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Arsberättelse i skeppsbyggeri
.:lf H. LillicJ,öök, förrrlrngcn i Kong!. Örl0gEmnnnasällska;Jet
i Nm·en1hcr lSB±.

Inom skeppsbyggeriets och Mekanikens område har under det gångna året icke förekommit några &pokgörande omhvälfningar, men framstegen och förbättringarne inom dessa
industrigrenar hafva likväl varit så omfattande, att den som
företager sig att deröfver lemua en öfversigt lätt nog kommer i bryderi h var han skall börja och sluta för att i någon
mån utveckla sitt ämne.
Såsom bekant pågår för närvarande nybyggnaden af en
fj erde pansarbåt för flott ans räkning, h vilken, då den om ett
par år blifver färdig, kommer att erhålla namnet "Oden".
Ehuru hufvuddragen af dess konstruktion äro fsr alla här
närvarande nogsamt bekanta, torde det likväl vara af in tresse
att här meddela i hvilka afseenelen detta fartyg k ommer att
skilja sig fråu vår nuvarRnde typ af pansarfartyg, samt motiven för de vidtagna ±örändringarne.
Våra l :a klass pansarbåtar, hvilka vunnit rättmätigt erkännande af så väl in- som ntländska fackmän måste till sina
hufvuddrag alltjemt anses väl a±passade för våra förhållanden
och särdeles lilmpliga för försvaret af våra kuster, mPn de förbättringar af sj ökrigsmate!·ielen, som på senare tider i allmänhet egt rum och särskildt arti ll eriteknikens snabba utveckling
under den tid, som förflutit sedan planen för dem uppgjordes ,
är likväl en giltig anledning att viJtaga några modifikationer
vie! framtirla nybyggnad för att i möjligaste mån tillgodose
de kraf som genom de förändrade förhållandena ställas på
ifråga varan de fartygs cert.
En utredning at hi ~hörande frågor har, som bekant, också
skett af en för ändamålet ti Ilsatt komitL;.
Tiriskr. i Sjöl'. 189:3.

lj
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De vigtigaste ändringar beträffande denna fartygscert,
hvilka ansetts önskvärda, röra förnämligas t artilleriet och
dess uppställning ombord, samt pansarskydd ets fördelmng.
Tornbestyck ningen, som å hittills bygda l:a klftssens pansarbåtar består af två 26 cm. kanoner, hvilkas ballisti:;ka
egenskaper äro särdeles tillfredsställ ande, har man ansett böra
bibehållas å det nya fartyget, helst den fördelen härigenom
vinnes, att ammunition en blir lika för alla l:a klassens pansarbåtar.
Någon ändring i antalet a± de grofva kanonerna har ej
heller ansetts böra ifrågakomm a. .Men deremot har man ansett sig böra frångå den uppställning af de grofva kanonerna,
som är gällande å hittills bygda fartyg af föreliggande cert.
Det mindre fördelaktiga förhållandet , att pansarbåten s
kraftigaste kanoner, uppställda i ett gemensamt torn icke kunna
sidoriktas oberoende af hvarandra samt icke användas till
skjutning rätt akteröfver, jemte elen fara, som med sådan uppställning af kanonerna förefinnes för en samtidig demonterin g
af dem båda, har utgjort förnämligas te anledningen att man
tagit under ompröfning, huruvida icke kanonernas artilleristisim kraft blefve bättre tillgodosedel genom uppställning i skilda
torn än uti ett g emensamt; och efter moget ötvervägand e beslutat sig för sådan placering å pansarbåten "0den11 •
På Sveatypens fartyg kunna, som bekant, de båda uti
tornet uppstäida kanon erna icke sh:j u ta cirkeln rund t, emedan
skorstenaru e och öfverbyggna den akter orn tornet utgöra hinder derför. En s. k död vinkel, inom hvilken kanonerna icke
kunna afgifva eld, förefinnes således här.
Å det nya fartyget har viss erligen hvarje kanon af samma skäl äfvenledes en död vinkel, men emedan kanonerna här
äro skiljda åt kunna de samverkand e med sin eld b estryka
hela horisonten och sålunda beskjuta och besvara elden från
en inom skotthåll varande fiende. hvarhelst denna må befinna
sig, i motsats mot Sveatyp ens fartyg) som kunna riskera att
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blifva anfallna från ett håll der elden icke kan med groft artill eri besvaras.
Sknlle Sveatypens fartyg blifva anfallet af två eller flere
fiendtliga fartyg, torde olägenheter af den döda vinkeln blifva
ännu kännbarare, ty om det varit möjligt genom skickliga
manövrer vä1j a sig mot besk j ntning inom döda vinkelns område från nt motståndare , torde vara tyrlligt att när fl'tl eller
flem, motståndare nppträda, blifver denna möjlighet mycket
. mindre och under sådana förhållanden blir det i alla fall de
mindre pjeserna, som ensamt få utgöra försvaret akteröfver.
Fördelarn e böra således kunna anses ligga hos den af de
stridande, som kan använda sitt pansarbryta nde artilleri åt
alla håll, el. v. s. den, som ha Y kanonerna uppställda å skilj da
platser.
1879 års ccrtkomite, som gaf upphofv et till konstruktio nen af Sveatypens fartyg , uttalad e också redan då klart och
bestämdt dE>n åsigten att den uppställning af grofva artilleriet
vore att föredraga, som medgåfve att de två pansarbryta nde
kanonerna, oberoende af hvarandra, kunde rigtas hela cirkeln
rundt. Men då dylik uppställning enligt komitens åsigt betingade större och dyrare fartyg än det at komiten föreslagna,
hvars deplacemen t beräknades till circa 2,600 tons, ville komiten ej förorda den, ehuru den vC~re att anse såsom lämpligast.
Det finnes åtskilliga andra synpunkter för bedömande af
det nya fartygets lämplighet od1 företräden framför den hitti lls bygda typ en, hvilka jag skall anhålla att få belysa.
Om den ena af Sveatypens tornkanone r skulle träffas af
en gröfre proj ek!il är det stor sannolik h et för att icke allenast
denna kanon blefve otjenstbar utan att den bredvid liggande
komme att röna sådan skada af "chocken 11 att äfven den ble±ve
obrukbar, hvarigenom således båda kanonerna_ skulle kunna
tystas af ett enda skott. D etta kan icke gerna inträffa, om
kanonerna äro uppstälda å skilda platser.
Träffar en projektil i skarfven mellan fasta och rörlig-a
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tornet på Sveatypens fartyg, blifver tornet efter all sannolikhet fastlåst så att sidorigtnir1g af kanonerna i så fall enelast
kan utföras medelst fartygets manövrerande, hvilket naturligtvis i hög grad sknll8 förminska grofva artilleriets effekt. En
sådan verkan kan icke åstadkommas af dt skott, om kanonerna äro skilda åt.
En episod från det nu pågående kriget mellan China och
J apan gifver stöd för nyss uttalade antagande. I sj östriden
vid Yalnbugten inträffade nemligen red an i bö1jan af striden
att ett af de två största Chinesiska fartygen, Ch en-Y u en, fi ck
sitt ena torn fastläst af en granat, som exploderade emellan
glacisen och torn väggen, h varigenom fartyget så att säga förlorade
ena hälften af sitt grofva artilleri eller två 30 cm. kanoner,
som blefvo stående orubbligt vända akteröfver.
Artilleristika kraften hos en kanon beror bland annat på
den snabbhet och säkerhet, h varmed den kan bringas att bära ,
på målet.
När det gäller en fartygskanon, blifva anspråken på snabb
och säker inrigtning tydligtvis vida större än för skjutpjeser,
som äro monterade på fast plats i land, ty i Yanliga fall är
fartyget och således äfven kanonen i ständig rörelse och då
målet äfven är rörligt, inses lätt huru vigtigt det är att inrigtningen lmn ske snabbt och säkert.
Detta vinnes tydligtvis bäst om tyngden af kanon, lavett
och vänd~kifva är i möjligaste mån liten och följaktligen kan
man förvänta sig bättre resultat beträffande inrigtningen af
kanonerna såsom de äro uppstälda på det nya fartyget än på
Sveatypens, hvars kanoner och lavetter med torn tillsammans
väger omkring dubbelt så mycket.
Af samma skäl inses lätt att för sidorigtningen erfordras
mindre kraft ju lättare systemet, som skall sättas i rörelse, är
och derföre kan vid sådant fall handkraft med fördel användas, hvilket icke utan svårighet låter sig göra vid det tyngre
systemet, som innefattar två pj eser i gemensamt torn.
Å den nya pansarbåten är 26 cm. kanonens uppställning
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så anordnad, att gemensamma tyngdpunkten af vändskifva,
kanonkåpa, tillbordsatt kanon och öfriga delar, som röra
sig med kanonen då den sidoriktas, infaller i den vertikala
linie, som går g a nom pivoten eller uti systemets rotations
axel. Härigenom vinnes att rörAlsemotståndet blifver det
minsta möjliga, hvarigenom mekanismer af mindre kraft och
tyngd för rörelsens åstadkommande erfordras, än om annan
anordning begagnas. Fartyget kommer ej att krä1~ga öfver
om båda kanonerna riktas tvärs åt sammasida och dessutom
blifver manövern af tornet nästan oberörd af fartygets rörelser
på grund deraf att tyngdpunkten är belägen i rotationsaxeln.
Krutröken , som uppstår vid skottlossningen, kan blifva
så intcmsi v att dAn hindrar inrigtnin'g en af bredvid liggande
kanon för en stund åtminstone eller tills röken skingrats·
Denna olägAnhet torde uppstå äfven om röksvagt krut skulle
komma till an vändning, fast då i mindre mån, men oör ej
uppkomma i någon nämnvärd grad då kanonerna äro så långt
skilda åt, som å det nya fartyget .
Langning af ammunition, laddningen och således äfven
eldgifning bör komma att försiggå fortare och mera obehindrad t med kanonerna i skilda torn än sammanförda uti ett gemensamt.
Faran att kommunikationen emellan ammunitionsdurkarue
och kanontornet af fiendtligt skott omöjliggöres blir mindre
vid två torn än vid ett.
Det inses lätt att en, om ock tillfällig, skada eller felale
tighet hos maskineriet, so111 tjenar att vrida kanontornet på de
befintliga pansarfartygen i hög grad minskar tornkanonernas
effektivitet, derigenom att dessa då icke kunna sidorigtas·
Dylik olägenhet uppstår naturligtvis i mindre mån med kanonerna fördelade i två torn än samlade nti ett.
Sammanföres alla de fördelar, som jag nyss påpekat, torde
slutomdömet obetingadt blifva, att de grofva kanonerna böra
om möjligt uppställas i skilda torn och då påräkneliga ny-
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-byggnadsm edel och andra omständigh eter torde begränsa storleken af våra bli±vancle pan~arfartyg till den hittills brukliga,
};:an näppeligen någ'Jn annan uppställning ifrågakomrn a åtminstone för elen närmaste tiden än elen, som blifvit faststäld för
vansarbåten Oden eller att en kanon placeras för och en akter.
Pansarskyd d ±ör sekundära bestyckning en, h vars nödvändighet ej hade gjort sig så kraftigt gällande då konstruktio nen
till våra första pansarbåtar uppgjordes, kan på nya sådana
numera ej undvaras, så vida hela den på dessa fartyg befintliga artill erikraften skall kunna fullt tillgodogöra s, ty med den
·utveckling, som inom artilleritekn ikens alla brancher på senare
tider gjort sig gällande, utsättes numera under strid en mans kap et och pjeserna sjelfva, för en så öfverväldig ande eld fdu 1
nutidens kraftiga, långskjutanc ie snabbeldspj eser, att någon utsigt att under längre tid håll a stånd mot densamma, näppeligen låter sig tänkas utan att något skydd i form af pansar
beredes.
Man har med dessa fakta för ögonen sökt bereda sådant
skydd för den sekundära bestyckning en genom anbringand e
af ett bepansradt citadell om 100 mm. tjocklek, som omsluter
sekundära batteriets kanoner.
Enligt den erfarenhet, som man fått af hittills utförd a
s kju tförsök med spränggran ater skulle detta pansarskydd ega
motståndsk raft nog att utestänga de flesta sprängladda d e granater och bringa dem ti ll krevad utanför pansaret. Äfvenså
skulle pansaret kunna lemmt skydd mot alla projektiler från
57 mm. och mindre kanoner äfvensom otta mot större proj ektiler, som träffa pansarplåte n med snedt anslag.
Behofvet af pansarskyd d för sekundära bestyckning en har,
med fästadt afseende på önskvärdhe ten att icke alltför mycket
fördyra fartyget, betingat en inskränknin g af vigten af det
sekundära artill eriet, sålunda att i stället för fyra 16 cm. kanoner, som nu finnas å hittills bygda f-artyg af Svea-typen,
skola å det nya uppställas fyra 12 cm. snabbskjuta nde kanoner.
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Man har ansett sig kum1a göra denna förändring så mycket mera som skju thastigheten hos U cm. kanonen är så betydligt öfverlägsen 15 cm . kanonens att den törra kan skjuta
ända till 10 skott i minuten, då den senare ej kommer mycket öfver tre skott på samma tid.
Och då dessutom genomträng ningsförmå gan hos 16 cm.
kanonen icke är tillräcklig att, annat än under aldra gynsammaste förhållanden , kunna genomträng a pansar af den
tjocklek, som förefinnes uti pansarbåtam es citadell, och denna
kanon således icke i sitt nuvarande stadium af fulländning
kan anses pansarbryta nde, har man ansett sig icke i någon
väsentligare mån minska sekundära batteriets artilleristisk a
kraft genom an bringandet af en kanon med något lägre genomträngningsf örmåga men betydligt större skj uthastighet.
Den öfriga bestyckning en å pansarbåten Oden kommer
att utgöJas af fyra 57 mm. kanoner placerade innanför sekundära pansaret, fyrå 37 mm. kanoner, cleraf två uppställ as förut
på bryggan och två på en å aktra militärmast en anbragt plattform, och sex kulsprutor, två i hvardera militärmärs en och en
i hvardera ångslupen.
Vid skjutning /ör ö(oer kunna am·ändas följande kanoner
nemligen: l st. 26,, cm., 2 st. 12 cm., 2 st. 57 mm. och 2 st.
37 mm. Aklerö(oer: l st. 26,4 cm., 2 st. 12 cm., 2 st. 57 mm.
och 2 st. 37 mm.
Tour;;: 2 st. 26,4 cm., 2 st. 12 cm., 2 st. 57 mm och 3 st.
37 mm.
Pansarbåten "Oden" kommer att erhålla följ au de dimen·
s10ner:
Längd i vattenlinien på stäfvarnas ytterkanter ... 84,7s meter.
Största bredd på ytterkant af pansar ...... ... .. .... ... 14,77
,
Djupgående utan g tyrlast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,92
,
Citadell pansarn, så väl långs skeppssid an som tvärs
öfver fartyget, för och akter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 mm.
Fasta tornen ............... ............... ............... ........ 247 ,
Kanonkåpo rna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 ,
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styrtornet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247 n1n'l.
Skydd för sekundära bestyckningen ..................... 100 ,
Langningstrumma för
d:o
.................... 100 ,
Pansartrumma för rorledningen.............................. 175 ,
Däckspansar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ,
Vidare är beräknadt, att fartyget skall förses med er1 fast
minutskjutningstub i förstäf1•en omedelbart under och bakom
rammen.
Sedan sista årsberättelsen i skeppsbyggeri afgafs inför
Kongl. Örlogsmannasällskapet har vår egen flotta vunnit en
tillökning af tre fartyg, nemligen en pansarbåt och två min-

