~· jem-J\.napps nd-
.. 1 ' 11 d f o • • l /ande (m·i1;g . 

,.a ett an nat ''ru an e a rt_,·g'· l>a;;;cradt pa annalt JH'tnCIJl, 1ar · 

uneler detta l'n· sett dagen och prohat". 
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flet är kon:-trucradt af en :\Ir. Knapp 

d<·n 21 ~istlicln c Oktober Yid Toronto. 

tm uppgick då till -- G mil e:.; i timmen. 

Canada och pmha

Dcn uppnådela f:w-

Sjrlfnt f lottören utgi\rrs af en 3:) meter lån~ plåtcylinder 

med omkriug 7 mctrrs _dtrr dif!Jnctcr. Den liknar - ·rnligt ll\·ad . 

fl ,tng-mficr gif,·a Yid handen - <'Il lång <·.d indrisk å11gpmma mrd 

<' Il med fodral et koncentrisk ddstaclstub i 1uidtcn med C'n diamc

tr· r, ~om iir ungdiit· hiilften så ,.;tor som elen yttre. 

1 rtviindigt iir flottören förseeld mC'd fasta plåtskofia r. fnuti 

d<'n inre tuben skall ma:::kineriet placeras samt arbda ungcfiir 

~om <'n ekon-re i sitt hjul, d. v. "· med sin egen kraft och vigt 

Hicla omkring hjulet gerHJ ill att success ivt verka på det ena ''fot-

,.,t<·get" rftcr det andra. SjcHnt cliicket skall naturlighis lw~gas 

p<l ett ram\'C'rk och nppbiirfl, (if,·crb\·ggnnd m. m. 

J)ennfl, liiRning fört'fa))('r ju iindå mindre Sannolik iin den 

Bazinska och man f innC'r O<'kså denna senare i hufvuclKak uppta

gen så, ·ill af en viss ~Ion sicur G-allo från Paris, hvilken i sist

lidne .Juni månad erhAllit patent i England på ett "Holler Ship", 

-:lim af :\Ir. T. Connor, hvilkcn rnligt sf'nast hitkommt patentli sta 

frå n ,.:amma land jcmYiil uttagit patent på ett dylikt fnrtyg. 

" .\långa biickar ;;må göra en stor å" - siiger ord,;pr?iket; 

ll\'ar och cu af förcniimnda fyra konstruktörer draga sitt strå till 

"tacken, och c•n Yackcr d:-)g iir problemet li\st - kanske. 

rtom dessa f,na, fem llUU\'l'aUtCel'. af hYilka man under det 

fi"n·gi\ngna året fått eller viintat ~ig få goclfl, resultat, l1aha på ett 

-<å ,-idlyftigt områ de som det, ll\'ilket omfattliS af ordc•n O<'h bc

~rcppcn "Skcppsbygp:rri O('h .\Imd..:im·iiscndc". hrlt naturligt jcm

vii l andra konstruktiont:u_d1cfcr trii<lt i dagen, men jag tror, att dc 

111~ beriirda iiro de YiisentligastP bland dc få , som lii mpa s ig för 

<'tt fiirecl rag s?i dant som detta. 

{ ~t i den bcriittclsc, som jag för fem il r seelan hade iit·nn att 

infi'>r detta ~iillskap afgih·a, framhöll jag pil dc \'anliga fartygs

ko nstruktiunel'llas område rn del ,.;pecimcn ~åsom fl,nmiirkning,.;,·ii r

da af den or,.:ak, att dc ,·'oro drt "största" ell er det ";:nabbaste" 

-H --

~. \'. af sitt :oh1g; och nn iiro a lla dessa ,.;torhctcr redan detro

tJi,.:c· radc·. 
''}( oneentrationcn:-; c•kmtolll i'' giir, att man pli det handelsma

ri ti1m1 omr:'ldct - - H>lll jrm\·iil på många andra - iikar fraktmc

oleln;; ,.;torlck fiir att derigenom ncd,.:iitta driftkostltadcn ell er frakt

ko-<tnmlrn i fi"n·hållandt• ti ll drph1cE•mentets storlek eller de frak

t11 c],. \'aJ·nrnaR miiiJgcl ; och man kan ,-ara tcmligen Yi~;; på, att 

dd i('ke iir högfiirden allena, som framk81lar det Pll<l pas:;agera-

1·,1n·- <'ller lastå ngfart_,·get sti)rrc iin det <In dra , ntan att dess till

k"m ~t har ,.;in naturliga grund dcrnti, att man ansett sig kunna 

lH'rii lma, :1tt i'raktkostnndcn med det rclati,-t stii rstn fflrt~·get ska ll 

hlih·a bill igast - c•ller med anclrfl nrd - ~1tt clc•t på cletsammfl, 

IJc•dlagda kapitalet skall biittr<· ·'riinta nf s ig" -- ,.:om 111an :-iigcr 

- iin olll man an\·ii ncl t det till byggande af mindre fartyg . 

. Tag framhöll förr ".\ lm·i r l~if'kmcrs" med sitt tontnl såsom 

H'l 'idrnR sa nn ol ikt ;;törsta sege lfa rtyg. S:'\ iir nunwra i<·kc fiirh?tl

lan<1ct. 
"Potosi'' kallas en femmastad bark, ,_;om b_,·ggts i Gecstcmiinde Potosi. 

"c ·h som med sina -l-0:26 registertons o('h G:200 tons död ,·igt nn 

int;~ger den förras plats. 
, ·'Samoa'' ii r i<'ke liiiW'l'C ,·erldens stör:,; ta Jn,.:tångfart,·g. 8y- P

1
rgta1·ia 

1 
oeh 

n · • ennsiJ rrl-

't<'rfarho·c n ·'Pretoria" O(' h "I'enn ,;vlntnifl," hah·a med ett depla- niå. 
.~ ~ 

<'<' lncnt af :2:1000 tons tngit ett· hf'tydandc steg förbi "~amoa" llled 

'illa nooo ton,.:. 

Bland dc tr:1nsatlnntiska pa,.:sagerarcållgfart.Ygcn voro vid tiden 

f; ·". ;~fo· ih·:~ndc af min förra nr,.;l)('riittelsc· "\\'hitc Star" bola2:ets 
,... ~ 

'·Tc·ntolli('" o<'h ".:\iajesti('" dc liingsta; liingd öh-erallt l77,~u m. 

l lc·t till depla('emcntet sti\rsta och tillika snabbaste fart_,·get af 

dc·n na k )a;:s Ya r "] nman"-bol:1gcts "('it_y of l ':uis", som hade ett 

d<·p lncemcnt af 17'_:170 tnns samt gjort en öfvcnrsa med en me

dinmfnrt af :?0,1s knnp. 

"Cunanl"-bol:tgds "Lul'a nia" oeh "C'mnpania" voro d?! iinnn 

ic· ].;:p · fiirdiga. J )c hafya srcla n dess i:~tagit ~im1 ph1tscr oeh voro 

('Il ti<l ·•Champions": dc iiro 18!1,, i11. l:'lng~ ;:;u 11t hah·a med ett 
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dc•plaremcnt af 18000 tons oelt en ma;;kinkraft af 30000 indike

kadr hiistar ernått en fart nf ~~ knop. 

Jtaiser ll'il- Xu, i dag "om iir, iir dl't ty~ka transatlanterfartyget "Kai"c1· 
lwlm der (' bl 1 ] l rtrossc. 1\"ilhclm der ,rosse" anc 1it 1örancle fartyg det liing:-;ta och det 

snabba:-;te. Det ii r 181 ,1, m. långt, med ett deplacement af ~0:)00 
tOJJ;;, samt har på Cll tmnsatlanterrc~a under '?:ne dygn med 2tl000 

indikera([(• hiistkraftcr~ maskinkraft gjort en medelfart af ~~'''' 

knop. 

Oceanic. ~lcu l'na rt kommer " \\'hi tc f)tar" linicns "Oeeanie" (:-;om l'iir>'t 

gick i pre>'Sl'll under namnet ''( ligantic") fram på fiiltet oc-h :-litr 

då helt siikcrt iifn•n clc;;"a jiittar. Den iir ::?U,1 m. lång (7,~ m. 

liingrc ii11 (;re<! t Ea:-;tcrn), ~0," m. bred med :25000 ton:-; deplace

ment och .JOOOO indikerad,• hiistkmft"r" ma:skinkraft. ]1'artcn hl'

riikna,.; till omkring :z;l,oo knup. 

l\-Hlnga andra exempel skulle fi11nas att framdraga h·iln detta 

område af l'a;;t]ö;; tiiflan , men det anförda må nu·a hiir nog-. 

~Ian får dock icke tro, att de;;,a .'·ttcrlighctcr p {l det tekni,;bt. 

onll'ådet hah-a från Yår Pynpunkt endast kuriositetens iutre,.; ;;c, ty, 
om ock den \·iig, på ln·ilken man Yid konstruktionen nt dc·s~a 

fart.\·g g:lr fram, icke iir ny, ;;~ Yiixa dock dc tekni,.;ka s\·årig-lw

tcrna på sih·iil teoriens !'iOlll praktiken~ omr~dc i jeml>rcdd med 

dc öb <le fart_,·g~cl illlcnsionerna. 

1 "ammanhang med förutniimlllla storheter torde eld Y<tr:1 

fullt p[L sin plats att hiir med niigra ol'll omniimna dc nya fiir~lag

till isbrytarcfart,,·g, ll\·ilb, enligt ll\·acl nordpolsfararen klptcuc•JJ 

S\·erdrup i de;;sa dag-ar meddelat "intcn·icmu·c" från dc dagliga 

tid n i u game, ;;kulle föreli gg-a inom Hyssland. 