båtat.
Pansarbåten Thule, hvars dimensioner m. m uppgåfvos
uti senast hållna årsberättelse, levererades i N o vember månad
förlidet år,
Vid i Stockholms skärgård töretagen . prof- och besigt·
mngsresa, erhölls följ ande resultat beträffande fart, kolåtgång m . m.

HufvuddiiJlensioner ä Pansarbåten Thule's maskiner.

1,064
Lilla cylinderns diam.
Stora
1,856
"
"
Slaglängd för båda cylindrarne .. .. ...... . ............. .. . 841
Luftpumpens diam. (dubbelt. verkande) ............. .. 408
,
slag .. .. ..... .. ............. .................... . 841
Propellerns di am ................................................ . 3,934
,
stign i förkant ...... ........................ .. 4,666
7
,
, i akterkant ..................... ...... .. . 5,121
Cirkulationspumpames ångmaskiner hafva hvardera
2:ne cylindrar om 198 mj n1 di am. och 13G m/ m
slag.
Fartygets läge vid utgående den 23 / u 93: Megium 4,835
, profvets slut
,
"
4,800
"
"
24
Fartygets läge vid utgående den / 11 93: :;:vredium 4,860

lll/m.
"
"
"

,"
,,.
))

m.

"

m.
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Pansa1·båten Thule

den 24 November 1893.
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4-timmars-profvet slntarle.

--- Utl-

Resultat

af kolmätningsprofvet den 23 November 1893 från kl.
11- 1-30 f. m. till kl. 12- -40-0 e. m. eller i tim.
38 min. 30 sek.

Medelfart enl. distans...... .................. ... .. .. . ....
15,t74 knop
,
ångtr. i pannorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,5 rtt.
, slagantal båda maskinerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97,29.
,
In d. Hkr. ,
,,
..... . ... . ..... ...... 3,327,o.
Kol åtgång i för l. eldrummet .. .. ... .. .. ...... .. .. ... ... 2.378 kg.
,
, aktre
,
........................... 2,4!:i0 ,
,
per timme .. ............. .... ... .. ............ 2,948 ,
,
,
pr In d. Hk t . ... .... ........ ... O,ss6 ,

Resultat af forcerad gång den 23 November 1893 från kl.
2-59- 30 e. m. till kl. 4 - 3- 30 e. m. eller
l tim . 4 min. O sek.
Med elfart enl. distans...................... .... ....
11!,m knop.
,
ångtr. i pannorna.. ... ....... .. ... .... .... ..
84,3 rtt.
, slagantal båda maskinerna............... 108,t.
,
In d. Hkr ,
,
..... ...... . ... 4,7 43,55.
,
blästertryck i båda pannrummen .. . .. . 17 mj m vattenpelare
Kol åtgång i förl. eldrummet ............. .... . 3,280 kg.
,
aktre
,,
.. .... . ......... . . 3,116 ,
,
pr timme .. .. .... ................. ..... 5/394 ,
,
,
pr Ind. Hkt.. .. . . . . . . . .. 1,2G ,

Resultat af 4-timmars-profvet den 24 November 1893 från kl.
10- 0- 0 f. m. till kl. 2 -- 10--0 e. m. eller 4 tim. lO min.
Med elfart enl. distans.. . .. .......... ... ... ............
15,o46 knop.
,, ångtr. i pannorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86,91 (i.
, slagantal båda maskin erna . . . . . . . . . . . . . . . . .
96,37 pr min.
, In d. Hkr. .. . .. . .... .. .. ... ... . ....... .. . .. ....... 3,186,13.
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'l'hule är som bekant i det närmaste lika med Göta utom
beträffanQe några detaljer såsom att rullbanan, på hvilken tornet hvilar, har fått de koniska rullarne försedda med flensar
både i stor- och lilländan i motsats å Svea och Göta, der
dessa flensar saE:nas. De hafva den fördelen, att torn"t af dem
centreras, så att det icke behöfver på ann at sätt styras under
rotationen .
Friktionen vid tornets r örelse komm er härigenom att inskrän kas till rullfriktion, h varigenom tornet relativ t lätt kan
kringvrid as. I stället för ketting, som förut användts för kringvridnir'g af torn et, begagnas på Thule böjlig jerntross, hvilken
visat si g särdeles lämplig för detta ändamål, då rörelsen med
elen sker säkert och ljudl öst utan stötar ell er knyckar.
De båda ångslupar eller bevakningsbåt ar, som tilldelats
T hule, äro i likhet med Götas bygd a med vattentäta afdelningar , så att de kunna flyta äfven sedan de blifvit vattenfyllda.
hl en de äro c: a 2 meter längre och på denna grund h afva · de
ock kunnat uppdrifvas till c a 1/2 knops högre fart än Göta s
eller till 12,{s kn op. De äro bevärade med en tvåpipig 25
om. kulspruta fömt, så pla.cerad att dermed kan skjut as från
rätt föröfYer till c:a 40 grader akter om tvärs åt båda sidor
och derjemte finnes anordning fö r stångmineapparat.
För bevakningsiindamål är ifrågasatt förse dessa båtar med
elektrisk strålkastar e.
Thule har end ast två utskjutningsapp arater för 45 cm.
mmor. De äro uppstäida på trossdäck ungefär midt på fartyget och utmynna genom sidan, der tätning ås tadkommes
medelst en s. k. kulskart som meclgifver att tuberna kunna
både höjd- och sid origtas.
Anordning finnes för utskjutn ing både med krut och komprimer ad luft och genom elekrisk ledning oc h elektromagnet
på tuben kan affyrning ske i styrtornet.
Vårt brukliga 15 mm. k . nonkrut har visat sig särdele~
använ dbart för u tskjutning af minor. Det har genom up prepade försök u trönts att minans utgångshastighet blir
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med detta krut särdeles konstant tillfölje af gastryckets
jemnhet.
Den enda olägenhet, som synes vidlådautskjutning en nie d
krut, är, att efter hvarj e skott uppstår smuts i tuben, som
vållar någon tidsutdrägt, emedan den måste före hva1je skott
aflägsnas. Användes återigen luft för utskjutningen, bortfaller
naturligtvis denna olägenhet.
Minbåtarne Gondul or:h Gudur gingo af stapeln härstädes
l :Maj och Juni månader detta år, hvarefter prof- och besigtningsresor med dem företagits, innan de härifrån afgingo för
att deltaga uti årets eskaderöfningar.
Hesultatet af Gudurs proftur i Carlskrona skärgård den l
Aug. 1894 är h är nedan sammanfördt.
Hufvuddimensionerna af Propellermaskinen.

Högtryckcylindern s diameter ................... .. ..... . .. . 376 m/ m.
............ ................. . 578
Medeltryckcylinder ns cl:o
"
..... .... ...... .............. . 838
d:o
Lågtryckcylinderns
"
S laglängd lika för alla Cylindrarna .................... . 381
"
Luftpumpens diameter ........ ...... ........................ . 489
"
slaglängd ........................ ...... .. .... .. . 101 ,,
D: o
Propellern, 3-bladig, diamRter .......................... ... . 1,696
"
stigning lika i för- och akterkant ........ . 1,906
D:o

"

Ångpannan.

Eldyta .......................... . . ......................... .
Rostyta ....................... ..... ......... ... .... .. .... .
Antal tuber af 17 /s" E ng. u tv. diameter ...
, ....................... .
D:o stagtuber af 2"

136,ss Om.
3,59
"
332 stycken.

29

"
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Vid bedömandet af de;;sa resultat bur man lägga märk e
till att pannorna icke forcerats till den grad, som varit brukligt å förut byggda minbåtar, emedan de enligt det för byggnaden uppgjorda programmet icke skulle ansträngas med högre
blästertryck än h vad som motsvarar en vattenpelarhöj d af 60 mm.
till und vikande a± den olägenhet, som vid högre blästertryck,
vid upprepade tillfällen uppstått genom läckor i tuberna och
dermed förenade både kostnader och tidsutdrägt. Tilltölje
detta tillvägagående har nnd er profturerna icke minsta läcka
af något slag uppstått i pannorna, hvadan man äfnn för framtiden kan vara temligen trygg att vid upprep ad forcering något missöde af detta slag ickA skall uppstå. En bidragande
orsak till det tillfredsställande resultatet som Yanns beträffande
pannorna, är att tub erna i eldstadsändan äro förseelda med ett
slags nya tubringar, som på senare tiden fått f'tor användning
åtminstone i engelska marinen, hvarest de först blef,-o försöktfl
och befunnits utgöra ett särdele:; verksamt medel mot de allt
sedan införandet af eldning med forceraclt drag ofta förekommande fall af tnbläckor.
Det har Yisserligen framhållits att ifrågavarande hj elpmedel vore ett palliativ, emedan dessa tubringar eller hy l s or , på
grund deraf att de icke h elt och hållet äro i ledand e förening
med tuberna fort nog komme att förbrännas, men äfyen om
de i viss mån måste betraktas så;;om en konsumtion,artikel, som behöfver t id eft er annan förnyas , bör detta icke ut göra något hind er för deras användning då de, hvad varaktigheten beträffar, icke to rde stå så långt etter an dra i en
ångpanna ingående delar såsom roster, bärj ern, eldbryggor
111. m., h vilka. ocks å äro u tsatta tcir att i sinom tirl förstöras
genom eld ens im'erkan. I allt fall har erfarenheten r eda n visat.
att ifrågavaranda tubringar äro ganska varaktiga och då dt:J
en gång Llifva fl'>rsturda knnua de lätt och för billigt pris ersättas med nya.
Etter G Yeckors begagnande under eskacleröfn ingarn e, äro
111inl>i\.t arnes tubringar fullkomligt oskadade.
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(}on l · d.~ och Gl(.l/,,, ..~ propallermaskin är konstenerad enligt
tl'ip le exp ansionssystemet ±ör ett ångtryek af l O,r: atmosferer.
B eträffande konstrnktionsdetaljerna torde för~Jena att omnämn as att sliderna till hög- och medeltryckscylindrarne äro
~ k nmchlicler af vanlig typ med tätningsringar, men lågr:',Ycks cylindern har en balans erad plat~slicl ~f ny_J.;:onstn:ktion
~e ritningen fig. l. o ~ ) , som veterligen Icke torr vant an\·ä ncl på sjöångmasbner. Den fören ar lätthet med enkelhet
q<.;h då el en dertill tager litet utrymme samt har sådan form
;1tt elen icke vid uppvärmning kan slå sig skef utan behåller
r! en form den erhållit vid till verkningen och således äfven bi be·
håller gocl tätning, är den särdeles himplig i synnerhet för
mask iner der hastigheten är stor.
Gol/(/ u! och G ull u. l' föra förutom två kulsprutor, placerade
bord varts strax akter om styrtornet, två af det slags minor 0111
-15 cm. diameter och 4,t·, meters längd, soni nyligen till ett antal a t t4 stycken le vererats från \Vhiteheacl i Finme och hvilka
med en laddning af 90 kg. hafva en porte af 800 meter.
U tskj utningstnberna äro två, c\ erat en fast i förstäfv en o~h
en rörlig på däck akterut; denna senare afseeld endast for
krututskjutning med elektrisk affyrning från styrtornet, den
för !io·a för både luft och krut.
~Iinbåtarne äro försedda med evaporat01·er med tillhörande
pu mpar och kond ensor, hvilka hafva lemnat allt behöfligt dricksvatten och vatten för ångpannans påfyllnad uneler senaste expedition så att färskvatten icke behöft afhemtas hvarkE:n ±rån
'
land eller från mod erfartyget.

Bland förslagen till förbättringar af befintlig fartygsmateriel, som af 1892 års materielkomite afgåfvos förekommer ä~ven
att förändra våra l:a klassens kanonbåtar. JUan ansåg nemhgen
att, med det snabbskiutande artilleriets införande till stort antal i krigsfartygens bestyckning, ifrågavarande kanonbåtar me~
si na tunga föråldrade kanoner alltmer förlorat i stridsvärde, l
~ynne1 het mot en bepansrad motståndare, men att de likväl tack
vare våra skärgårdar, som i de flesta fall tillåta dem att draga
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s1g undan pansarklädda motståndare, hafva ett yisst strid:-3värde när det gäller att afhålla inträugande rekognosörer samt
möjligen någon gång rycka ut för att uppbringa handelsfartyg. Oe;h di de vidare i brist på andra ändamålsenligare r ekognoseringsfartyg måste, trot:s sin för ändamålet otillfredsställande fart, användas till spanings~jenst, samt dessutom i
fredstid kunn a brukas för öfning och bevakning m. m ., så
ansåg man att en förändring i bestyckningen och annan uppställning af densamma jemte några andra i sammanhang dermed tillkommande anordningar kunde förläna denna fartygstyp en ej obetydhgt ökad tjenstRcluglighet, som väl mot::>v:>.rade dermed förenade kostnader.
Den första af kanonbåtarn e, som anbefaldes till förändring
var Uni, som blef färdig i somras, så att elen kunde deltaga
uti årets eskad erö±ningar.
B estyckningen består som b ekant af en 15 e;m. kanon i
<eenterpivotlavettag e, placerad på baeken för om foe;kmasten,
en 12 cm. kanon, äfvenlecle:-3 i centerpiv6tlavettag e, placerad
akterut på öfverbyggnaclen, två 57 mm. snabbskjutande kan oner, placerade en på h va1je ,;ida förut p å öfverbyggnaden oeh
två kulsprutor i tamburer en på hvmj e sida ungefär mi dt på
fartyget.
Kanonen p å backen kan skjuta från rätt föröfver till GO
grader nkter om tvärs oc:h 12 cm kanon en från rätt akteröh·er
till 60 grader för om tvärs. Båda dess a kanon er h afva ...-id la vetttaget fastsittande rörliga stålskärmar.
R orledningen, som kan manövreras för hand eller ånga,
är till större delen b elägen und er vattenlinien och sålunda nästan skottskycldad.
Fartyget har elektrisk belysning, s~t väl inre som yttre,
den senare förmed elst två 40 cm. strålkastare ]_Jlacerade på
bryggan . Afven sido- och topplantRrnorna äro försedela med
elektriskt ljus, h vilket visat sig myået förd elaktigt.
Till skydel för fartygsch efen och rorgängaren är förut på
öfverbyggnaden uppstäldt ett styrtorn af 60 mm. tjock plåt.
D et nu nncl er somma1·en erhållna r 2sultatet med Uni, tor-
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de komma att l eda till förändring af öfriga kanonbåtar
mån, som medel d ertill blifva tillgängliga.

den

I närvarand e tilldrager sig ångpa1mefrågan stor nppmärksamhet, hvilket bäst bevisas deraf, att så m&.nga olika konstruktioner af ångpannor på senar<:> tiden uppstått i ändamål
att möta de stegrade anspråk, som gjort sig · gällande på effektivitet, hållbarhet m. m. hos clem1a ...-igtiga del af <:>t.t fartygs
orgamsm.
Inom handelsmarinen användes m ed en viss förkärlek fortfarande elen gamla bepröfvade cylindriska ångpannan, innehålland e en c\ flere eldstäder och återvändand e tuber, oaktadt den_
är relativt skrymmande och tu ng. Tillgången på utrymme är
å handelsmarin ens fartyg i allmänhet riklig Ol!h man behöfver
icke här fästa så synnerligt afseende ,-id pannans vigt, blott
den är effektiv, lättelelad och \7 araktig samt lätt att reparera
och underhålla.
Inom krigsmarinen återigen tvingas man se saken nr andra synpunkter; här gäller det nemligen att, äfHn m ed uppoffring af några af här ofvan uämnda egenskaper vinna andra,
som måste anses vigtigare, såsom h ög ångprocluktionsfurm åga,
minsta möjliga ...-igt och dimensioner m. m. för att derigenom
i möjligaste mån kunna tillg:odose fartygets offensi\·a och defen·
siya egenskaper.
I ändamål att vinna minskning uti kolåtgången öfyergick
man redan för länge sedan till användning af högt ångtryck
och längt clrifven expansion och erhöll härigenom äfven besparing både uti utrymme och vigt af maskineriet.
Önskvärdheten att Yid krigsfartyg, om ock uneler en kortare tid, kunna bringa upp ångprodnktions±örm ågan hos pannan och som en följ d der af äfven fartygets hastighet till mesta
möjliga har, som Yi veta, gifvit up ph of till an r ändning af
fo rcerad t drag. D å de äldre pannkonstruktione rna icke visat
sig ega t illräcklig motståndskraft m ot en häftig forcering, har
ll1an sökt att äfven af d etta skäl öfvergå till andra för ända-
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målet lämpligare konstruktioner. Vid en grankning af dessa
fästes vår uppmärksamheten först vid den s. k. lokom otivpannan, hvilken hittills i stor utsträckning varit använd i synner·
het på minbåtar och mindre fartyg och som på ett rätt ti llfredsställande sätt uppfylt anspråken på liten vigt och små dimensioner samt äfven uthärdighet mot verkl1ingarne af det forcerade draget. l\1en sträfvan att nå ännu fördelaktigar e resultat
i dessa hänseenden har frambragt en ny ångpannetyp, som nu
alltmera börjar komma i bruk, n emligen den s. k. rörpannan."
Som bekant består rörpaJman i hufvudsak af ett r örsystem,
hvars utvändiga yta beröres af elden och som i sig innesluter
vfl-tten och ånga.
En mängd olika konstruktioner förekomma hvilka dock
alla kunna hänföras till två hufvudgrupper nemligen pannor
med raka och med krokiga rör.
Bland de med raka rör försedda torde få nämnas konstruktioner af: Babeock v. \Vilcox, Lagrafel D ' Alles t, Belleville, Yarrow m. fl . och bland de som hafva krokiga rör m å nämnas
konstruktioner a± Thornycroft, Normand, Dn T emple, Herreshoff m. fl .
Att här redogöra för de>::oa olika slag af rörpannor torde
blifva alltför vidlyftigt, men ett omnämnande af några fakta
beträffande den på senare ticler allt mer tilltagänd e användningen af desamma torde vara af intresse .
I franska marinen hafva rörpannor af Lagrafel D ' Alles t,
Bellevill e, Normand och Du Temple's konstruktioner redan
länge varit i bruk och torde fortfarand e liksom hittills komma
att anbringas å denna marins nybyggda fartyg. Ett af de
nyaste pansarfartygen Jaureguiberry har t. ex. 24 st. D 'Allest
pannor.
Engelska marinen har deremot länge intagit en r eserverad
hållning gent emot införandet af nya ångpannetyper, men äfven
här har omständigheternas tvång föranledt till försök med rörpannor i stor skala.
Gynsamma resultat hafva v unnits m ed rrhornycrofts och
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Yarrows rörpannor särd eles med den förras, hvi lka derföre under
senare åren ådragit sig stor uppmärksamhet äfvt>n i England.
Under loppet af flere år bai· danska marinen haft tillfälle
noga studera egenskaperna hos Thornycrofts rörpannor insatta
nti åtskilliga marinen tillhöriga minbåtar, och den vunna erfarenheten har påtagligen varit gynsam, då marinen kunnat besluta försöka elenned i så stor slml a som nu skett å danska
kanonbåten Gl'isPr.
Ur,i.~,,. cl eplacerar 1,300 ton och maskinkraften är fördelad
på två maskiner, som drifya hvar sin propeller. Rörpannor till
Ptt antal af åtta äro insatta i två skild a ångpannerum med två
eldrum i h varj e. T otala eldytan uppgår till 1,060 qvadratmeter; r ostytan ti ll 16 qvadratm eter. Beträffande tuberna äro
de som komm a i omedelbar beröring med eld en af stål eller
.i ern : öfriga af messing.
Ge iser g j ord e uneler fullkraftsprofvet, som varade u ti 4 timmar, en mediumfar t af 17,1 knop vid en kolåtgång per indikerad
hästkraft af O,s-t kg. Under profvet arb etade pannorna på det
mest tillfredsställande sätt. Med största lätthet kunde ångtrycket regleras och hållas upp e och pannorna r önte icke menligt inflytande af h astiga öfvergångar från lindrig eldning, utan
bläster, till häftig forcering med maximum blästertryck och
tvärt om, ej hell er förmärktes ringaste j äsn ing, hvarken under
ena eller andra förhållandet. Fullt ångtryck kunde tagas npp
på mindre än :; j , timma. D å härtill lägges, att dessa pannor
med vatten äro om kring 60 ton lättare än systerfartyget /Jeklrt8 pannor af den vanliga typen så måste r esultatet anses särdeles tillfredsställande.
Också lärer vara bestämdt att danska marinens nya pansarfartyg Skjoltl skall förses med rörpannor.
Äfven i tyska marinen har upp märksamheten blifvi t fästad
på fördelarn e af denna ångpannekonstrnktion till följ d hvaraf
ett pansarfartyg . af Sie_q frieds klass skall dermed förs es.
Engelska marinen tillhörande minkanonbåten SpePd.'J har
iih·en blifvit försedd med 8 st. Thornyerotts parmor och resultatet
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b lef äfven h är särdeles tillfredsställand e. B eträffande dRtta
fartyg gaf:o äfven tillfälle att. göra jemförande försök med ett
systerfartyg, som var försedt med lokomotivpanno~·, hvaraf resultatet fi nnes samn1anfördt i uedanståencle tabel l.