Dl't skulle nemlig<•n Yara· fråga om att fiir H.""ka regeringen" 

riikuing bygga fyra sådana fartyg om 8 i\ 10000 tons dephlCC IIl ent. 

fiirscclda med propellermaskiner om ('irka öiWOO i11dikcradc hii st

kmfter för hnu'jc och af,.;eclda att kunna framclriha fartygen Jm•rl 

en fart af 2 knop genom l~ fot s ",;tål-i s". :Fartyg:cn ;;kulle kon

.tl'lleras p~ det siitt, atL dc beqyiimligcn kunna koppb,.; tillsam

mans hrt och två det ena efter det a ndra, det ena par('t att ~111-

,·iincla:-; \·id .fcni:-;sci och det andm i Östersjön och 11' illska \·iken 
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s[l att tnan vid isforccring :-;kulle p il hnu·jc platr- hafva att tillg-;( 

en maskinkraft af iifvcr 100000 indikf'l'adc hii sth:rafter. Yorc tu

ren god, borcle man med en silda n kraft till Rin disposition kunn:l 

i . \ ugusti miinad, d ?t polarisen ii r relati \'t s\·ag, uppnå sj clh·a po

len -- meddelar en af kq1tcn :-lverdrup~-' " intct'\' icwnrc". 

D etta låter jn hel t fanta;;;tiskt oeh, iiro dc lemnadc siffmrna 

enda;;t någo t såniir intill verkligheten , kan man med skiil kalla 

dessa fartyg för "de största i sitt slag" och ,.i skulle (];'l 

hafva be,·ittnat planliigga ndct af ett a rbete• p[t fartyg;;- och 

sii r:;kildt s jiiångmaskinh,,·ggnadcns område, som i ett enda :<tl'g' 

skulle med 80 °/o iifwrstiga allt, som på detta ·'gebict'' fömt fin

JlCS tttfi'n·dt, ot'h mecl :1:2 °,'o det störstn, som nu iir tlltdc·r utf;·,_ 

rancle, nemligcn maskineriet på förutn iimnda transntlantcritngan· 

"O ecan ic", som fiir sina 26000 ·tons deplacement och ~:2 1t ;n 
knops fart flr ett propr lkrmnskiu eri om endast 40000 indikerad<· 

hiistkrnfter. 
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Anteckningar om taktik för nutida fartyg 

och vapen . 

Af captain Tf. J. Jfrt!J. 

i)t\·or::att ur ".J onrnal of t ho Uoyal U n i te([ Service l nsti tution ". 

l:a Afdelningen. 

Ehnrn ofantlig;<1. förändringar i våra stridstartygs skapnad, 
utrustning och beväpning hafva förekommit under de sista 
åren och än mer under det sista århundradet, kan jag alls ej 
dela åsigt med dem, som anse, att vi under studiet af den mo
derna taktiken kunna lemna historien och erfarenheten åsido 
och begynna de noro såsom om sjökrigskonsten skulle nu be
höfva uppfinnas. .T ag tror, att om vi egde noggrannare kun
skaper om våra stora .förfäders taktik, skulle vi i dem finna 
mycket af det största värde. De11 kan i denna dag lemna oss 
mycken h j el p, antingen vi sysselsätta oss r:: e G. E-t~ ensamt far
tyg::; eller med en tJottas manövrer. 

De ~ti~'kv~irdiga framgångar för England, som känneteckna 
frar;,.:;l;:a revolutionens och N a poleonska tidens krig, kunna icke 
i någon mening anses hafva berott ar någon inneboende. med
röeld örverlägsenhet hos de bl'ittiska officerarne och sjömännen, 
som några författare kunna leda oss till att tro. De voro helt 
enke~~ den natn1liga följden af ständigt nya erfarenheter, vunna 
under mången tröttande ~+:rid med elementen. E-,-arJe chef 
förvärfvade sig förmågan till ett raskt 1estämmande och oför
dröjligt utförande af en manöver, när för honom reste sig någon 
oförutsedd händelse. Skeppen kunde ega obetingadt förtro
ende till hvarandra, vare sig behofvet af gemensam hand-· 
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ling härrörde från fiendens närvaro eller från de oväntade i n
träifanden, som så ofta kunna möta till sjös ombord i ett 

segelfartyg. 
:B"örhållandena ha f va så till vid a förändrat sig, att vi i dag

liga öfningar i en flotta icke hafva tillgång till den i strid an
vända framdrifningskraften, nemligen högsta maskinkra±ten, så
som för våra förtäder full segelkraft alltid stod till buds. men 
vi hafva likväl fördel öfver dem genom den noggrannare kun
skapen om våra fartygs manöverförmåga. Vi kunna på papper, 
eller än bättre med hjelp af båtar, studera manövrer med ett 
eller flera fartyg. Vi få sålunda, h vad våra förfäder icke kunde 
få, tillfälle att inpregla i minnet en flottas förmåga och resnr· 
ser med afseende på rörlighet. 

Vid jemförelse af våra nutida stridsfartyg med våra före
gångares skepp böra vi uppmärksamma, att dessa senare voro 
byggda och utrustade i afsigt att behålla herravälde öfver haf
vet med hjelp af blott ett vapen -kanonen, medan de nutida 
fartygen derjemte förfoga ö±ver rammen och torpeden. För
mågan till framfart och till att bringa vapnen att bära erhål
les ej längre af segel och rundhult, hvilkas verkan voro bero
ende af vind och hvilka under strid kunde skadas och omöj
liggöra manövrer. Vi ega nu långt, säkrare medel: genom ån
gan göras vi oberoende af väder och vind, genom propeller
skrutven försäkras vi för att under striden förlora manöver
förmågan. 

Om det derför fordom - med ett begränsad t val af vapen 
och ofullständiga medel att bringa dem till användning -var 
nödvändigt att träget studera och utföra taktiska örningar, hvil
kas resultat vi se i Nelsons och hans samtidas underbara fram
gångar, af huru ännu mycket större vigt är detta ej nu, när 
vapnen bl ifyit så förbättrade, och tartygen byggas med nästan 
matematisk precision, hvarigenom manövrerna kunna utföras 
med aldrig svikande noggrannhet. 

Allmänt kändt och erkändt är, att något egentligt taktiskt 
system icke blifvit framlagdt och fastslaget efter in förandet 
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af de moderna stridsfartygstyperna. J ag tror1 att detta beror 

på mångfalden och invecklingen af de problem, som kräfva 

sin lösning. Problemen äro icke olösliga. Sådana frågor som 

t. ex.: skola vi. strida med stäfven eller med bredsidan; på stort 

eller litet afstånd; hvilka vapen skola vi hufvudsakligen förlita 

oss på; i hvilken ordning skolå fartyg formeras i och för anfall 

och ömsesidigt understöd; - sådana frågor äro säkert icke om ö j

liga att besvara. 1\Ien för närvarande råda så många olika 

åsigter, att det ej vore öfverraskande att se, huru officerare, 

utbildade under samma flagg oeh i samma skola: för en och 

samma sak göra fullko::nligt olika dispositioner. 

Under alla tider och med alla vapen, både till sjös och till 

lands, har erfarenheten visat, att den af de stridande, som har 

något bestämdt system, är öfverlägsen den, som icke har något. 

H vad som vidare utvecklas, när de oförutsedda händelserna 

uppstå, beror hufvudsakligen på den ledandes personliga för

måga och på resurserna hos de olika enheter, hvaraf den stri

dande massan är sammansatt. 
J ag hoppas att kunna, så god t sig göra låter inom den 

trånga ram, till hvilken förhållandena begränsat mig, fram

hålla några ±akta, som kunna tj ena till ledmärken för den mo

derna taktiken. 
Man måste vid granskandet af ett taktiskt system tillvä

gagå så praktiskt som möjligt. Det är oförståndigt att antaga,. 

det fullkomliga idealskepp alltid stå till buds. Nya och gamla, 

snabbgående och tröggående, starka och svaga fartyg skola 

alltid finnas; första villkoret är, att vi lämpa vår taktik efter de 

fartyg vi ega och ej efter någon fulländad typ, som vi önska 

hafva, men af hvilken blott ett eller några fartyg blifvit byggda. 

Det skall betydligt hjelpa oss, om vi kunna klassificera 

våra fartyg så, att vi få en enkel uppfattning om hvad de 

kunna göra och hvad de icke kunna göra. På så sätt få vi lik

som ett b~Lttre grepp öfver de vapen vi ämna använda. 

Förr i tiden angaf kanonantalet ett fartygs klass, styrka 

och resur.3er, men detta lyckliga enkelhetstillsUnd har länge 

-.fl -

sedan försvunnit. Likväl är det nu som då, trots andra hän

seenden, hufvudsakligen genom sin artilleristyrka, som fartyg 

klassificeras. :b..,örsta klassens fartyg, slagskeppen, afvika från 

de dem underlägsna i hufvudsak deri, att deras kanoner äro 

mer att frukta. Ett slagskepp är försedt med ett så kraftigt 

artilleri, att detta kan genomski u ta pansaret å elen motstån

dare, mot hvilken det kan ställas; derjemte är det sjelft för

sedt med pamar dels i vattengången, dels som direkt skydd 

tör p j eser med betj eningar. Benämningen "pansarfartyg ''hål

ler på att försvinna. Denna benämning uttryckte likväl tydligt 

den väsentliga skillnaden mellan ett slagskepp och en kryssare; 

slagskeppet bär - äfven om skyddsdäcken inbegripas - unge

fär fyra går1ger mer i pansarvigt än kryssaren. Utom de stora 

II]!JlOifi·tn{/C/1' mctn IIUtSt ,fJÖ!'a för att ett slagskApp först OCQ 

främst skall förmå bära de tyngder, som ett pansarbrytande 

artilleri medför, har man vidare måst göra ännu flera för att 

få detta artilleri så fruktansvärdt som möjligt. Så t. ex. har 

man för att kunna strida i hvilket väder som helst måst pla

t.:era artilleriet högt, ända till fyra gånger så högt som pjeserna 

i. våra föregångares understa batteri. Af detta framtvingas större 

fartygsbredd och häraf lägre fart. I ändamål att de grofva 

kanonerna skola bära öfver en stor båge af horisonten liar 

man måst sänka fribordet för och akter, hvilket i någon mån 

minskar sjödugligheten. 
l\led införandet. af ett sekundärt artilleri af snabbskju