l
Totala Iml Hiistkrafter ....... . ......... . .... . . .
Anta l pannor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Rostyta per panna ... . .... .. ......... . .... . 'JI'.-f.
Tot~l

rostyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.
pr panna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
cl(lyta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
vigt af pannor med armatur utan vatten •. ton
y·gt af Yattcn i pannorna .............. ,
vigt af pannorna metl Yatten .. . ... . .... ,

]~ldyt;t

Total
Total
Total
Total

Lokomoti1•pannor.

l

i

3,50~ l
4:3,::;
182
1,597
G,:388
82
30
112

Rörpannor.
~.3l0

s
25,0
20-l

1 ,s±· l
1-1,120
l2,~'l

' .,•
8-J:,·

l

Ett lysande exempel på hvi lken enorm maskinkraft, som
förhå ll ande till vigt och utrymme kan beredas genom använd ning af rörpannor lemnar den af firman 'r hornycroft för eilgelska marinen nyligen levererade minbåtsjagaren D oriJty, h vil ken på ett deplacemeut af ~28 ton i sig inrymmer en maskinkraft, som uppgår ända t ill 4842 indikerade hästkrafter. Det
kan här sägas var a konstateraclt att med vanliga ångpannor
skull e ett sådant r esultat omöjligen kunna vinnas. [J urilt!f
är också det snabbaste fartyg som för närvarande finnes till;
dess maximifart har nemligen uppgått till 29,:w knop.
Vid konstruktionen af Dori11_11 1:1 maskiner har särskild omsorg blifvit nedlagd på att förekomma de vibrationer, som vid
hastig gång i allmänhet uppstå och h vilka till o?h med kunna
menligt inverka på hållbarheten af såväl maskiner som skrot.
Fartyget har två tripleexpansion smaskiner, hvarclera med
en högtrycks-, en mecleltrycks- och två lår;tryckseylin drar om
Tespektive 48,3 68,r., 68,r. och 68,6 cm. diameter, och 4U,n cm.
slaglängd.
Den fö rsta och den fj er de cylinderns kärnlinier ligga i
samma plan äfvenså den andras och t redjes, men kärnlinierna
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till elen första och elen andra cylindern bilda med hY~\l'andra
en spetsig vinkel_och den vinkel de särskileJa vefvarne bileJa
med livarandra är för dem, som tillht'1ra de paralelit liggande
cylindrarne 180 grader.
Genom denna anorduing Yinnes dels att maskinen tager
i anspråk relativt litet utrymme i längclrigtninge n, dels att sliderna blifva lätt åtkomliga Ol:h dels att en särdeles gocl balall sering af de fram- och återgående massorna, jemte dermed
förena;cl likform ighet i maskinens gång äfven virl stor hastighet
Yinnes. Högtryckspisto nen göres lika tung som pistonerna i
de öfriga tre lika stora cylindrarne för att alla i rörel;;e staelda
massor skola blifva lika tunga.
Några 111ånader föl'ut hade firman Yarrow leYererat min båtsjagarue l f ((fiOCI; Ol:b H ol'111'l båda till dimensionerna identiska, men 1/uoo ck förseeld mecllokomoti\' p<mnor och f!IJI'II~'I med
rörpannor af Y arrows konstruktion.
Fannsystemet i elen förra Yäger 54 ton och i elen senare
43 ton, således uppstår här en Yigtbesparing af I l ton i favör
för rörpannan.
H aovc/,·.; pannor lemnade vid 11,6 kg. ångtryck och 50 a
75 mm. blästertryck en kraft af 3,400 indikerade hästkrafter
då återigen H or11v!s pannor \id 11, ~ li::g. ångtryck och 3S mm.
blästertryck gaf 4,000 indikerade hästkrafter, hvan·id en fart
af 27,62 knop erhölls eller en knop mer än för I1 11cuck.
De nya kryssarue 'J'erriU/e och Pozcer/1rl, ln·ilka äro under
byggnad för engelska marinen lära komma att förses med ångl)annor af Bellevilletypen , som tillYerkas hos 2\iaudslay sons &
Field i London.
Ehuru såled es hittills vunnen erfarenhet Yisat att rörpannan är fördelaktigare än den vanliga i afseende på utrymme,
Yigt, motståndskraf t mot forcerad eldning och benägenhet att
jäsa, torde man likväl e.i få förbise Yissa olägenheter, som ,- idlåda åtminstone några af detta slags pannor såsom att de äro
något obeqväma att sota och delvis mindre lättåtkomliga för
reparationer och underhåll h Yatj e m te rön-äggarn e, då materi-
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el et är j e m eller stål, tillfölj e relativ t ringa ~j ocklek fort kan
förtäras at rost, hvilket naturligtvis verkar att i någon mån
höj a underhållskostnaden. l\Ien äfven om dessa olägenheter
icke skall kunna fullständigt bekämpns, kommer antagligen de
mer och mer ökade krafven på fart att detta oaktadt inom
kort framtYinga en uteslutande användning af rörpannor inom
krigsmarinerna.
Den sträfvan efter Yigtbesparingar, som bland annat gifvit
sig uttryck i konstruktionen af nyss berörda ångpannecert, har
~lfven gjort sig gällande vid konstruktionen af andra i ett fartyg ingående delar, såsom maskineriet, pansarbeklädnaden och
skrofvet, för att icke tala om kanonerna, h vilka till följ d af
förbättrade konstruktioner nu lem n a oj emförl igt större effekt
i förhållande till vigten än förr.
Beträffande fartygsskrotvet har man genom användning
af segt och l1ållbart stål och lämpligt byggnadssätt nedbringat
vigten så betydligt att gränsen för vidare framsteg i denna
rigtning kan ansc>s nära nog uppnådd, derföre har uppmärksamheten på senare tider rigtats på ett annat lättare byggnadsmaterial nemligen en legering af metallen aluminium.
Redan för t\-å år sedan lenmade dåvarande föredraganden
i denna vetenskapsklass en redogörelse öfver dö försök att använda aluminium inom skeppsbyggeriet som ditintills blifvit
gJ orda.
Seclan dess har åtskilliga mindre tartyg blifvit byggda af
detta material, bland annat en minbåt om 14 tons deplacement,
som nyligen för franska marinen levererats af den välkända
tirman Yarrow & C:o i London.
Berörda minbåt har en längd ' af 19 meter bredden är 2,s meter och djupgåendet 1,-lö meter. Skrofvet är, med unelantag a± köl
och stäfvar, lnrilka äro af stål, tillverkaclt af en metallegering,.
94 proc. aluminium och 6 proc. koppar, hvars hållfasthet mot
afslitning uppgår till 23,;, kg. pr qv.-mm., hvarvid förlängningen är 6 a 7 procent. I anseende till legeringens underlägsenhet i hållfasthet gent emot stålet, hvilket är minst dubbelt
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·å starkt och betydligt tänjbarare, har dimensionerna af i skrofvet ingående spant, balkar och bordläggning m. m. måst ökas
med cirka 29 procent utöfver hvad stålmaterial skulle betingat,
men detta oaktaclt blef skrotvigten hälften af elen af en lika
stålbåt; kostnaden dock omkring 33 procent högre.
Vid profturen med denna båt erhölls en med i u m fart af 20,;;
knop, hvilken med 3,, knop öfverstiger den högsta mediumfart,
som blifvit uppnådel med stålbyggda båtar af denna storlek.
Sjöegeuskaperna befunnas vara särdeles goda, i synnerhet
beträffande furmågan att vaka uti till och med mycket upprörd sjö, hvilket kan förklaras deraf att båtens för- och akterskepp äro relativt mycket lätta så att elen iih·eryägande största delen af båtens hela vigt blir koncentrerad på m id ten der
maskineriet är beläget. HvilketJ utsträdming som aluminium
i en framtid kommer att användas för fartvo·sbvo·onacl
torde vara
..)b
JE:lb
'
svårt att förutse; det torde i första hand blih·a beroende på
hur n vida till ved:ning:;;k ostnaclen kan ned brino·as
och om ba eo
nom lämplig behandling en ökning af materialets styrka och
tänjbarhet kan åstad kommas.
~

I ±ordna tider, då kanonerna v oro relati ,-t små och sål n n da utan olägenhet kunde manö\Teras ±ör hand oc:.h elektriskt ljus, sjeltgående miuor m. m. ännu ej flmnos till, utgjordes maskineriet i dåtidens krigsfartyg uteslutande af de för
fartygets framclt·ifvande erforderliga ångmaskinerna. Emellertid hafva förhållandena nu betyd ligt ändrats och b\"hofvet af
mekaniska hjelpmedel gör sig nu känbart på många håll och
icke minst cler hvarest manueJa kraften visar sig otillräcklig.
Det moderna krigsfartyget har så småningom förändrats
derhän att det nn i sig inrymmer maskinerier af mycket komplicerad natur
för utförande af cle arbeten ' som för dess krio·s.
b
duglighet äro oundgängliga.
HjelpmRskinerna äro antingen sjelfständiga ångmaskiner
eller också sådana som sättas i rörelse mede:st vattentryck
(hydrauliska), lufttryck (pneumatiska ), eller elektricitet (elektramotorer). De senare hafva genom de fördelar de erbjuda, vun-
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nit allt mer och mer användning uch torde derföre förtjena
omnämnande.
Redan länge har elektriskt ljus varit användt och således
äfven de clynamomasbner, som tjena till att frambringa den
f.':ir ljuset ertorderliga elektriska strömmen, hvilken nu börjar
få synnerligen vidsträckt användning äfven till öfverförande
af kraft till olika delar af fartyget för utförandet af tornvridning, kanonernas elevation och tillbordsättning, styrning af
fartyget, ventilationsändamål m. m.
De första försöken att använda elektrisk kraftöfverföring
för manövreramlet af kanoner gjordes uti Amerika och Frankrike. --- För amerikanska kryssaren Chicago användes redan
18~9 för de grofva kanonerna elektriska motorer för inrigtning både i höjd- och sidovägen med tillfredsställande resultat.
På arsenalen i Oherbourg försågs år 189J kanonbåten
Flamme's 24-cm. -kanon med dylik anordning och samma år
anbringades eleHriska motorer å chilenska pansarfartyget Oapitan Prat för manövrerande af dess fyra 25-cm.-kanoner, men
i största s~;-ala har väl denna kraftöfverföring bhfvit an bragt
å franska pansarfartyget J aureguiberry för manövrerande af
dess två 31J-cm. och två 24-cm. tornkanoner, äfvensom åtta
14-cm. snabbskjutande pjeser.
Afven i engelska marinen har detta siitt att öfvedöra kraft
fått användning bland annat å kryssaren Barfleur.