tande pjeser har nyligen ett tillägg blifvit gjordt i slagskep

pets beväpning. Endast å de senast byggda fartygen har det 

varit möjligt att gifva detta sekundärartilleri ett godt pansar

skydd, h varför i allmänhet dettas offensiva styrka hvilar på en an

nan grund än det grofva artilleriets. Detta senare kan vara i verk

samhet under en längre tid; betjeningarne äro väl skyddade, 

h varför skjutningen sker säkert, i synnerhet som verkan af 

hvarj e skott kan tydligt iakttagas och riktningen korrigeras 

clerefter. Framgången af de snabbskjutande kanonerna å an

dra hand beror af deras skjuthastighet och den förderfvande 
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verkan, som der:ts eld kan ega på de opansrade delarue af mot
darens fartyg. Ett modernt slagskepp kan skjuta 100 till 160 
skott med snabbskjutande pjeser, medan dess grofva pjeser 
skjuta l. Omkring fjerdedelen af dess snabbskjutande pjeser 
iir 12 till 15 .centimeters, öfriga 47 mm. till 75 mm. I bör
jan af en strid kommer att skjutas i metallvigt per minut 2 
till 3 gånger så mycket från lätta och medelsvåra pjeser som 
från tunga. Huruvida förhållandet mellan metallvigt t räffar 
blir detsamma, beror af moralen, disciplinen och skickligheten 
hos de karlar, som betjena och som omhänderhafva ammuni
tionslangningen till dessa jemförelsevis oskyddade lätttt p jeser, 
samt af den kontroll, som officerarne utöfva öfver eldgifni n
gens noggrannhet. Gröfre snabbskjutande pjeser såsom 16 
cm. kunna med pansargranater genomtränga det pansar, som 
hittills gifvits åt den sekuudära bestyckningen. Men å cle ny
aste slagskeppen har åt de vigtigaste snabbskjutande pjesermt 
gifvi ts ett sådant skydd, att deras betjeningar äro försäkrade 
mot 75 mm. massiva projektiler och 15 cm. granat.er. Fördelen af 
att stoppa sj u projektiler af tio, som träffa, samt af att tvinga 
motståndaren an vända pansargranater i stället. för granater är 
så uppenbar, att det synes oundvikligt att belasta slagskeppen 
med ännu mera pansar till skydd för kanoner och betj eningar. 
Detta leder till att. göra artilleriet ännu mer, än som nu är 
fallet, till slagskeppets hufvadsakliga vapen. 

Alltefter som ett tartygs kanonantal ökas, kommer bred
sideselden att ökas i törhållande till stäfelden, helt enkelt der
för att man kan ställa upp Bera pjeser i bredsidan än i stäfven på 
ett exempelvis llG meter långt och 23 meter bredt fartyg·:·: ): 
bredden utgör icke en lemtedel af längden. Huru vackert de t 
än må se ut på papper, så kunna icke kanoner begagnas, om 
de uppställas den ena bakom den andra, så att de bakre skola 
skjuta tätt förbi eller öfver dem, som stå framför. I trots af 
alla försök att erD.ålla stä±eld, så äro Bertalet nutida slagskepp 

*) Royal Sovcreiqn-k lasscn. Dti·ers . anlil. 
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mycket kraftigare bredsides än i stäfven. Oaktadt torpedens 
och rammens förtjenster hafva de, som haft sig anförtrodt gran
skandet af de allra · modernaste ritningarne, otvetydigt be
handlat artilleriet som hufvud vapnet. 

Ehuru vi sålunda med afseende på bredsideseldens öfverläg
senhet öfver stäfelden återkommit till våra förfäders taktik, få 
vi dock ej glömma, att stäfelden i sig sjelf numera göres ofant
ligt kraftig. Detta isynnerhet hvad angår de tunga kanonerna, 
hvi lka till följd af sitt pansarskydd kunna förblifva i verksam
het, ännu sedatt de lättare pjeserna blifvit tystade. Ett fartyg 
i våra dagar kan icke med något hopp om framgång vända 
sin bog mot ett annat fartygs bredsida. Hårda stäfstrider 
kunna deremot uppstå, om fartyg eller Bottor jaga hvarandra. 
::iled afseende på artillerit:> l d äro nästan alla fartyg svagast frå n 
1 

2 till 3 streck på bogen och på låringen. 
Kryssarne skilja sig från slagskeppen hufvudsakligen der

igenom, att de sakna pansarskydd för de tunga kanonerna 
mmt bära mindre pansar i vattengången. De svåra pan
sarbrytande kanmwrna iiro utbytta mot ett mindre antal me
delsvåra pjeser. .A små kryssare har man alldeles utelen111at 
pansarbrytande pjeser. Ännu mer än hvad som är fallet 
med slagskeppen, ligger kryssarens styrka i bredsidan. Detta är 
s~lrskildt fallet inom England, i synnerhet med de kryssare, som 
byggdes enligt "the Naval Defence Act·:·y1• Antalet kanoner, 
som skjuta för- eller akteröfver, är å kryssaren blott hälften 
af det, som finnes å slagskeppet. stridsmärsar - hvilka i 
hög grad med sina snabbskjutande pjeser öka snabbelden i 
långskeppsriktningen - saknas:'" .. '') Det pansar, som man har 
bestått kanonerna: är gifvet åt dem, som stå i bredsidan. ( Imperi
ense och Warspite hafva skyddade stäfkanoner.) Häraf följ eL att 
mot slutet af en drabbning är en kryssares stäfeld antagligen 

*) "Naval ])efence Act" 
heil!l, .Edgar-klassen rn. fl. 

**) Sedan detta skrefs, 
dc nyaste kryssarnc. 

af 1880, enligt lwilkcn byggdes Blake, Elen· 
Ö(urs. anm. 

har dock sådana blifvit införda på några af 
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mycket SYag. Frånvaron af allt, som han skydda mot verkan af 
en träff med en tung projektil i långskeppsriktningen, gör det yt
terst vanskligt för en kryssare att nalkas ett slagskepp med stät
ven eller att tillåta detta komma rätt 'akter om sig. Berättelserna 
från slaget vid Y al u äro mycket förvillande, men det företaller, 

som om några kinesiska slagskepp undkomma till följd af japa
nernas fruktan att erbjuda stätven mot deras aktereld. 

Både slagskepp och kryssare äro beväpnade med torpeder. 
8om jag längre fram i sammanhang med torpedtaktik skall på
visa, är det svårt att spåra något förherskande system med 
afseende å tubernas läge och torpedernas användning. I engel
ska flottan finnas stäftuber·") Anclast å 2:a och i3:e klass krys

sare 0ch å torpedkanonbåtar. I utlandet deremot bafva äfven 
många slagskepp sådana tuber, särskilclt i Tyskland och Rys::;
land och i mindre mån i Frankrike och Italien. I dessa län
der äro nästan alla kryssare anordnade för stäfskj utning. De 
fl.esta fartyg kunna skjuta torpeder tvärskepps; i mång'!. fall 
kunna sidatuberna riktas ända till 20°-30° från långskeppslinien 
Endast å några få fartyg ~iro tuberna fastlåsta i en vis;; bäring. 
Häcktub finner man uä;;tan alltid å moderna fartyg, der sidatu
berna ej kunna riktas tillräckligt långt akteröfver. Intet fartyg 
har mer än 7 tuber; (1 eller 4 är det vanliga antalet. slag
skepp hafva vanligen 6 och kryssare 4. rrorpeclkanonbåtaL 

torpedjagare och torpedbåtar hafva från 2 till 5. I regeln gif
ver man intet skydd åt tuberna; en del fartyg hafva dem under 
vattenlinien. Ett slagskepps tu ber kunna derför blifva för

derfvacle, medan cles'3 skyddade kanoner ii.nnu förblifva i verk
samhet. .1 en kryssare befinna sig med afseende på skyeld 
kanoner och tuLer i samma läge d. v. s. att de - med 

ett eller två undantag å de nyaste kryssame --- båda äro 
oskyddade. 

A alla moderna fartyg fortsättes pansardäcket fram mot 

') Härmo!l mena~ för~tiiftub. Akterstärtub kommer att benfinlilas ilfiektub . 
i'ifcers. rmm. 

,;täfven för att förstärka rammen. Både slagskepp oc:h luy.,;
sare byggas som rammfartyg. Rammens framgång under en 
strid beror på huruvida maskiner, styrapparat, telegraf eller andra 
kommunikationsmedel från manövertornet icke blott förblifva 
oskadade, utan äfven äro i fullkomligt tjenstedugligt skick. 
::\Iaskiuerna torde man kunna lita på -- om ej absolut -
så åtminstone med ganska stor säkerhet. Få, om ens något 
ti llfälle finnes, der maskinerna vägrat i det kritiska ögonblicket. 
styrapparaten kan man deremot icke förlita sig på. Många 
exempel gifvas att den kommit i olag under de vanliga påfrestnin
garne vid freclsmanövrer. Dertill kommer, att ledningarna 
från ratten i manövertornet till ·styrmaskinen ofta äro otillräck
ligt skyddade. De telegrafiska kommunikationerna till maskin

rummet äro äfvenså blottställda för skador. En projektil, som 
träffar sjelfva manövertornet eller passerar just under detta, 
kan genom att förderfva ledningarne vända, hvad som skulle 
blifvit en lyckad rammningsmanöver, till att i stället medföra 
den anfallandes undergång genom ramm eller torped från dess 
ti lltänkta offer. 

Den allmänna uppfattningen, att ett modernt fartyg genom 
att vända sin akterstät mot fienden utsätter sin styrmaskin och 
sina propellrar för skada från artillerield, är felaktig. Både 

styrmaskin och propellrar äro så djupt nedsänkta, att de icke 
löpa någon fara; styrma':lkinen är derjemte af pansardäcket 
skyddad mot granatsplitter. N ej, det är förifrån och tvärsifrån, 
'iOm de fartyget framdrifvande och manövrerande medlen äro 

mest allvarligt hotade, ty det är från dessa riktuingar, som 
manövertornet med sina kommunikationer är blottställdt för 
anfall. Det är derför uppenbart, att en rammningsmanöver eller 
ett undvikande af en ramm skall åtföljas af en häftig eld mot 
manövertornet. En kryssares svaghet som rammfartyg är mera 

beroende af skyddets för manöverplatsen underlägsenhet än af 
sjelfva rammens svaghet. 

Hvarktm de små kryssame eller torpedfartygen hafva till
räcklig styrka för att ett rammanfall af dem skall vara tillråd-
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ligt, såvida de ej strida mot fartyg af sin egen storlek. På 
dessa srnå fartyg är styrmaskinen blott svagt skyddad och 
propellermaskinerna höj a sig öfver vattenytan. Följ den af e u 
förfelad rammningsmanöver är så olycksbringande, att det ej 
är troligt, att rammningstaktik kan sättas i fråga med dylika 
fartyg. 