Naval Warfara

af

Colomb

och

The influence of Sea Power af Mahan.
Anförande vid Örlogsmannasällskapets ordinarie S<Lmmanträde den 6 Februari 18~)5 af H. Wrangel.
De stora omhvältningarna inom sjökrigsmaterielen - segel- och roddflottornas slopande, ångkraftens användande på
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alla stridsfartyg, pansaret, rammen, minan, artilleriets utomordentliga kraftutveckling - allt har h:ommit så hastigt, att
mången i h.äpenheten trott, att äfven sjökrigskonstens grundmen
Yalar ramlat. Endast så småningom har man hemtat sio··
bl
allmän har den åsigt varit, som hållit före, att nutidens örlogskrigare föga eller ingenting hafva att l ära från segelskeppens
tid, i a, ännu torde denna åsigt icke vara helt och hållet skingrad. Men hedern att hatva tydligt ådagalagt beständigheten
af sjökrigskonstens grundlagar, nödvändigheten att studera
deras tillämpning icke blott uti de senaste årtiondenas, utan i
al la tiders sjökrig; den öfverväldigande betydelsen af det moralis ka elementet i sjökrigföringen: i dess strategiska, så väl
som i dess taktiska de~ - denna heder tillkommer förnämligast - de båda framst åend e sjöofficerarne Colom/; och Jlult1 111 ,
I sj el f va verket måste det väl vara tydligt att vissa gnmdläggande principer finnas för o// krigföring och att dess<t lagar
icke förändras , vare sig genom införandet at nya vapen eller
at nya fortskaffningsmedel, men att deras tillämpning växlar
i oändlighet, beroende på omständigheterna; men fastän samma lagar gälla för krigföringen till sjös som till lands, måste
det vara nödvändigt att k än n a de förhållanden, som i allmänltet råda till sjös för att kunna generelt til lämpa dessa lagarpå sjökrigföringen, likasom det är nödvändigt för hva1je befälhafvaro att känna det för handen varande krigsläget, för att
på detta kunna tillämpa samma lagar. Det är också i detta
törhållande vi hafva att söka anledningen till att s~ många
statsmän, så många väldige härförare id::e kunnat s~itta sig in
uti sjökrigets natur och fordringar. De hafva salmat erforderlig kännedom om förhållandena på hafvet, om hvilka de
icke kunnat ur egen erfarenhet bilda sig ett rigtigt omdömeoch h varom de icke gjort sig mödan eller haft tillfälle till att
genom omfattande stndier förskaffa sig en rätt uppfattning.
Derför hafva de icke heller kunnat af göra h vad som i ett sj ökrig är möjligt eller omöj ligt, klokt eller oklokt, välbetänkt
eller dåraktigt. l\Ien icke heller för sjökrigaren framstår allt.
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detta af sig sielft. Väl har det tid efter annan gifYits stora
andar, sådana som Themistokles, Alexander, Hannib al, Oa'sar,
hvilka så att säga instinktmessigt uppfattat och med inneboen de snille och vi lj ekraft tillämpat de grundregler, som be herska elen svåraste af all konst, krigskonsten; m en deras antal
har varit mer än ringa, ty äfven de mest snillrika bland senare tiders stora krigare, en Gustaf Adolf, en N apol eon eller
en Nelson, h afva hemta t stöd ur historiens skattkammare Så
.mycket vigtigare måste det vara för vanliga dödlige att der
söka sin vishet. Denna är dock för flertalet ytterst svåråtkomlig, om icke ledning gifvits af sakkunnige personer, ln·ilka
[sjort till sin lif::mppgift att samla, sofra och framställa erfarenhetens lärdomar i detta ämne.
Det är ett sådant samlande, sofrande och framställande
som Oolomb och Mahan tagit sig före, och det rikliga erkännande de rönt inom hela elen sjömilitära verlden, utgör en borgen för att de lyckats i sina bemödanden. Långt mera än
sina tö:·egångare inom det sjökrigshistoriska området hah·a de
förstått uppväcka intresse, derför att deras arbeten hah·a sträckt
sig utöfver krönikans form, hafva framvisat skälen för hnrj e
händ else eller de orsul.-er som ledt till framgång och till nederlag eller de verkningar, som varit en följd af sjö krigshiindelserna.
Oolomb börjar sitt år 1891 af trycket utgifna arbete ~\o
val war/itre m ed ett mycket intressant kapitel om si ökrigets
natur. Etter att l1afva erinrat, hurusom fornticlt>ns och medeltidens sjödrabbuingar, med några få un elantag från Greklands och Roms historia, näst~n alltid uppk ommit på grund a{
landtruppers härnadståg, och att de varit liktydiga med armPers strider på vattnet samt haft landvinningar och icke hafvets varaktiga beherskancle till mål , visar han, att Yerkliga
sjökrig först då kunnat nppstå, när sjöhandeln erh ålli t stor
utveckling, när sjödugliga tartyg kommit i bruk och ordnade
krigsflottor und erhållits. Först från drottning Elisabeths tid
räknar han derför sjL~krig:skonstens u;nwin nebe . Under hen-
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nes regering bö1jade man fatta sjökrigets rätta grundvalar,
hvilka till icke ringa grad insågas och jemväl tillämpades af
"William. Monson och W alter Rflleigh.
Sjökrigets förnämsta mål är och förblir herraväldet öfver
hafvet. Forna såväl som nyare tiders kusthä1jningar, ofta utöfvade aif båda de krigförand e parterna ("cross-ravagings"):
kunde ieke leda till någonting afgörancle. Det är · fiendens
krigsflotta, s0m bör utgöra det rätta operationsföremålet och
den öfverlägsne bör möta sin motståndare i närheten af hans
egna hamnar. Härigenom hin ch·ar han fiendens si östyrka från
hvar je angrepp •·are sig på kusten eller på sj öhandeln, hYilka
båda på detta sätt bäst fredas. Den underlägsne åter bör i
allmänhet und vika all strid mot absolut öf~erlägsna sjöstyrkor,
men söka Levara sin operationsfrihet för att dymedelst hindra
:fie nden att nå sitt mål o.ch i alla händelser åt1~1instone vinna tid.
Hollands krig på 16UO-talet mot England och Frankrike
voro nästan uteslutande sjökrig. Efter att först hafva mer
.eller mindre direkt varit rigtacl e mot sjöhandeln -- dess angr ipande och dess försvar - öfvergingo dessa krig till en ren
kamp mel lan krigsflottorna om benaväldet på hafvet. Enstaka
segrar .kitmde dock icke bef~ista dettR herraväld e, med mindre
motståndaren :tillintetgjordes eller jagades - "sopades" -bort
från hafvet.. Så .djupt ingripande i staternas lif var emellert id ti ll exempel det första kriget mellan Holland och England,
.att det förra landet, .enligt eget meclgitYand e, led större förluster genom '23 målilad ers sjötåg än genom sitt åttioåriga landkrig mot Spanien. Vid utbrottet af det andra kriget mot England, å r 1676, hacil e hollä ndarue lärt sig att inse, att de icke
knnde på en gång kämpa mot Englands flo tta och skydda sin
sjöhandel. DenHa senarP indrogs och förbjöds helt enk elt af
rPgeringen. Seda11 eugebka flottan, som hindrat fören ingen
af motståndarens fiGttGr, af storm nödgats söka skydd i egna
hamnar, verkstäide holländame en lyckad koncentrering, och
så snart de .trot-t sig hafv·n vunnit öf\·ervigt till sjös, följde
.anfall på fiendens sj0baucilel och trupper inskeppades för land'l'lds/.'r. i Sjijr. 1 8 95.
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stigning. Den engelska :flottan var väl slagen, men icke J.:ros_sad och derför måste hos holländarue snart all tanke på landstigning öfvergifvas. En fullständigare seger vunnen kort efter
af engelsmännen, medförd e också långt större resultat till holländames nackdel. Den1s förlust af fartyg och handelsvaror i
\Vie motsvarar enligt Oolomb icke mindre än 66 millioner
pund i nuvarande myntvärde. Och dock skulle holländarne,
om de haft blott ett par fregatter i \Vie, kunnat förebygga
större delen af denna oerhörda skada, för hvilken de likvisst,
tack vare engelsmännens säl,erbet oeh lama rustningar, följ ande år to go ersättning. H varken under dessa båda eller under det tre el j e holländska kriget kunde några verldiga landstigningar ntföras , ty ingendera pm-ten vann någonsin fullständigt herravälde till sjös.
Detta herravälde kan väl i och för sig Yara lu·lr1 111rlld för
ett krig och gent emot en sjöfarande eller på tillförsel öfver
hafvet beroeurle nation vara tillräckligt att kufva honom; men
ofta är det oekså blott ett s!r·y, om än af stor och afgörancle betycleelse, för att möjliggura landvinningar. Det är ett s::~,kfurhål
lande, hvilket väl uneler århundraden varit känclt och erkänclt
af personer, som med uppmärksamhet följ t händelsern8s gång
-- i verkligheten eller i historieu -, att invasioner ufver hafvet sällan biif\·it ens planlagda, än mindre försökta, i saknad
at herravälde ö±ver h:lfvet, ,,c(cirlu icke nuderst öd varit att påräkna inom landet i fråga. Afven uncl er-lägsn8 , tiil och med
siaona :flottor ' hafva gång
efter annan utgJ· ort tillräeklig-t hot
.
b
. ._
mot lancls tigningsföretag. Detta är så att säga elen röda tråd,
som genomgår större del en af Oolombs arbete. Oeh för att
ratt tydligt klargöra sin uppfattning härom egnar hai1 fyra
kapitel åt '1försök att vinna herravälde öfver hafvet med bestämda, senare måP, samt ick e mindre än nio kapitel åt de
"förhållanden under hvillm anfall på land från sjösiclan lyckas
eller misslyckas. 11 Han fäster sig naturligtvis särskilclt vid
fransmånnens planer och fijrsök till landstigningar i England,
hvaraf ett kort up;Jräknancle hi:ir ick e torde vara nr vägen<...
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Förhållandena år 16\:JO visa, hurusom 'l1 orrington nogsamt
fiirstocl nödvändigheten af att undvika drabbning, när han var
nnderl? gsen Tourville, men att likvisst bil ehålla sin operationsfrihet. Han gjord e detta c111o.' regeringens önskan; men utgången gaf honom rätt. ''Så länge som vi bevaka fransmännen, kunna de enelast med stor risk göra något försök vare
sig ti ll sjös eller mot kusten, men - - i( tre rrl'e !)rote,,, l((l is
l'.i'J!Userl tu t l11·ir 111('1'1'.1/, skrifver han i si t t försvar.
Oeh GoIomb säger härom med rätta, att likasom fallet varit mången
gång derefter, statsmannen ±ans på halfchieket oeh "blindstyret"
- -- the rash blunderer - hos regeringen.
Två år senare möta fransmännen oöfverstigliga svå1·igheter, cH de söL:a utföra sin lanclstigningsplan, fastän de räknat
på allmänt unelerstöd af de missnöjde ej blott i England utan
jemväl å Englands :flotta. Den arme som samlats i Normandie·
vål!Rcle blott onödiga utgifter, ty genom slaget vid La Hogue
varclt franska :flottan nästan tillintotgjnrd. Fransmännen hadeansett sjökriget af underordnad betyd els e gent emot det landkrig, som skulle utgå från La I-Iogue, oeh så öfvervälcligancle
vigtigt syntes dem detta '1military war'\ att hva1je risk till
sji)s måste försvinna nr beräkningen. Detta var ett hasardspel, som straffade sig sj elft. -- ~är under vintern 16\:lö fransmännen ämnade försöka en ny invasion, denna gång föT1itanc1e::;ig på elen nu upplagda engelska :flottans frånvaro, mobiliserades hastigt fyrtio enge lska skepp, oeh deras uppträdande förjagade med ens all tanke på landstigning .
Yintern 1743-44 gjordes förberedelser till invasion i England . l\ien engelsm~inneu voro öfverlägsna, och fransmännens
försö k kan, säger Oolom b, knappast hänföras till nna val warfar e'\ ut8n är tydligen ett exempel på nnaval gambling:1•
Begåfvacl med en land tkrigar enations instinkter, misstog
sig Frankrike om sjökrigföringens sauna lagar och närde en
mängel invasionsförslag. Trots upprepade lärdomar ville detta
land ånyo gifva sj ökriget en unelerordnad roll. Fastän det
icke kunde nöjaktigt skyelda sina egna kuster, trod de det sig
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år 1759 kunna slå ett dråpslag genom att, åtminstone på grund
af tillfallig öfverlägsenhet i Engelska kanalen, göra landstigning på fiendens område. Under det att storartade förberedelser till öfverskeppning gjordes i Frankrike, bö1jade England, allt klarare inseende rigtigheten af Torringtons principer,
sin mägtige blockadtjenst. Dittills hade östaten för att möta
invasion hållit sin flotta koncentrerad vid sin egen kust - nu
hade sjömagtens kraft nD::it, flottan blifvit duglig att äh·en
vintertid hålla sjön - hon kunde strii,cka ut sina Yingar oeh
invid fiendens egna hamnar hota hvarj e sjöstyrka, som vågade
sig till sjös, samt beskjuta, bränna och sänka hans transportfartyg, innan de ens voro fullt utrustade. Det var herraväldet på hafvet som upptogs från stridens bl)Jjan, som bibehöll-;
och befästades genom Bos ca \'ens och Ha wkes lysande bragder
och som visade sitt afgörande inflytande på hela Europa.
"Ju längre vi hinna fram i historien'', säger Oolomb, "desto tydligare synes det mig att hafvet icke är och icke kan
göras neutralt. För att kunna brukas till transpnrter är det
nästan alltid i händerna på enelera af de krigförande, och om
ostörd framfart åsyftas, måste denna vinnas genom. eröfring af
vattenvägarna. Frankrike hade år 1758, synes det mig, fullständigt misstagit sig rörande denna grundlag. Den enda utsigt det hade att kunna lyckas med invasion måste kommit
efter, icke vid sidan af striderna till sjös."
Ett liknand e företag, men d jerfvare, och i större skala.
ville Frankrike uttöra tjugu år senare. l~Ien det rika landet
förslösade sin sjömakt på dubbla planer och blef derför all t
svagare för hvarje nytt sjökrig. Denna gång hade dock Frankrike i förening med Spanien, hvacl skeppeus antal beträffar,
öfverlägsenhet i de europeiska farvattnen, men man Yille bland
annat både eröfra Gibraltar och öfverskeppa en stor arme till
England. Den vanliga aiunclsj u kan och mi:sstänksamheten
mellan allierade visade sig äfven här. Onödiga nppskof, ogynsamma vindar, brist på Yatten och förnödenheter, samt sjukdomar bland besättningarna på den i Engels.k a kanalen krys-