Sedan vi sålunda bildat oss ett begrepp om fartygstyperna 
och deras beväpning, skola vi nu öfvergå till att närmare un
dersöka de olika anfallsvapnen, för att fa en uppfattning om 
deras egenskaper och gränsen för deras verksamhet, h vilket 
ju är bestämmande för den taktik, enligt hvilken vi böra göra 
bruk af dem. 

A. 

Artilleriets egenskaper och gränsen för dess verksamhet. 

De flesta förbättringarne i moderna vapen gå ut på att 
gifva dem ökad effekt på stora afstånd. Den, som brukar ett 
modernt förbättradt vapen, är i stånd att tillfoga en motstån

dare mycken skada på distanser, på hvilka dennes äldre under
lägsna vapen äro maktlösa. 

Sätt en modern tre d j ek lass kryssare i .. Shannons''' läge 
inom mindre än 100 meter från "Ohcsapeake" och jag tror, 
att hon funnit sin öfverman. IYien på 1000 eller 1500 meters 
afstånd skulle den moderna kryssaren krossa 71 0hesapeake71 till 
stycken, utan den ringaste fara för sig sj elf. Artilleritaktiken 

har alltid gått ut på att - om så är möjligt - intaga ett 
afstånd, på hvilket egna kanoner äro effektiva, medan motstån
darens äro maktlösa. På land viker fältkanonen på omkring 
1000 meter för geväret, och detta i sin ordning i handgemäng 

för bajonetten; på liknande sätt förlorar sjöartilleriet mycket 
af sin betydelse på de afstånd, inom hvilka torpeden ~ir verk

sam, och begge måste å de närmaste afstånden lemna törsta 
platsen åt rammen. Det är först och främst nödvändigt att 

bilda sig elt omdöme om de afstår:!d, på hvilka artilleriet är 

> 

verksamt. Verkliga experiment hafva visat, att - om medel 
för afståndsbedömning och iaktt~gande af eld verkan äro till 
hands - många träffar kunna erhållas å ett fartyg från en på 
land uppställd p j es på ända till 8000 meters afstånd ·r.) Från 
fartyg kan man icke beräkna ett sådant resultat. Under de 
gynnsammaste törhållanden i fredsöfningar, d. v. s. när afstån
det är noggrant kändt och fartyget utan rullning eller stamp
ning, kan man beräkna, att träffarna i ett 4 -- 5 meter högt 
mål på 1500 meter ~ro en på tre. 1\Ian skulle således kunna 
öppna elden mot ett med bredsidan åtvändt fartyg, h vars skrof 
reser sig 8-1 O meter ur vattnet, på 3000 meter och mot exem
pelvis en kryssare med 5-6 meters hög sida på 2000 meter. 
Under jagt befinner sig kanonen i sitt bäst möjliga läge. Dels 
erb juder målets längd större verksamt mål, dels ändras afståndet 
långsamt och regelbundet. I så fall kan man öppna elden 
från tunga kanoner på 5000 meter. Det är gagnlöst att på så 
;:;tora afstånd använda pjeser, hvilka icke äro svåra nog för att 
man skall kunna iakttaga, om man gjort en träff eller bom 
•)Ch härefter korrigera elden. 

Tills dess att afstånclet nedgår till 2000 meter kan det 
vara lämpligt att af snabbskjutande artilleri endast använda 

ett par pjeser för att observera och korrigera eldens ledning. 
~\ien på detta afstånd vidtager, om det är lugnt och godt vä
der, öfriga snabbskjutande pjesers verksamhet. 

:;\Ian kan på de stora arstånden icke leda elden med hopp 
•nn att få in träffarue just på de ställen man önskar. Derför 
böra alla pjeser skjuta granater; man kan hoppas att då träffa en 
upansrad del af fartyget. Endast på mindre afstånd, eller om 

man strider mot ett helpansradt fartyg, är det tillrådligt att 
<lll vända pansargrana ter. 

Om vi antaga, att gränsen för torpedens verksamhet är 
1)00 meter, så är kanonen det herskanrle vapnet från 3000 till 

• r tlct engelska originalet flro arstånden angifna i yat'ds. För att 
ttll d\·ika ojcmna tal har i öfvcl'siittningen utan reducering insatts meter i 
~tiillct fiir yarrls . Skillnaden iii' iekc viiscntli)!. 1000 yards = 014 meter. 



()00 meter. Sträfvandet hos ett fartyg, som förlitar sig på sitt 
artilleri, är naturligtvis att hålla sin motståndare inom detta 
afståndsområde samt -- efter hvad som blifvit påvisadt: att 
bredsideseld är kraftigare än stäfeld - att hålla sin bred~ida 
bärande. Derjemte, och e-medan ombyten i afstånd gör eldver
kan osäker, bör man sträfva att hålla afståndet konstant. 

Allt detta kan vinnas, om man besitter ti ll räcklig stor fart 
i förhållande till motståndare-n. Den fart, som under olika 
omständigheter fordras för att man skall vinna, h vad man ön· 
skar - att inom vissa bäringar hålla afståndet konstant, - kan 
erhåll as ur efterfölj ande tabell. 

'J'ahell J. 

Uppr;if't pu den hastighet, med huilken fartyg närmu ulhr 
afliigma sig (1·ån hcarandm. beroende af 1·esp. (a1F och biirinrJ. 

Bärin"' r'ik- 'j-
1 

naclt io~tr~ek Relativ hastighet af närmande eller aflägsnande vid 
från låno·. 1--- --·-----,------c-- -----

~kcppslini~n. l lO knop. j 12 knop. j l± knop. j lo Jmop. j 1s knop. ! 20 knop. 
l - - --

Knop Knop l Knop l Knop Knop Knop l Strel'k 

l 
2 
3 
4 
5 
G 

9,s 

8,3 
7,1 
5,t> 
3,s 
2,o 
O,o 

11 ,s 
11 ,t 
lO,o 
s,, 
6,7 
4,u· 
2,a 
O,o 

n,1 
13,o 
ll,s 

9,9 
7,s 
5,4 
2,7 
O,o 

15,7 
' 4,s 
13,3 
ll,a 

8,9 
6,2 
3.t 
O,o 

17,G 
16,G 
li5,o 
] 2,7 
lO,o 

7,o 
3,5 
O,o 

19,6 
18,5 
16,6 
14,1 
11 ,t 

7,7 
3,9 
O,o 

l 

Antag t. ex. att ett 18 knops fartyg X vill upptaga strid med 
ett 15 lmops fartyg A på 1200 meter med användande af sin 
bredsida, hvars pjeser bära 5 streck för eller akter om tvärs. 
Motståndaren kan ej komma undan och vi ll använda stäteld, 
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torped eller ramm. X jagar A och vmner c::a $lO meter i mi
nuten. Efter 42 minuter har X närmat sig från 5GOO meter 
till 1200 meter. Under denna jagt har A tillfälle att am·ända 
sin shtfeld och X kommer, om hon sjelf har svag sådan, att 
lida svårt. Men vid 1200 meter ändrar hon kursen 3 streck 
och bringar bred;;idan att bära. 

Om A fortsätter att stäfva ifrån X genom att ändra kurs 
så fort denne kommer upp på hennes låring, så har X endast 
att äfven ändra kurs, så att hon ständigt båller A 3 streck på 
bogen. Härigenom komma fartygen att beskrifva koncentriska 
cirklar. Se diagram L Fig. l. 

Men om A deremot fortsätter sin ursprungliga kurs, så 
kommer X så småningom upp ]1å hennes låring och intager 
efter hvarandra de lägen, som visas i fig. 2, 3 och 4. I fig. 2 
befinner sig X 3 streck på ~'..:,; låring, hvarigenom A aflägsnar 
sig med en relativ hastighet af 12,n knop; A befnner sig 4 1

. " 

streck på X:s bog, }warför denne senare närmar sig med en 
relativ hastighet af 12,5 knop. Afståndet förblir i sielfva verket 
oförän drad t ( 1200 meter). 

I fig. 3 äro resp. bäringar 7 och 7 t ·4 strer-k och relati' 
hastighet för aflägsnande och närmande 2,n knop ; i :fig. 4 äro 
vinklame 5 och 6\'2 streck och relativ hastighet för närmande 
och aflägsnande 8,4 knop. Afståndet förblir alltjemt 1200 meter. 

Vi se att X med sin högre fart förmår hålla afståndet 
konstant; hon håller af, om A skulle närma sig, om A aflägsnar sig 
girar hon emot A. Och härtör kan A icke göra något. Om hon 
stoppar, så går X helt enkelt rundt henne i cirkel, om hon 
kastar sitt ror dikt åt endera sidan, så följ er A efter, men 
vänder på en större eller mindre cirkel, allt After som omstän
digheterna fordra. Se fig. !1. A har X 2 streck på bogen. 
Om hon håller af som i A1, A2 bibehållflr X afståndet gen0m 
att göra giren Xt, X2. Om hon gör gir åt andra hållet d. v. s. 
mot X, måst,e denna först öka afståndet något, Xs, men helt 
kort deretter har X i XJ återtagit afståndet 1200 meter från 
A i A4. 
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Ö(rel'liigsen fart tillMer sålunda att viilja afständ och utt 
beldilla detta konstant eller att iindra det ef'te1· behag. 

l\1en deremot kan fartöfverlägsenheten aldrig vara så ston 
att icke en långsammare motst,åndare kan gira tillräckligt ha
stigt för att bäringarne skola ändras. Det är derför omöjligt 
för den snabbare att bestämma: "jag skall lägga mig på mot
ståndarens bog eller låring''. 

Se diagram U, fig. l. Här vänder X, ett 15 knops fartyg, 
på en cirkel, hvars diameter är 500 meter (ett medeltal af 
slagskepps svängnings-diameter). Om B befinner sig 500 meter 
tvärs ut från X och önskar behålla detta läge, måste hon löpa 
en cirkel, hvars diameter är 1500 meter, samtidigt med att X 
beskrifver sin. För att göra detta måste hon hafva en fart af 
45 knop! Om hon vill behålla ett läge 500 meter för om X, 
som i A, måste he1mes fart vara 33 knop! Ju större afståndet 
är mellan fartygen, dess snabbare skall det yttre gå. Bland 
nutida slagskepp kan man icke finna något nog snabbgående 
för att hålla sig i konstant bäring från ett annat, äfven om 
detta är tröggående och illa manövrerande. 