sande, sextiosex linieskepp starka, förenade flottan gynnade nu
de underlägsna engelsmännen; men h vad som verlmt kraftigast att hiudra invasionsplanens utförande torde haJva vari.t
de allierades obeslutsamhet och du b bl a mål. Än ville man
först unelanrödja elen li'lmledes i kanalen kryssande, föga mer
än hälften så starka engelska flottan, än ville man henne till
trots försöka en öfverskeppning. Nog af, elen underlägsna
:flottan törJamade uneler tillräckligt lång tid fiendens planer och tanken på invasion öfvergafs.
Frankrikes sjötåg från år 1797 ända till 1805 afsågo mer
eller mindre uppenbart ett enda stort mål: att vinna tillräckligt herravälde till sjös för att kunna föra en arme öfver Engelska kanalen. Gent emot elen storartade kraftutveckling,
England visade till sjös, gent emot vedelens störste sjöhjeltar,
var det naturligt att detta skulle misslyckas; och K apoleon
ville efter slaget vid Trafalgar icke ens meclgifva, att han menat allvar med invasionsplanerna. '10m vi blifva herrar öfver
snndet vid Oalais för fyra dygn, skola 150,000 man, inskeppade å 2,000 fartyg , fullända företaget", skref han i Maj samma år till Villeneuve; men fastän han seelan påstod, att han
blott behöfde 12 timmar för att öfvergå kanalen, kände han
med sig, att hela planen var ;'utomordentligt farlig", och för
l\Ietternich förklarade han efteråt, att han aldrig varit så galen
att Yilj a göra landstigning i England, såvida icke en revolution utbrutit der: "Armen vid Boulogne var alltid ämnad mot
Usterrike !'; -- -- ___ _
Vid dessa invasionsplaner har j ag särskild t velat dröj a,
emedan de för oss äro af så stort intresse. Ej mindre betyom do' YJ..lkor ,
dels efull är emellertid elen föl]. ande afhandlino·en
o
unel er hvilka anfall på en kust lyckas eller misslyckas. l denna
iifversigt kan det cloGk icke komma i fråga annat än att påvisa cle hufvudsakliga resriltat, till hvilka födattaren kommit.
I afseende på den vigtiga frågan om hafvets användbarhet för
transport af trupper indelar Oolomb detsamma uti tre kategolier: J) rlå bah·et är illdiffer('}tf, 2) då herraväldet der ar om-
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;fvist11dt och 3) då herraväldet till sjös är fulls!iindl;;t.