Antag att den linie, som förenar de två fartygen i diagram 
l och II, vore en 1200 meter lång, oböjlig stång, fästad vid ett 
af dem. Om detta nu lägger roret dikt och girar 1 ° .i sekun· 
den - en ganska anspråkslös hastighet för slagskepp och en 
underlägsen kryssare - kommer stångens ytterända att löpa 
med en fart af öfver 50 knop. Den upphinner således på kort 
tid äfven det snabbaste fartyg. 

Öfrerlägsen fart möjliggö1· sälwula icl.:e att intaga eller be
lwlla en ·niss uii1·in,q frän moMåndaren. 

Om de bäringar, i hvilka fartygen vilja pejla hvarandra, 
medföra stort relativ t afl.ägsnande eller närmande, komma de 
antingen ur skotthåll för hvarandra och striden upphör, eller 
inom håll för torped och ramm, och striden upphör att vara en 
ren artilleristrid. Se diagram I, fig. 5, fartygen i X och Az. 
X är 4 streck på A":s låring och A2 3 streck på X:s låring. 
'l.'abell I visar, att X med sina 18 knop aflägsnar sig relativt 
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med 15 knop samt A med sina 16 knop med lO,u knop. Far
tygen skilja sig derför med 25,a knop eller c:a 800 meter i 
minuten. Inom några minuter äro de utom artilleriafstånd. 

'l'värtom, om de hålla hvarandra på bogen: komma de att kolli
dera Rller passE\ra på nära håll. 

Som stäfelden ätven å de nyaste med många sponsons 
försedda fartygen är underlägsen bredsides-elden, kommer man 
i regeln att söka få bredsidan att bära, hvarigenom en strid 
bredsida mot bredsida i den gamla goda stilen uppstår. 

Om en af motståndame har stort skjutfält och god manöver
förmåga, kan han hafva fördel af att gira som A i fig. 5 diagram I, 
för att undkomma elen snabbgående X. Kan denne icke gira 
hastigt, efter så ökas afståndet. 1\fed sin högre fart återtager X 
:·mart det. förlorade läget. Det tröggående fartyget kan icke 
hindra det snabbgående att intaga och hålla den för sitt artil
leri lämpliga distans, som det valt, men den kan tvinga det 
snabba till för dess eldgifning olämpliga girar. 

Fördelen af hög fart är alldeles tydlig: den gifver ej blott 
valet af att upptaga eller und vika strid, den gifver äfven valet 

at vapen. U n der en artilleristrid er b j u der den ofantliga för
delar. Ett i fart öfverlägset jagande fartyg t. ex. kan med 
girar hålla sin bredsida bärande utan att förlora i afstånd. Vi 
skola bel_ysa detta med ett exempel. Vi antaga att ett engelskt 
slagskepp, E, är i strid med ett annat, F, h vars artilleri är uppställd t 

enligt det franska systemet. Se diagram II, fig. 2. Då farty
gen äro tvärs för hvarandra, har det engelska skeppet fördel, 
enär alla dess grofva pjeser bära, medan motståndaren blott 
har tre att ställa deremot :B' kan nu gira emot E för att få 

sina tre föröfver skjutande pjeser mot hennes 2 aktra. E, som 
vill hålla afståndet, behöfver endast gira så mycket, att hon 
afiägsnar sig i samma förhållande som F närmar sig, och tager 

henne derför c:a B strek på låringen ; hela hennes sekundära bred
sida bär. E skulle äfven med förd·ol kunna fortsätta en gir åt 
<tndra hållet för att afskjuta sina främre grofva kanoner. (Se 
E i 4 och ö). :Hedan dessa pjeser omladdas; kan hon v~lnda 
akt~rn mot F och återtaga afståndet. 
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J ag är öhertygad om, att i många läger mitt förslag att 
vända akterstäfven mot fienden icke röner erkännande. Men 
jag har redan förut framhållit, att å ett modernt fartyg med 
skydds-däck någon fara för ror eller propellrar icke förefinnes. 
Ledaren i en jagt har äfven den fördelen, att han bestämmer 
kursen. Han väljer naturligtvis en sådan kurs, att fartygen 
komma att stäfva sjön, hvarigenom fiendens pjeser oroas af 
sjöar och stänk, medan e~na akterpjeser förblifva oberörda 
häraf. Ätven om ledaren i en jagt är tröggående, är hon i 
min mening berättigad att stafva rätt från fienden, såvida hen
nes torpedbeväpning akterut är stark. 

Om ett tröggående fartyg tager ett snabbgående aktRrut. 
b ör det i god tid vända, sätta kurs på motståndaren och söka 
afgöra striden med torped eller ramm. Vi ega för närvarande 
€n mängd dylika fartyg spridda öfver verlden och bemannade 
med några tusen af vårt bästa folk. Det är en tvingande nöd 
vändighet, att vi närmare sätta oss in i frågan , huru vi bäst 
skola handhafva dem r 

Till följd af dessa fartygs ringa fart får man antaga, att, 
om strid skall uppstå, det är fienden, som önskar detta d. v. s. 
tror sig vara den starkare; eljest skulle han ju helt enkelt med 
hjelp af sin högre fart ånga bort. Om en egentlig strid skall 
kunna uppstå, måste vårt tröggående tartyg vara öfverlägset i 
artilleristyrka, eljest skulle den snabbare och artilleristar
kare fienden endast intaga, säg 1000 weters afstånd, och deri
från krossa oss. Han aktar sig att komma närmare af fruk
tan, att vi äro försedda med torpeder. 

Striden kommer att. börja dermed, att det t röggående far· 
tyget bringar sin bredsida att bära; det är af vi~t, att dess 
granater börja spela så fort som möjligt. Den fartygstyp, 
hvarom jag talar, har i flera fall väl tillgodosedd aktereld. .h 
denna mycket stark, kan det, när fienden börjar komma för 
nära, taga j agt, stäfva sj ön och afgifva sin aktereld. ~\ r denna 
icke nog stark, får fienden tagas på låringen, så att bredsidan 
just bär. Om fienden visar en bestämd afsigt att närma sig, 
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blir frågan: ,;kall man fortsätta sin reträtt eller skall man 

vända i hopp att kunna ramma motståndaren, när denne söker 

göra bruk <1f sina torpeder( 

För att förklara det första alternativet kräfves intet clia

gram. Om T, det tröggående fartyget, gör 12 knop, och mot

ståndaren S gör 15, samt om S oafbrutet stätvar på 'l', som 

håller sin bredsida (pjeserna b~ira 5 streck akter om tYärs) 

bärande, åtgå c:a 11 minnter för att de från 2000 meter skola 

närma sig till 350. Nu måste T vända aktern rätt mot den 

jagande. S kan försöka ramma T akterut, men detta -ehuru 

det :>ynes möj ligt på papper - har aldrig utförts i verklig 

strid. T beror naturligtvis uteslutande af öfverlägsenheten af 

sin eld. Hon måste, kosta hvad det vill, förderfva fiendens 

stäftub, innan fienden kommer nära, och derför rikta hvarje 

maskinkanon på den åtvända låri~1gen mot denna tub. 

Det andra alternativet var att till en början stäfva från 

fienden, men derefter i god tid lägga roret dikt samt vända mot 

honom för att ramma eller passera så nära, att torpedering 

omöjliggöres. Det gäller nu att finna det sista ögonblick, vid 

hvilket vändningen utan fara kan verkställas. Diagram III 

visar den olyckliga följden af att dröja för länge med att börja 

giren. Gör T ett sådant missgrepp, har S en lätt uppgift. 

T har låtit S komma inom ett afstånd af 2 gånger sin egen 

svängnings-diameter. III ed detta försprång hinner han ej få 

stäfven helt om utan att kunna träffas af S, om denne, så fort 

han ser att T börjar giren, styr på dess svängnings-cirkels 

medelpunkt. S ändrar sitt ror, så att hon passerar inom godt 

torpedhåll från T och afskjuler tre torpeder, när hon, omkring 

2 minuter efter girens början, passerar T. (Se resp. 7. 7 och 

U. 9). Det gör ingenting till saken, hvilken ;-äg T lägger sitt 

ror. Resultatet blir i alla fall, att S kommer in i hennes döda 

cirkel. Om T ångrar sig och lättar sitt ror (se G den pric

kade linien), kan hon visserligen undgå fiendens torpeder, 

men följden af manövern har blifvit att fienden kommit 

tätt upp i kölvattnet, utan att hafva lidit af någ::m allvarsam-
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mare eld. 'l'y af de skott, som affyras under stora g1rar, är 

icke mycket att hoppas. 
'l' måste, som vi se, vända nog tidigt för att S icke skall kunna 

komma in i hennes döda cirkel. Diagram IV visar resultatet, 

om T bö1jar giren vid ett försprång af 3 1/z gånger sin sväng

nings-diameter. Siffrorna inom parentes angifva resultatet, om 

hon vid girens bötjan har 41,'2 diameters försprång. Om vi 

först betrakta de fall, när S styr som Sb eller Sc och följa 

öppna siffrorna, se vi, att äfven nu kan S hinna korsa T:s bog 

och komma iu i cirkeln. .iiian må~te nemligen ihågkomma, att 

en gir af cirka 20 streck medför en betydlig fartnedsättning 

för '1', exempelvis 1 a, hvarför vi kunna antaga att hennes fart 

är 9 i stället för 13,5 knop. Medan hon red u cerats till denna 

låga fart, tillgodogör sig S alltjemt sina l G knop. I punkten 

8--9 har T sin stäf vänd mot S, men denne senare hinner 

lib·äl korsa motståndarens bog och torpedera honom på nära 

håll. (Se S b och S c med torpedbanorna b1, b2, ba, c'1, c'2, c' ö.) 

Om 'l' har ännu större försprång eller .p , 2 diamP.ter, så har S 

- ehuru icke allting fullt till sin fördel - likväl den bättre 

lotten. Vi se för,;t på diagrammets högra sida, Ta och S(a). 

Vid D lättar T sitt ror och ämnar ramma l::l. Detta skulle hon 

kunna lyckas i 12~ om S hade stäfvat på och bogtorpeden (a)t 

hade missat. Men om S girar med dikt ror som i S(Gi) eller 

S (e), hinner hon klara 'l':s bog och torpedera denne. (Se tar

vedbanorna (rl)t, (d)z, och (e)1, (e)z, (e)a. I detta fall har T åter

fått något af sin förlorade fart, medan S sackat något; den 

senare har dock ~innu ett försprång af 3 till 4 knop, hvilket 

sätter henne i stånd att utan risk klara sig för 'l'. Fullkom

ligt klar skulle S hafva varit, om hon styrt såsom i S(e), men 

hon kan tycka, att det lönar mödan att snudda vid 'l', såsom 

i S(d), för att passera in om säkert torpedhålL 

Om T hade kastat om sitt ror och styrt som 'l'c, så fort 

hon såg att S ändrade hus, S (e), skulle denne senare nemligen 

icke hafva fått så godt tillfälle att skjuta torped. (Se torped

banorna (e)"1 och (e)"2. 
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Förhållandet på diagrammets venstra sida är likartad t. Om 

B strider försigtigt ochgirar allt efter som 'l' girar, alltså S (d)-T d 

eller S(e)-Te, kanhon göra bruk at sina torpeder i resp (d)t, 

(d)2, (d)3, utan att gifva T någon rammnings-chance. Om hon 

besluter sig för att gå så nära som möjligt, S(d)-'l'e,ochsän

der torpeden som i (d')l, (d')2, (d ')s, kan visserligen ett misstag 

vara ödesdigert för henne, men chansen är dock {u1· henne, 

att hon med sin högre fart skall kunna undvika rammning. 

De här gifna och dermed likartade exempel kan hvarje 

fartyg under sina öfningar utföra i verkligheten. Man sän

der en ångslup föi·ut, hvilken föreställer T, medan fartyget 

i fråga sjelft spelar S:s roi, nemligen att undvika 'l':s ramm och 

söka torpedera henne. 1ngslupens svängningsradie skall na

turligtvis ökas, exempAl vis genom att fästa en plåt till kölen 

invid akterstäfven, så att rorvinkeln begränsas till 5° eller der

omkring. Den oegentligheten qvarstår dock, att ångslupen kan 

löpa rundt den stora cirkeln utan någon fartförlust; den har 

derigenom fördel framför det fartyg, som den representerar. 

Af ofvanstående synes, att af två fartyg, ett med 16 och 

ett med 13,5 knop, det snabbare har god chance att torpedera 

det trögare, äfven om detta i god tid gör vändningen. Med 

de nämnda farterna, hvilka förhålla sig till hvarandra som 5 

till 6, måste det tröggående fartyget hafva ett försprång af 41/2 
gånger egen svängnings-diameter, för att få tillräckligt utrymme. 

Oberoende af fart är ju tydligt, att det tröggående skall hafva 

tid att gira hela cirkeln rundt - 32 streck - medan motstån

daren tillryggalägger den distans, som åtski ljer dem. Nu fin

nes det mycket få fartyg, som göra 32 strecks gir på en tid af 

4 minuter; de flesta kräfva 6 minuter. Ett af de förra måste, 

om det j agas af ett 15 knops fartyg, börja giren på c:a 1800 

meter, ett af de senare på c:a 2800 meter från den jagande. 

Under dessa förhållanden tror jag icke, att detta anrlra 

alternativ -- att ·vända mot motståndaren -- är tillråd ligt. 

Det må synas fegt att retirera, men det är gifvetvis det klo

kaste ett tröggående fartyg med godt artilleri kan göra. Och 
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finnes dertill blott en eGcla tub på låriug P. n eller akterut, är 

det än mer berättigad t att vända aktern mot fi end en. Genom att 

utfiira den omtalade giren försvåras elclgifningen derigenom att 

afstand och bäring- ou pphörligt ändras. Det snabbgående med 

torpeder förseelda fartyget kommer på nära afstånd, utan att 
Hafva blifvit utsatt för allvarlig eld. 

Jag är 1ifligt öfvertygacl, att uneler en normal artilleri

strid kommer man att göra allt för att hålla afstånd och bäring 
konstanta. 

Om så är, att dessa förblih'a konstanta, kan striden med 

afseende på fartygens inbördes lägen utkämpas på tre sätt, 
nemligen: 

l) med bredsideskanoner mot bredsideskanon er, 
:! l med bogkanoner mot låringskanon er, 
3) med stäfkanoner mo~ häckkanoner. 

I alla fallen beror afstånde t af elen snabbare, men bärin

game af dem begge. Om två fartyg ämna utkämpa en artilleri

strid, önska de antagligen strida bredsides. Skulle deremot 

ett af dem motsätta sig bredsiclesstrid, har det ju intet annat 

val än att antingen stä f va på fienden, an vändande stä f. eller 

bogpjeser, eller från fienden, användande häck- eller lårings

kanoner. Både det ena och det &ndra är ofördelaktigt för ett 

tröggående fartyg, ity att den snabbare motståndaren alltid 

kan med gir bringa sin bredsida att bära. Ett tröggående 

fartyg bör om möj ligt förlita sig på sin bredsida; men det 

snabbare kan genom envist förföljande tvinga detta att vända 

akterskeppet till. Det tir der(;·;" r af stor L·i.r;t fur ett tröggu enrle 
fart.IJ.rJ att hafua stark aktcrcld. 

För ett snabbgående fartyg är det olämpligt att stäfva 

undan; så fort nemligen som det ~;ör så, vänder det tröggåend e 

sin bredsida till och håller den så, tills de äro utom skotthåll 

för hvarandra. Vill den snabbgående återupptaga striden, 

mötes den, när den ånyo kommer inom skotthåll, af samma 

bredsida. För ett snabbgående fartyg är en kraftig föreld af 

lika stor om icke större vigt än en kraftig aktereld . Hög fart 

- ();:)-

och kraftiga förpjeser kunna på l;:ort tid bringa en motstånJare 

t il J korta. 
Hvarje fartyg kan säga sin motståndare: ;1Ni skall strida 

mot mina akterpjeser eller låta mig gå". Eller: :10m ni icke 

upptager strid med mina bogpjeser, få vi afgöra striden på 

nära. håll medelst ramm, torped eller bredsideseld under förbi

passerandet på motsatta kurser.. 
Ett snabbgående fartyg kan hålla bredsidan bärande un

der alla eventualiteter. Bredsidespjeserna måste bafva ett stort 

skjutfält; en 10 graders ökning af detta kan i vissa fall mot

svara en ~-3 knops fartökning 
I en artilleristrid är manöverförmågan af mindre betydelse; 

att svänga hastigt rund t försvårar blott kanonernas handhaf

vande och man lider under en större gir mycket mer än mot

ståndaren. ~1en farten deremot, det är den bestämmande. 

Farten är till den grad bestämmande, att det vid studier af 

artilleritaktik synes nödvändigt att indela fart-ygen i två grup

per: snabbgående och tröggående. Farten är den vigtigaste 

faktorn att taga i betraktande vid utarbetandet d en taktik. 

Stäfpjeser böra äfven i bredsidan ega ett så stort skjutfält 

so m möj ligt. Ett tröggående fartyg bör hafva kraftig aktereld 

och torpeder, eljest är det hjelplöst Sådana fartyg som "0on

,1ueror11, 11Hero)l, l1Rupertl1 och "Hotspur" synas vara under mo

derna förhållanden försvarslösa ·:·:·). 

För rekognosceringstjenst i närvaro af öfverlägsen fient

lig styrka är det behöfligt äfven för en kryssare att hafva god 

aktereld; i och för en artilleristrid är det deremot icke så på

fo rdrande, enär den besitter, hvad som kan upphjelpa brist 

häri, nemligen hög fart. 
Inlednino-en till en artilleristrid kan ofta komma att utgöra o 

jagt och hän,Hder kan värdet ai god stäfeld icke öfverskattas. 

*) "Svea ", deplacement 3000; akterbestyckning 2 st. 15 l" m. ; fart U,, 
knop: tuber 2; byggil ISSG. (18!JG års rulla.) 

"Hots pnr", ileplacement 4000; akte1·bcstyckning 2 st.._ li'i cm.; fart 13. 

knop; tuber 2; byggd 1870. (1897 års maJ'inea lmanaclJ.) OhcJ'S. anm. 
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Men en gång bör j ad, bestämmes artilleristridens gång af de 

begge faktorerna: fart och bredsideseld. 
Träff;;annolikheten under en artilleristrid beror af: 

l) afstånd och här af beroende målstorlek, 

2) hastigheten af ändringar i afstånd, 

3) hastigheten af ändringar i bär i ng. 

Afståndet och ändringar i detsamma inverka lika mycket 

för begge parterna. Men änclringar i bäringen bero på, huru 

mycket den enskilde använder sitt ror. Tydligen sätta ofta upp

repade och stora girar ett fartyg i ofördelaktigt läge. 

Det snabbgående fartyget har makt att välja afstånd och -

såvida det ej i förhållande till motståndaren är alltför omanöv

rerligt - att hålla detta konstant eller vexla. Det tröggående 

kan genom att gira undan minska de vexlingar, svm det snab· 

bare möjligen eftersträfvar. Det förra kan icke tvinga det 

senare till en strj\1, der afstånden ha.~tigt vexla, såvida detta 

ej fruktar att släppa sin snabba motståndare akterut. 

H var j e fartyg kan hålla motståndaren i konstant bäring, 

så länge som af;;tåndet är större än l 1; 2 svängnings-diameter. 

Men om de valda bäringarue medföra stor afståndsförändring, 

upphör antingen striden genom att gränsen af artillerielden 

<ifverskrides, eller ock komma fartygen så nära h varand ra, att 

roret ej längre kan balancera den genom begges förenade far

ter uppkomna bäringsändringen. När de mötas under rät 

vinkel, inträffar detta på ett afstånd af halfva svängnings

diametern; när de mötas under motsatta kurser, på dubbelt 

detta atstånd. På så nära håll äro fartygen inom torped-distans 

.och striden kan ej längre hänföras till ren artille1istrid. 

(Forts.) 

-- GG -

Flottan under sistförflutna året. 

r. 

Femte hufvudtiteln inför 1897 års riksdag. 