Någon
bestämd gräns emellan dessa tillstånd kan väl icke uppdragas
for alla förhållanden, men oftast möter det dock alls icke någon svårighet att i ett visst fall hänföra tillståndet till endera
af de tre kategori erna. Af dessa torde likvitist elen forstnämnda
icke mera komm a i betraktande; den tillhör h elen för de ömsesidiga kustsköflingarna och då flottorna vintertid aldrig Yågade sig till sjös. Vidare måste man be.<;tämdt skilja mellan
sådana expeditioner, som hafva till mål brandskattning och
förstöring af Henelens egendom, och sådana som afse besittningstagande af fiencltligt lanclomracle. De förra stödja sig förnämligast på öfverraskning och hastighet, cle senare åter kriifya
llformella transporter" med säkra förbindelser bakåt. Sådaua
transporter måste antingen vara åtföljda af en öfvervälcligande
sjöstyrka ell er också grundas på absolut herravälde öfver haf·
vet, i h vilket fall el e knappast behöfva någou konvoj. Medan
und er segelfartygens tid expeditioners framgång eller förhindrande ofta berodde på den nyckfulla vinden, har ångan å
ena sidan gjort de strategiska operationerna säkrare, å and ra
sidan gynnat den svagares handlingsfrihet, när naturen gifvit
honom en god operationsbas.
Och uneler det att den tid, som åtgår för truppers utskeppning, knappast blifvit förminskad und er tidernas lopp, har
krigsfartygens hastighet och säkra förflyttningsförmåga ökats,
hvara± följer, att det som fordom kunnat ·vara ett indifferent
haf, numera lätteligen blir omtvititadt och att ett lokalt herravälde blifvit mindre säkert. Om det någonstädes på jorden
funnits en öfverlägsen rysk sjöstyrka under Krimkriget, hade
landstigningen på Krim varit omöjlig.
Den faktor, som härvidlag öfv-erallt måste tagas i betraktande ~ir nemligen tide11. En viss del af hafvet kan bellerskas
för en tid, som är tillräcklig för smärre expeditioner, men otillr äcklig för större. Öar och i allmänhet alla sådana hinder,
hvilka för sina invånares nppehäile äro beroende af införsel,
måste slutligen falla i händerna på den makt, som under till-
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räcldigt lång tid kan behnrska hah·et kri ng deras stränder.
Blotta ryktet om en flottas annalkande har emellertid qväft
många landstigningsplaner i deras linda.
Ehuru åLskilliga exempel gifvas på beskjutningar af sjöfästningar enbart af en flotta, erfordras i regeln äfyen för så·
dana operationers framgångsrika utförande biträde af lan d trupper. Detta blir absolut nöd vändigt, om man skall hmn a bi-behåll a en oröfrad fästning. För aflägsna operationer mot land
kräfves de1jemte en närbelägen operationsbas. Historien känner icke några mera omfattande anfall mot lmst, ln·ilka utgått
från långt aflägsen bas. 1\fen om landtförs1·arets styrka inom
en ö eller ett örike blifvit rätt uppskattad, om tillräckligt antal trupper a1wändas oc h landsättas klara för fiendens befästningar, sam t und ersLödjas och gifvas säkra förbindelser genom
en flotta, då fins det ingen anledning att betvifta öns eller
östatens fall, såvida icke undsättning komm er öfver hafnt.
Gent emot h\·ilka anfall som helst öh·er hah·et är och fr,rblir
en öfverlägsen flotta det bästa försvaret. ''Les armees ne \ "Olent point en poste.'' Och befästningar kunna aldrig ersätta
elen rörliga flott an.
Gäller det deremot land stigning på en hust, der man har
att vänta sig u nelerstöd af landets egen befolkning eller åtminstone icke något motstånd af någon här, blifva sådana företag, såsom r edan är anmärkt, Yida lättare, och det af många
skäl, förnämligast derför att ostörda förbindelser med hemlandet icke erfordras.
Sjöhandeln åter, som representerar statens rikedom i fredstid, är ofta hans svaghet i krigstid och kan erhålla ett tillfyllestgörande skydd endast genom att binda fiendens flotta helst i hans egna hamnar -- ell er genom hot af öfverlägsen
sj östyrka. D erför plägar oc.kså ofta sj öb andel n lida inom elen
stat, som företager anfall mot fiendens kust.
Sådant är, i största korthet vidrörd t, innehållet af Colombs
stora strategiska arbete. Belysta af talrika exewpel, framh äfYande befogenheten eller haltlösheten af befälhafvarnes strate-
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giska planer så>äl som det mer eller mindre beslutsamma,
kraftfulla, ihärdiga sätt, hvarp å dessa utförts, synas hans slutsatser vara fullt rigtiga, såsom ock icke mins t hans sist uttalade öfVP.rtygelse, att icke någon anledning finn es att tro, det
de gamla lagarna hafva upph ört att gälla.
Af ännu större intresse, om möj ligt, ej blott för fackmannen, utan fastmer för allmänhetm1, synas mig l\Iahan s arbeten
vara. '' T!t e iJ(fluc/lce of Sea Potcer UJ lO Jt Hido1 ·y", omfattande
tiden mellan 1660- 1783, och afslu ta dt i D ecember 188\), samt
" T/J(' i11}luence of Scrt J>oll'!·r IIJIO!t thr· /rcndt raolution oud empi 1'1:", omfattande tiden mellan 1793 och 1E12, och afslutadt i
Oktober 1S9~, äro i sanning storartade och epokgörande verk.
Också torde näpp eligen någon författare h afva vunnit ett så.
allmänt erkännand e ufver hela verlden som JHahan.
Det är ett ganska egend omligt förhålland e, att Colombs
och 1\Iahans stora arbete n hafva, fullkomligt oberoende af hvarandra, utarb etats samtidi gt. Och båda stödja sig i lika hög
grad på historien, båda ådagalägga den b estående karakteren
af hennes lärd omar, och nödvändigheten af att, särs kildt i betraktande af sj ötågens mångfald och omvexling und er segelskeppens i jemförelse med ångans tid, noga .studera flydda århundradens sj ökrig för att kunna bilda sig en Id ar fi\restä llning 01<1 de lagar, som ännu gälla; båda visa, hurusom utförandet af strategiska planer till sjös måste bafva blifvit säkrare uneler ångans än under segelskeppens dagar j båda utmärka fie ndens krigsflotta såsom örlogsvapn ets förnämsta operationsföremål, och båda framhäfva elen utomordentliga betydelsen af herraväld P.t öh·er hafvet; men nn der det att Colomb
hufvudsakligen fäster sig vid detta herravälde i sjöstrategiskt
hänseende, betonar :i'llahan företräd esvis dess genomgripande
inflytande på Yerlclshändelserna, j emte det han klart belyser
de stora sj ö tågens strategiska sidor och de vigtigas te sj öd ra b bningarnas taktiska hufvuddrag. Framför allt gör han gällande,
att h:storiens lärdomar inom sjöstrategiens område icke förlorat
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någo nting af sitt värde, ej blott så!"om exempel på de strategiska lagarnas tillämpning, utan iemväl såsom verkliga förebilder. I taktiskt häns ePncl e åter är värdet at historiens lärdomar mindre påtagligt, ja, af mången ringaktadt. Man synes.
i allmänhet hafva lättare att inse, hvad som ick e längre är
tillämpligt, att v erkligen uppfatta och uppskatta de taktiska
såväl som c1e strategiska principernas odödlighet. R örande
cletsa ämne skrifver Mahan i företalet till sitt senare arbete~
··Det hjertliga mottagand e, som förfaitarens förra arbete rönt
af hans yrkesbröder, i Storbritannien såväl som här hemma,
har för houom varit icke blott högst tillfredsställand e, ntan
helt och hållet OYäntaclt. Dess förnämsta betydelse är likvisst
icke personlig. Den liks om öfverraskade belåtenhet, som visats , är i sjelfva verk et ett medgifvande, att sjöofficerarne, i
sin jäktande sträfvan efter mat eri el och mekanisk utveckling,
hafva låtit sin uppmärksamh et orättmätigt vända sig ifrån det
''!JSlemo ti~ka stud·i um uj' /;riy(öriH;J en, som är deras speciella och
hnfvuclsakliga uppgift. Ty om det uttalad e berömmet är i
mi n>;ta grad förtjen adt, måste detta tillskrifva i helt enkelt det
sakförhållandet, att författaren har blifvit satt i tillfälle att åt
yrkets vigtigaste område förläna en uppmärksamhet, som det
står i hvmje officers förmåga att gif\'a, men hvarom allt för
få verkligen vinnlagt sig. 11
Ännu kraftigare än Colomb framhåller 1\lahan det moraliska ~ l ementets inflytand e på all sjökrigsföring. Utan en duglig personal är ju äfven den mest, fullän dade materiel af ringa
värde. .1\len en fullg od personal kan icke erhåll as, om icke
framför allt vapnets styrande män förstå att rätt leda dessutbi ldning. End ast genom ett allvarligt och omfattande studium af sjökrigshistorien kunna de emellertid förskaffa sig en
rig tig uppfattning om sådana frågor, som röra disciplin och
nrganisation; lämpligheten af olik a medel och mål j h vad son1
iir möjligt eller omöjligt för ett visst sjövapen unel er olikartade
um ständigheter, eller på grund af det element, på h vilket det
användes, af el en kraft, som förlä1~ar det sin r örlighet, af den
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skicklighet eller brist på ski?ldighet, lwarmed det användes
-och hvarmecl dess egna brister kunna motvägas, o. s. v.
Mahans storslagna, glänsande skildring af sjömaktens inflytande på vedelshistorien visar ovedersägligen, att detta varit
och är icke blott vida större och Yida n1era genomgripande än
hvac.l c.len stora mängelen någonsin anar, utan jemväl långt
mera betydelsefullt än hvacl de allra flest<J. historieskrih,are
kunnat inse. En helt annan uppfattning om sjövapnets värde
och betydelse för vårt lanels försvar än den som kommit vår
:flotta att sjunka ned till föga mer än en skumbild af hvad
hon borde och kunde vara, skulle utan tvifvel vara rådande
inom Sverige, om man här fnrstått framhålla och tillgodogöra
sig :sjömagtens inflytande på vår egen historia. Till sjös är
det, såsom Mahan med rätta gör gällande, minst lika mycket,
ofta vida mera sj ö vapnets f!Jsll/ verksamhet än de stora
drabbningarna, som afgör krigens utgång, ja, mången gång
nationernas öden. Ar det väl tänkbart, att Peter den store
af fri vilja eller af barmhertighet und vek att i hj ert at af Sverige hämnas Carl XII: s segertåg genom Ryssland? För visso
icke. Hans förnämsta sträfvan gick ju derpå ut, att han sl;:ulle
få f~1st fot vid Östersjöns strand; men var det väl blott för
att der få lyssna till vågornas slag mot stranden? Nej, han
skapade Rysslands sj ömakt, liks c• m Bismark skapat Tysklands,
emedan han insåg dess rätta betydelse. Så uppstod en verksamhet på hafvet, hvilken visserligen endast sällan åstadkom
något bnller, som ådragit sig efterverldens uppmärksamhet.
Men år efter år från 1704 sände Sverige sina örlogseskadrar
till Finska viken, der de bäst kunde hindra den unge j ätteJt
i öster att trampa Sveriges j ord. Först när tsar Peter skaffat
sig ett för skärgårdsfarvattnen särskilclt lämpadt vapen och
uppbringat dess styrka till hundratals fartyg, ett vapen, hvars
motsvarighet Sverige saknade, vågade han sig så småningom
fram genom Finska skärgårdarna. under clet han samtidigt
inkräktade Finlanels fastland och öar. Först när Sverige faktiskt var ruineradt och penningebristen hindrade Yår örlogs
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:flottas utrus tning, Yågade fienden sig öfnr Ålands haf, dock icke tör att verkställa någon egentlig landstigning, ty
han viste att man i Karlskrona uppbjöd alla krafter att göra
en linieskeppseskader segelbar och att en engelsk hjelpsändning väntades; och när dessa sent om sicler satte kurs mot
Stockholms skärgård, försvunna de härittnde fiendegalererna
som agnar för Yinden. På den tiden insåg, kände och erkände man inom Sverige :flottans värde; så ock uneler näst
följ ande krig mot Ryssland. Detta Yisar sig öfverallt och allra
mest derutinnan att man efter krigens slut betydligt förstärkte
yårt sjövapen ; men icke desto mindre har man velat på flottan kasta största skul den för motgång::trna uneler kriget 1741
- 43. Hennes ''overksamhet" Ya r anledningen till armens
reträtt! En af våra förnämsta historieshih-are talar ringaktande om hennes "bragdlösa lidanden", i stället rör att betona, att just dessa eller, rättare, flottans blotta tilh-aro, rustad
och klar till strid, om än förS\'agad af sYåra sjukdomar, fullständigt skyddade Sveriges kuster ochjemYäl Fiulands.--Bland al b förhållanden, som bestämma, h un1 Y ida en stat
förnäoligast bör vara en land- eller en sjömakt, torde dess
geografiska läge vara det Yigtigaste. Det ställes också af
Ivrahan främst inom hans intressanta betraktelser öfyer detta
ämne. Dernäst afhancllar han för frågans belysning, landets,
särs kildt kusternas fysiska b eskaffenhet jemte landets produktiva förmåga och klimat; viclare territoriets omfattning, befolkniugens antal samt slutligen styrelsens karaktär.
Äfven den mest sammanträngda red ogö relse för Mahans
afha ndling om sjömaktens historiska inflytande, omfattande
ticlen från 1660 till 1812, skulle här bliha för vidlyftig. Öfverflödig synes elen också vara, då säkerligen hva1je sjöofficer
är angelägen om att genom npprepadt studium af Mabans
fängslande arbeten göra sig förtrogen med detta u tomordentligt vigtiga ämne. Vissa punkter torde dock, i sammanhang
med det föregående, här böra särskildt framhållas.
Rå är det i s::tnnmg beaktansYärdt, att de största stats-
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män i allmänhet också i11sett sjömaktens betydelse, och att
olika lä:1ders örlogsflottor merändels erhållit sin vacil:raste utveckling, då de ledande personerna varit verkliga förmågor.
Frankrike under Richelien Golbert och Ohoise•1l E"naland
b
""'
'
under Cromwell och Pitt elen äldre såväl som Pitt den yngre,
Holland under de "\Vitt, Danmark under Kri<stian IV, Ryssland under Peter den store, Sverige under Gustaf \Vasa och
Carl XI, likasom 'T'yskland under Bismal'l;:, utgöra tillräckliga.
bevis på sanningen häraf.
Det gagn, det inflytande, den makt, som åtföljt ett kraftigt sjövapen visa sig öfverallt. Det var sjömakten som Holland hade att tacka icke blott för sin säkerhet utan för sin
'
till va ro. Ledd af de Renters skickliga hand och stödjande
sig på ett strategiskt användande af sin farliga kust, --- hvilken dock i sådant hänseende står långt efter våra skärgårdar
-- skyeldade flottan denna kust och hindrade fiendernas landstigning. Det är förnämligast sj ömakten som gjort England
till hvacl det är. "H \e m kan förneka" skrifver Ma han "att
'
'
den rPgering, som med ena handen understödde sina vacklande bnndsförvand ter på kontinenten med penningens lifsblod och med den andra dref sina fiender bort från hafvet
och från deras vigtigaste besittningar, Canada, l:llartinique,
Havana, ~Ianila, gaf åt sitt land den främste rollen i Enropas.
politik; och h vem kan undgå att se, att den makt, som bodde
inne hos denna regering, i ett land, litet bil sin utsträckning
och fattigt på tillgångar, sprang fram omedelbart från hatvet?
-- '' Under det att Frankrikes sjöhandel blef nästan tillintetgjord, öfvers>ämmade Englands handelsflo tta oceanen. J\1ic1t
under brinnande krig tillväxte den brittiska hand elssjöfarten
år efter år, och landets uppblomstring och ekonomiska välstånd var i krig;;tid ofta större än i fredstid. l\fängden af de
hand elsfartyg, som fienderna uppbringade, var blott ett bevis
på elen oerhörda omfattningen af rikets sjöfart.
''Englands öfverväldigancle sjömakt var elen bestämmande
faktorn i Europas politik under elen nämnda perioden (större
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delen af 18:de århundradet), unelerhålland e krig utom sina
gränser och sitt eget folk i \älmåga der hemma, samt uppbyggande det stora verlclsvälde, som än i dag finnes till; men
dess verkan röner icke uppmärksamhet Just rlel'fi5r ((/t dr·n på
Under krigsåren
.CJ1'U11d af sin stol'iu·t ick e '!'Dille 1nofsfrlwl.n
1792--1800 steg värdet af Englands ut- och införsel från 44
till 74 millioner pund. "Om vi j emföra detta krigsår" skrif'ver Pitt i februari 1801, "med forna fredsår, skola \'i statens
inkomster och i handelns utvidgning se ett skådespel på en
gång paradoxiskt, oförklarligt och för...-ånancle. Yi hafva drifvit vår inre och yttre handel till större höj el än någonsin
förut; och vi må betrakta det närvarande såsom det stoltaste
år som någonsin ingått för ' detta rike."
I sin kamp mot franska republiken och kejsardömet gick
England segrande, krossande med sitt sjövapen uneler Yerldens största sj öhj elte, N a poleons planer, tvi ngancle honom till
det kontinentalsystem, som orsakade har:s undergång. Oemot~ tåndlig till lands, räckte hans makt till sjös icke längre än
mom skotthåll från kustPn. Det Yar N el sons skepp, som
vnnno segern >id \Vaterloo , säger också med rätta en fransk
·
författare.
Lika omfattande och belysande som Mahans framställnin~ar om sjömaktens inflytande är, lika mångfaldiga och tyclhga äro hans strategiska studier. Vigten af att >älj a det rätta
operationsföremålet; skillnaden mellan detta och krigsoperahanemas mål ; aflägsna länders faktiska närbeläo·enhet och åtkomlighet för den sjömakt, som beherrskar hafv~t h\arigenom
till exempel Portugal , ej mindre än Holland , haft m er att
vinna och mer att frukta af England än af nåo·ot annat rike·
'
o
f örbun dna mariners svaghet gent emot en homoaen flotta·
'
b
•..
SJomakten, som sop>tr hafvet för landets välfärd och råeler öfver ~knen, på det menniskan må lefva och trifvas på jorden;
kolomers och i allmänhet alla öars beroende af sj ömakten;
kryssarekrigets unelerordnade betydelse, om det icke stödjes
af stridsdugliga eskadrar; operationsbasernas och det rörlio·a
b

i
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vapnets ömsesidiga beroende af hvarnndra, ehuru de förra höra
vara så väl försvarade, att stridsfartygen ick e behöf·n bindas
vid dem; att likasom segrar ti ll lanels äro af föga nytta, om
operationslinien är illa vald, så äro i allrnänh et hårda slag
värdelösa, om de icke träffa rätta mål et; elen häraf följande
betydelsen att ha±va till räcklig styrka på el en afgörande punkten och der taga till offens i ven; vigten af att hindra fienden
att koncentrera sina krafter , h varigen<)m u tsigt vi nn es att slå
honom delvis; \·ärdet ,1,[ talrika l,:ryssare och rekognosörer ''fl ottans ögon"; att konvo jer bäst vaktas vid cle hamnar, hvarifrån man vet att de skola segla, likasom att ti ll sj ös u!!t är
vun net - skydd för eget land och ege n sjöhandel och rnin
för tiendens -- om man varit i stånd att tl.J tta sin gräns intill fiendens kus t -- allt sådant b ehandlar .Jiahan med mästarehand.
Aro l\Iahans arbeten sålunda upp±ylcl a af de mest intressanta studier öfver sjökrigets inflytand e och öfY er dess stratagiska planläggning, så sakna de dock ingalunda, talri ka Yärdefnlla betraktelser öf\·er planernas utfö ! and e. Bland dessa
må här några få omnämn as.
Ett sjökrigs framgångsrika bed rifv ancl e beror , om lämpliga medel äro tillfinnandes, i främsta rummet på r egeringen.
Det är derför af yttersta vigt, att hon, såsom i England särskildt under sjuåriga kriget äfvensom under kriget med iranska
republiken och kejsard ömet, eger klar blick och rigtig uppfattn ing om sj ökrigets n atur. Napol eo n saknade denna uppfattning - häri instämma bland andra .i\Iahan, Oolomb och
Jnrien cl e la Gravier - oc:h han Yar för egenmäk tig att låta.
sina marinmini~tJ·ar råda. Derför utsatte han sig b es tändigt
fö r de störsb-t motg;'lngar t ill sjös, motgångar, som m er än
annat orsakade hans slutliga fall. ~l en derfur är det också
af yttersta vigt att inom rege1·ingen finn es en person, som till
fullo förstår detta för andra än yrkes män set svårfattliga ämne
''under det att en
ell ~r, fö r att använda J\Iaha ns egna ord högste betilhaf-ottan;;
fl
af
val
sitt
för
ansvarig
regering är