Genom välvilja hos 18!)7 års riksdag såg Rjöförsvaret sin 

budget för 1898 stiga till den hittills icke uppnådda siffran af 

12,315,141 kr. för rena för;;varsändamåP'), bvilket tillsammans 

med 1,508,559 kr. för handeln för hela hufvudtiteln ger slut

summan 13,823,700 kr. Om man tror, att denna anmärknings

värda stegring skulle häntyda på långa ocl1 in tressan ta debat

ter i kamrarne rörande flottan och dess rol vid landets för

svar och i denna tanke går till kamrarnes protokoll, blir man 

fullständigt besviken. Unelantaga vi en kort debatt i l:a kam

maren, der frih. Klinckowström försvarade sina i likhet med 

föregående år framställda åsigter om fördelarna af att beträda 

låHevägen för anskaffande af medel för försvarsändamål och 

ett ur konstitutionell synpunkt fördt meningsutbyte om ett 

skrifvelseförslag till Kongl. :.1aj:t med begäran om undersök

ning af möjligheten att indraga lotsinspektörsbefattningen, ytt

rades i kamrarne intet värdt uppmiirksambet. Hiksdagen före

drog att handla framför att talA. 

Förnämsta orsaken härtill torde man finna i statsutskot

tets eniga betänkande rörande ::;jöförwaret; i detta utskott 

hade alltså tyngdpunkten af m·betet för sjöförsvaret legat. 

*) Om lindring i mstnings- och rotcring~bosviirc n iif\·cn får r äknas 
till dessa. 



J J 

-OG-

En starkt bidragande omständighet till det kortfattade sätt, 

hvarpå hufvadtiteln kunde behandlas i kamrame är äfven att 

söka deri, att beviljandet af den betydligaste summan å bud

geten, nemligen 6,34-0,000 kr. till anskaffning af fartygsmateriel, 

endast var att am;e som ett korollarium af föreaående riks-o 

dags beslut, hvarigenom för ifrågavarande ~Lndamål anslogs 

en summa, hvarat nu anvisadR medel återstodo. 

Genom uppförande å ordinarie stat at det at K. M:t äskaJe 

anslag för en sj ö krigshögskola betryggades uppfyllandet af ett 

inom flottan länge närde ön,;kemål. ~långa med oss helsa detta 

tillägg i våra. undervisningsverk som en mäktig häfstång för 

vapnets höjande, på grund at den enighet om medten att ställa 

vapnet på sin plats bland öfriga anordningar för fvsterlandets 

försvar, som denna skola, under framsynt vård, ej lärer und

gå att verka, på samtY\a gång en kritisk blick, som under stu

diet vid denna skola kommer att riktas på det förflutna, i nå

gon mån torde komma att skydda framtidens flotta för sådan& 

misstag, som från vapnets sida under det snart förgilngna år

hundradet så ofta hlifvit begångna. 
För en blifvande omorganisation at flottans sjömanskår, 

med ändamål att förkorta manskapets tjenstgöringstid, hem

ställde K. M:t till riksdagen att erhålla bemyndigande att redan 

vid näst skeende rekrytering få tillämpa principen af kortare 

antagningstid, h vilket äfven af riksdagen bifölls. 

Om vi slutligen tillägga,att riksdagen beviljade medel tiU 

byggande i Karlskrona af ny docka, hvars dimensioner äro 

~fpassade att kunna intaga de största af våra krigsfartyg ~Lfven 

l skadadt tillstånd, samt äh·en anslog penningar till reserv-· 

kanoner, bomullskrut, minförrådshus och värnpligtiges bekläd

nad, hafva vi berört de förnämsta anslagen. 

Vi öfvergå derföre till en redogörelsP- för de olika ansla

gens belopp. 

- \i7 -

Ordinarie rmslug. 

Hiksdagen, som erinrat att till följ d 

af den af Kong!. Maj :t föreslagna, af riks

dagen bifallna förändringen i sjömanskå

rens organisation, besparingar komma att å 

anslaget till aflöning rör flottans kårer 

ouh stater uppstå redan år 1898, samt der

före amett lämpligt att nämnda anslag 

Hedsattes med ett belopp, motsvarande det 

ordinarie anslag af 11100 kr., som erfor

dras för inrättande af en f'jökrigshögskola, 

minskade det hittills varande af Kong!. 

l\Iaj:t ~iskade anslaget till aflöning för flot

tarlS kårer och stater, stort 1,132,052 kr., 
med 11100 kr. till .............................. Kr. 1720952: 

samt medgat, att hvad af anslaget till 

ersättning för vakanta rusthållsuummer i 

Blekinge län och Södra lVIöre härad af 

Kalmar län icke redan på grund af 1872 
och 1876 års riksdagsbe:>lut bör inräk

na,; bland tillgångarue till aflöning för 

flottans kårer och stater, må liksom före

gående år användas tör fyllande af bebof

vet under denna anslagstitel 1898. 

Riksdagen, som afslagit Kong!. Maj :t s 

framställning om höjning at anslaget till 

pensionering af reservunderbefälet från 

G400 till 10.000 kr., uppfördE> detta anslag 

med oförändradt belopp till förslagsanslag, 

högst .......................................... Kr. 1)400: 

Transport Kr. 1727352: 
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Transport Kr. 1727352: -
J\1ed bifall till Kongl. Maj :ts förslag 

har riksdagen främst under "undervisnings

verken'' uppfört ett reservationsanslag 

under titeln sjökrigshögskolan stort ......... , 11100: · -

men deremot icke å extra stat anvisat 

det äskade beloppet 1800 kr. till förhy

rande af lokal för högskolan, som synts 

kunna bestridas af hufvudtitelns allmänna 
besparinga:'. 

Beträffande ötriga här ej upptagna ordi

narie anslag hade Kong l. 1\laj :t icke före

slagit någon annan ändring än en höjning 

i anslaget till expenser, ved m. m. För slut

summans jemnande för detta ändamål höj-

de rihdagen nämnda anslag med 40 kr. till , 46969: 

och upptog samtliga öfriga anslag till 

oförändrade helopp nemligen: 

Departementet och öfver:>tyrelsen ............ , 82400: --

Karlskrona artillerikår, reservationsanslag , 293795: 

Ålderstillägg, förslagsanslag ................. , 32000: 

Beklädnad åt sj ö mans- och skeppsgosse-

kårerna, reservationsanslag .. .. . .......... , 26S100: 

Naturaunderhål l, förslagsanslag .............. . 
1

, 419870: 

Båtsmansindelningen, ersättning ............ , 26400: 

Ersättning för vakanta rusthållsnummer i 

Blekinge län och Södra Möre härad af 

Kalmar län .................................... , 114000: 

Lindring i rustnings- och roteringsbesvä-

ren, törslagsanslag ...... .. .. .. ............... , 33300: 

Flottans nybyggnad och underhåll, reser-

vati onsan~lag .... .. ........................... ,, 1300000: 

Flottans öfningar, reservationsunslag ...... ,. 720000: 
Transport Kr. -5075286: 

- G!J-

Transport Kr. 5075286:

sjöbeväringens vapenö±ningar samt be-

klädnad och ersättning derför, för-

slagsanslag ....... . ...................... , 256500: -

sjökrigsskolan ................ . ................ , 31040 -

skeppsgosseskolan ........................... , 8780: --

Sjökarteverket, reservationsanslag ...... , GOOOO: -

Ersättning åt officerare och iogeniörer 

vid flottan under anställning eller 

kommender~ng utrikes ............... , 12000: -

Sjukvård ...... .. ............................... , 39000: -

Diverse behof. ................................ , 10175: -

Rese- och traktamentspenningar, för-

slagsanslag .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. , 2:i600: -

Extra utgifter ........ .. ................... ,, 12500: - 5637781: -

Handeln. 

:Med bifall till h vad K. l\1:t föresla-

git, upptogs anslaget till lots- och fyrin

rättningen med lifräddniogsanstalterna 

till enabanda belopp, h vartill inkomsten 

af titeln fyr- och båkmedel beräknats, 

eller 1400000 kr, med inberäkning af i 

anslaget ingående friheter och ersättnin-

gar 409 kr. eller tillsammans, i likhet med 

föregående år, reservation:;anslag ... kr. 1401)409: --

Undervisningsanstalten för sjöfart... , 8GJ50: -

Nautisk-Meteorologiska byrån ......... , 9000: -

.\. lderstillägg, förslagsanslag ............ , 13000: - 1508559: -

Sammanlagdt kr. 704G340: -
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Extrrt onlinewie anslag. 

Transport Er. '1046340: -
Med bifall till Kong l. Maj :ts fram-

ställning har riksdagen af det år 1896 
beviljad e anslag till anskaffning af far-
tygsmateriel beviljat återstoden ......... kr. 6340000: 

Till anskaffning af kanoner i reserv 
för flottans fartyg had e Kong l. ?liaj :t 
äskat 115000 kr. Rikselagen anvisad e 
härtill ...... .... ........................... _ .... ... >: 50000: --

Kongl. Maj:ts framställ11ing om ett 
anslag af 86000 kr. för artilleriammuni· 
tion för fartygen biföll rikselagen ej. 

Med bifall till Kong l. l\Iaj :ts förslag 
anvisade r iksdagen för bomulls krut till 
torpeder .. .......... _ .. ... ......... ....... .... .... , 50UO: --

Med_bifall till Kong!. :Jlaj:ts förslag 
beviljade rikselagen för skjutförsök .. .. .. , 10000: -

Kong!. Maj:ts förslag att tillförrådshus 
för fasta minförsvaret och inredning af fÖr
råd för torpeder bevilja n:2490 kr., deraf 
för 1898 46245 kr, bifölls af rikselagen 
på så sätt att härför bevilj ades kr. 800JU, 
der af för 1898 an visades ....... .. ............ , 4000J: --

Med bifall till Kong!. Maj:ts förslag 
bevilja de riksdagen till en ny docka i 
Karlskrona 475000 kr. och anvisade cleraf 
för J 898 ...... .................... : ......... ...... , 150JOU:-

Kongl. Maj:ts förslag att till min-
väsendet bevilja 100000 kr. bifölls af riks-
dagen på så sätt att derför anslogs ...... , 75000: -

Med bifall till K l\faj :ts förslag be-
viljade riksdagen till beklädnad åt värn-
pligtige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 105500: -

Transport kr. G7=--=l=--=6:-=ö'""O_J_: ___ 7_0_4-63.,...4_0,_:-

..... 

- Il-

Transport Kr. fi7755( 0:- Kr. 7046340: --

Med bihl.ll till K on g l. Maj :ts för
slag bevilja de riksdagen liksom un
der en följd af år, med vissa villkor, 
för löneförbättring åt lärarne vid 
kongl. sjökrigsskolan ...... ............ , 18GO: - 6177360: -

Summa Kr 13823700: --

Jemförande tabell ötver anslagen und er- 5:e hufvucltiteln 

fö r nedannämnda år: 

1:393 
1894-
18!)5 
1896 
1897 
1898 

-~ Ordinarie ! l l 
,anslag utom Ex_tra ortli - ~-lll-llma för Anslag till 

handeln. lnar1o anslag. ( Jotorsvaret. \ hamlcln. 

' K -- r - o' n - o -- r · 
5358531: - \ 1U80ll 0: - 13-l/6-!1: - l 13085f,(J: - 8006200: -

l 
539!)5!)1: -!A 1419-1-43: ::>2 68190-!1: --1 Fi08550: - S:l27GOO: --
5470341:- -, 100860: - 7209701: - 150855!): - R7J S21ill: -

1 5,187741: - 1739760: - 7:2'27501: - 150855\l : - S73G060: -
5537741: - 5880860: --. 11-!löfiOl: - lf>OR5r>! l. - 12!)27160: -

1 5:387781: - ni77:1GO. - 12:3 \GJJI : -- 150855\l: - V1S:tliUU: -

II. 

Flottans militära personal. 

Officera re. 

Officerarnes antal vid Rongl. Flottan har uneler åre t den 
l Oktober 1896-30 S eptember 1807 blifvit ökadt med: 
frå.n Kongl. Sjökrigsskolan utgångne ...... .. . ...... ...... .... .. 8 
och minskats med: 
genom afskecl......................................................... J 

, dödsfall .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . l 5 
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Gemensl•np: 

.Jiatroskompanierna bestodo den 30 September 1887 
Underofficerskorporaler. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161·:·:·) 

1:a klassens sjömän ........................ . ............. . . .. 

2:a ,, 
405 
94-1 

3:e , , .... ...................................... -14-1 
7-J. 

af: 

202H Rymde · · ······ ············· ·· ··· · ······························~ 
~-==--c-=----

Eld(t1'ekompunie1'1Ut utgjordes vid samma tid af: 

Underofficerskorporaler ..................................... . i"J?i 

l:a klassens SJömän .. ......... . .... ....... ....... ... .. ...... . 13ö 

2:a .. , .......................... · .............. . 180 

3:e , ~~~ 
•l 4(jl " Ry1nde ....................... . ................................... . ____..;==---

HancltverkarckomJWniernas styrka vid sarrJma tid framgår af 

följ ande tabell: 

~~~------------------------------~~~ ---~ Yapcn- 1 Timmer- l 'l'ot•perl- l Srgel- l Summa 

Umlerofficor~l;:orpol'alcr l 
l:a klassens '.iömiin .... · 

3:e 

smerler män hanrlt1·.-o ~ömmare 

D l ~ l y, l 

1-l 11 . 

r 0 l G 

· > 
·l 

]!) 

l4 

1::? 

1

2:a :: ::::1 ~ l ~ l~ 
Summa - ':15 - - :27- O i---;:f,- 7G 

.Jiinih·kompanirma, bestodo den 30 September 1897 af: 

U nderoHicerskorporaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

l: a klassens sj ö män .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . fl2 

2:a , , ............ ... .. ............ . .. ....... .. ... 93 

.3e ,, ,, 
Ryn1de ....... . ..... .. . ............ .... . . .. . ..... .. . ..... ........ . _ .. __ ;~ 2511 

Bttt.~manskompaniema utgjordes vid samma tid af: 

l :a klassens sj ö män .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. 111 

2:a , , ... ...... .. .......... .. .. . .. .. .... ......... ::;o3 
Transport 4U 

*) Deraf l f> iif1·or s tat 

rrransport -114 
3:e klassens sji'jmän .. .. ... ... .. .... .. .. .. . . . .. . .. ...... . .. .. . <173 

Vadsklass .. ....... ...... .. .. .. . .. . .. ...... ..... ... ...... . . ..... .. . 102 

Skeppsgossef,·tt?·ens styrka var den 31) September 1897 : 

på l :a kompaniet, antal gossar ........... ... ........... .. 103 
105 21 18 ,, 2:a ,, ,, , 

Under året hatva afgått: 

genom kar1skrifning . ........ ..... . .. ............... . . · · ... · · · l.f6 

13 ,, afsked på målsmans begäran .................... · 
3 ,. för sjukdom .. . . . . . . .. . .. .. . .............. · 

" l ,, 
·> för dåligt uppförand e ...... ...... ........ . 

" :! för visad oförmåga .. .................... .. n ,. 

Afförde ur rullorna såsom rymmare ..................... ~ 18-J. 

Af de karlskrifne hatva anställts på kompanierna: 

vid Oarlskrona station ... ............... . .. · · . . · · · · · · · · · · · · · · 84 

vid Stock holms station ....................................... __ r;~ l-1-l-i 

Vid J(ongl. Ccwlslcrona arlillrrikrtr voro den 30 September 

1897: 
l:e konstaplar ......................... .. .... . . · · ... · · · · · · · · · · · · · 
2:e ., ...... ······ ··· ·· · · · .............................. . 
l:a k lassens artillerister ............ .. .. . ............ . · .... · 
artillerister ............................ . .............. · · · · · · · · .. · 
sinkvårdare ... ...... · · · · · · · .. .. · · · · · · · · · · · .. · · · · · · .. · · · · · · · .. · · .. 
hornblåsare . ...... . ........ . .. . .............. . .... . . . · · · ·. · · · · · 

18 
~ ~~ 

-±7 
:26:! 

8 
10 T/ 4 

Deraf voro: . 
tjenstskyldige i likhet med sjömanskårens värfvade 

130 stam ...... . .... . .... .... ....... · .... · ..... ·· · ......... ... ... 9 

~~~i~~~~~--~~:::::::::::::::::::::::: : :: : :::::::: : :::::::::::::::::::: F o~~~.) 
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Innehåll 
skrittn. 

;'\tsldlliga maritima och lirigsvetcnskapli~a till-

Kong-l. Krigsretenskapsak:ul!'miens haudlingat· och tidskrift. lD:o o . 
20:c häft. IH07. Fälttjonstöfnin ga t'na i Dalarna. 

2:.!:a hiift. ::'r!ilitärlittcratur: 1\'imarson; Sveriges l<rig- i Tyskland 1G75 
- Ju/O, L. - Daniel-on; Finska kriget ocb Finlanels krigare 1808- 1800. 

:!:~:o häft. :\'ågra antol'kningar mod anledning af on ~krift, betitlad: 
Norge~ strategisk-politi ske Stillin g ocl1 Bergens halvoon :; l<'or:;\'aJ' . :\Iilitär
Jifvct och sprit<lr~·ckerna. 

2~:c häft. En rysk Janclstigning:3manöver. 
Artillet·i-'l'iclskrilt. fi:c hii.l't. V:i07. Artillerimateriel v itl allm. kon st

oe h industriutställnin gen i Sto<' kho lnL 
:\'ors k 'l'itlsskrift for Sonescn. 1 G:o Aargangs l: s te Hefte. l korte rids 

for:;lng til e n plan n1. \'. for mar in en s <l c ltagol~e i lanrlHHlstil lingcn i Ber· 
gen lSOS. Vore torpeclobaacl es fai'Vc. 

2:rlet Hefte. [(adcttcrnes ,;o mm erovelsrr efter Sokrigs:;kolen:; nye plan. 
'I'iclsskrift fur S0nusen (])ausk .) 32: te Bind. ide Hefte. Den tydsko 

Flaarles l'thikling i tle ~iclstc Aar. Om ~oofftcerens Aclgang til at foee Han
clclsskibe. 

Unitetl Senice Hazette. Jannary l. 1808. 'l'l!e p:tst and the futuee. 
O nr pol ity in the ca B t. 

,J anuary 8. Great Beitlti n bc,ot. 
,January 11. Forei gn poliey and sea powcr. 
.January 2~. The fccl om l dcfcnce of Austmlia. 'l'he Vicker~ nC\\' G- in . 

gun. 'l'ho army aml navy in tlefcnco. Bt·itish scamon foe Bt·itish ships. 
Decadencc of the maeinc force;. 

}~ngineeriug. \'ol. LXIJI. :\':o 1G:3 J. Now Japane~e ironcia<l. 
\ 'ol. LXUL K:o l(i:J1. 'l' ho 'fl triJ·illia. 
\'o!. LXJLL N:o 1():3-J-. 'l' he L1

• S. S. Terror and the pncumatic system 
as appliorl to the fruns, turrots and rutltlcr. The Hotchki ~s a utomatic ma
chi ne gnn. 

\ 'o!. LXIl l . N:o lG:lG. Lya ll' s combiuation tubular and watcrtube ma
r in e boilrr. 

\'ol. TJX!H. K:o lGclll . 
Vol. LXlll K:o lGH 

antl the torpedows~el. 

'l'hr 'l'nrbin ia. 
ToiC'h s reversible propol Iee. 'l'he battles hip 

\'ol. LX II[. :\':o 1G.J.2 . Si~nalling tht·ongh spaes withont \\·irus . 

77 

.July. \'o!. LXIV. N-o tG-a 'l'he na\·at rcvicu . 'l'lw Turbi111a. 
Vol. LXIV. N:o JGcl5. 'J'he inte rnational congress of the na Yal arehi

teets aml marine engincers. 'l'lw 1itTb?'m·a. 
Vol. LXIV. N:o lG-!G. 'l'he intcernational congros~ o f tho naYal archi· 

teets and marine ongin cors. 
Vol. LXIV N:o lG±S. 1'118 navy cBtimates. Harcll1n crl platcs and bro
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Vol. LXI\'. N:o JG:>3. Tests of armolH·plates. 
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Proceetling·s of the ltoyal Artillet·y Institution. Jamutry 1808. Bri tish 
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<ler Flotten. Die Fortschritto im Schifrspanzer- uml :\Jarinc-Arti llerie-Wesen 

<le~ J ah res lSD!l. 