vare, måste det, särskildt i ett så tekniskt yrke som sjövapnet
r! å ya.r (omkring år 1800), bero på denne att åvägabringa disciplin och välja sådana mått och steg, som på samma gång
äro utförbara och svarande mot krigets ändamål. På honom
mer än på någon annan måste ansvaret för utgången falla,
ty han l>änner, eller bör känna, bättre än regeringen, hvad
flottan verkligen kan göra hnrndant det dis ciplin ära till,;;tåndet ve1·kligen är, liksom sin egen förmåga att u tföra det förra
och upprätthålla den senare. Endast g eno m honom kan regeringen handla. Om hon förbiser eller förbigår honom , utan
att remplacera hon om, följ er ofärd ; men hennes fulla förtroende och uppriktiga nnd erstöcl kräfver af honom , å hans sida,.
ufijrtr öttadt nit eller abd ikering.''
Detta är närma:;t sagclt om "the first lord of admirality"
i England, men tord e hafva sin fulla tillämplighet ~ifv e n på
an el ra länder, såsom L u IIi er säger i sin Histori e de la tactiq u e
naYale om el en italienske sjuministern med anledning af nederlaget Yid Lizza: "Den italiens ka stabspersonalen befann sig
i ett tillstånd af förY irring och okunnighet, so m vinner förklaring, cl å man lyfter blicken mot ministeren och då man vet,
h uru elen som höll sjöministersportfölj en i sin hand, be.:;tämcle
kommenel eJingarna inom fiottcm. Främmande för hafvet, utan
käunedom om det som höfv e,; krigaren och sjömanneu, utuämnde Hr Depretis chefer ntan att rådgöra sig, dölj ande allt
uneler slöjan af en tillfällig ansvarighet och påminnande genom sitt uppförand e om dessa ministrar, hvarom Lampridius
"~ige r:
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Allmänheten, so m är okunnig om hvad som
t illdrager sig in om sjöförsvarsdepartementet, vet icke att med
en civil minister är stabschefen el en verklige ministern, lt' mrrire
så sk er det beständigt ; cleraf detta axiom: en
du 'u/1ris; . .
go d civil sjöminister M elen som kunnat välja en lämplig offi<..:er till stabschef. Man frågar sig då, hvarför stabschefen
icke ±år bära el en titel, som ti llkommer hans arbete, icke får
mottaga elen hecle1·sbevisnin g och d e utmärk els er, som böra

'J 'Iill :;cirrt . . .
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åtfölj a elen tj ens t han utför; h vartör en helt annan person
skall hugnas med allt d etta. Det är att oförtj en t förödmj nk a
de högre o±ficerare, som uneler fyrtio eller femtio år haha
tjenat Frankrikes intressen på alla haf, som i grund och botten känna flottan:, olika tjenstegrenar, - - ' som ensamma
kunna individ nelt uppskatta den sj ögåencle personalen; det är
påstå vi, att oförtj en t förödmjuka dem , då man gitver h edersplatsen öfver dem åt en främling, hvars enda förtjenst är att
hafva hållit några tal i riksdagen . . . En gång nämnd, kommer en sådan minister att lefva såsom snyltgäst på elen hmskap och den erfarenhet, som eges af hans närmaste man.
Han skall icke fatta något sj elfständigt beslut, han skall beständigt ligga i händerna på hvarje högre officer, som han rådgör eller talar med, för att nästa ögonblick falla t~nder ett
annat inflytande och lyda andra suggestioner. ---- FölJden bhr
en beklaglig förvirring, en oordning, en desorganisation, hvaraf
flottan än en gåno· får sorglig erfarenhet . . . Krigsministerportföljen gifves bi Frankrike som i det öfriga Europa i allmänhet åt en militiir; allmänheten förstår att det är en specialitet, som fordrar en specialist. Af ännu mycket större skäl
förhåller det sig så med sj öministersport±ölj en."
härmed står frågan om den oinskränkta
I sammanhano·
b
.
tullmakt, som måste lenmas högste befälhafvaren till SJös.
''Blockaden af Bres t i början af detta århundrade", säger Mahan på ett annat ställe, "belyser klart regeringens ound vi kJiga beroende af Kanalflottans amiral och dess oförm~ga att
uppfatta och åvägabringa det enda rätta system, hvangenom
en så nödvändio·
och dock så vansklig tjenst kan på ett efb
fektivt sätt utföras. Endast en veddig sjöman af ovanlig karaktersstyrka kan både planlägga och utföra ett s~hema, som
fordrar så stor kraft och så tungt ansvar." På samma sätt
uttalar sig- elen vidtberömde författaren, då han utdömer engelska kanalflottans 0perationer mot den tillämnade i n vasionen a± Irland 1796. På grund af den upprättade telegrafförbindelsen · mellan Portsmouth och London gvarhöll amiralite-
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tet kanalflottan på Spithead, "ntan att taga hänsyn till elen
tydl1ga, men icke uppskattade, strategiska olägenheteri af en
position så aflägsen från Brest, med förherrskande vestliga
vindar. Att hafva högste befälbaf-varen just der, i sin· egen
han.cl, att mottaga 'order från amiralitetet, ·syntes mycket tryggare än att gifva honom och hans flotta en neutral ställning,
h varifrån han säkrast kunde hej d~ eller hastigast följa fienden, och derefter förlita sig på en erfaren och kompetent sj öofficers omdöme att handla så, som Bmstäncligheterna kräfcle."
- "Huru kunde man i London bedöma förhållandena bättre
än en god amiral vid kusten.?" - - Detta är alldeles samma sak. som man så kraftigt gör
gällande i krigföringen till lands. Endast en oinskränkt fullmakt åt högste befälhatvaren kan fö1jaga all fruktan för och
alstra elen käni;la af ansvar, som ingifver mod och beslutsamhet, som vinner de underordnades aktning, tillgifvenhet och
fö rtroende, när de känna att de i sin högste chef ega en 111(111,
som bär ansvarsbördan och håller clerr1 sj elfva ryggen fri.
lVIen förvisso måste hög,;te befälhafvaren i och för sig vara
begåfvacl med stora karaktersegenskaper för att rätt kunna
bru ka denna fullmakt och rilitt kunna känna detta ansvar.
Han måste vara förtrogen naedl landEJts politiska kraf och med
de fordringa.r, detta kraf ställer på honom, han måste veta
hvad han kau göra oeh hvad han bör göra, han måste ega
has tig och säker uppfattning, ihärdtghet, rådighet, bestämdhet, han måste hafva omtanka om flottans disciplin, tj enstdugl ighet, ordning och ekonomi. - - -Huru storartad karaktär en högsta - befälhatvare än må
hafva ensam vinner han icke seger. Men väl bur han
hafva haft tid och tillfälle att ii sina nnclerordnacJe ingjuta sin
anda och väl kräfv·es det, att dessa ·äro mottagliga härför.
Det"'a kunna de likvisst icke h-li.fva, om icke en följ clrigtig och
sund tradition är rådanc1e inom vapnet. Fartygschefer i blomman af sin ålder och på h tijalen af yrkesvana och yrkeskänsla
t illgo clog::ira sig inom kort .sådana egenskaper, som de nämnda,
Tidskr. i Sjii1>. 18 93.
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om de stå lefvande framför dem i högste befälhafvarens person. På dem beror vidare besättningarnas anda, disciplin och
yrkesskicklighet. J emväl i detta ämne gifver oss Mahans:
framställning de förträffligaste lärdomar. Vnksumliet är utap
tvifvel det bästa sättet att befrämja sund utveckling af ifrågavarande egenskaper. "J ag vill icke ligga här'\ skref St.. Vincent från Lissabon i December 1796, "ett ögonblick längre än
hvad som är nödvändigt ±ör att reparera, ty ni vet väl, att
overksamhet å Tajo gör oss alla till krukor.'' - Dernäst torde
komma omsorgen om besättningens föda, klädsel, renlighet och
trefnad .
Personalen, som är vapnets själ, måste framför allt uppmärksammas. .Det är på den som krigshistoriens lärdomar äro
mest tillämpliga, ty menniskan är i alla ticler af naturen sig
lik. Derför torde också studiet och tillgodogörandet af sådana
arbeten som dem jag i dag haft äran anmäla, vara af utomorclentli1g betydelse för sjöofficerns uthilclning, och just de ifrågavarande kunna enligt mitt förmenande icke nog varmt anbefallas hans uppmärksamhet.

Flottan under sistförflutna året.
(Forts. från sid. 48.}

III.
Flottans öfningar och undervisningsverk.
Under senaste med den 3U September tilländalupna under'visnings- och öfningsår vid Flottan hafva följande öfniiDgsfartyg, afdelningar och eskader utgått, nemligen:
a) Farty~ tillhörande skolorna:
Korvetten Saga för öfning med sj ökrigsskolans kadetter i
3 månader 10 dagar, under h vilken tid krwvetten oosökte Ply-
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mouth, Ferrol, Oadiz, Amsterdam, Helsine:,borg, Torekow och
Kö penhamn. Befälstecknet hissacles den l Maj, korvetten inmö nstrades den 5 Maj, inspekterades den 31 Juli och afmönstrades den 8 Augusti. Den 2 Augusti afpolletteraeles korvette ns chef samt Kongl. Sjökrigsskolans kaelettofficerare och kadetter;
Kanonbåten Hutrt för öfning med G:e, 6:e och 4:e klassernas
sjökadetter å ångbåtsmanöver, sjömätning och kustnaviae.
b
nng under l månad 3 dagar. Befälstecknet hissades och kanonbåten inmönstrades elen 3 Augusti samt afmönstrades den
4 September. Den 30 Augusti afpolletterades kadetterna i
Stockholm.
Minbåten GPrP för kadetternas ötningar i Oarlskrona under
li3 dagar i bö1jan af Augusti månacl.
Korvetten NorrkijJ!iJirJ för öfvancle af manskap tillhörande
sjö manskåren under 6 månader 10 dagar. Under förra hälften
af expeditionen, då besättningen hnfvudsakligen utgjordes af
J 8Dö års värfvaele stammanskap besöktes Malmö, Helsingborg,
(}öteborg, hvarest 2'3 aspiranter till Kongl. Sjökrigsskolan den.
21 l\faJ embarkerade, Portsmouth, Helsingborg och 1\iatvik.
I nspektion förrättades den 29 J u ni; påföljande dag afpolletter ades i Oarlskrona 193 man af korvettens besättning och erhö lls i ersättning 198 man tillhörande 1894 års värfvade stammanskap.
Under expeditionens senare del besöktes Landskrona, Helsingborg, Malmö, Gefle, Sundsvall, Hernösand, Sandhamn och
:b"'årösun d; inspektion förrättades den 21 Septem'b er i CarIskrona.
Befälstecknet hissades den 19 April, korvetten inmtinstracl es den l Maj och afmönstrades den 30 September.
Skeppsgossebriggarna Glrtrlat~, Folkn1, .SI.:inwr och ."illapp011/! för öfvancle af skeppsgossar i 4 månader 12 dagar. Befälstecknen hissades den 7 Maj och inmönstrades briggame
den 16 samina månad.
Öfningarna ±örsiggingo å briggen Gfadrtll under kryssning
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i Östersjön, hvarunder Dalarö, Sundsvall, Iggesund och Visby
besöktes, samt å de öfriga briggame uti Blekinge skärgård.
Den 7 Juli befunno sig samtliga briggar i Carlskrona, h varest
den 9 samma månad utbyte i besättningarna sålunda verkstäldes att om bord varande rekryter afpolletterades och ersattes
med ett motsvarande antal gossar, som under försommaren öfvats i land.
Den 10 Juli förenades briggame till afdelning och hissade
afclelningschefen sitt befälstecken å G! (Id{( n. Af delningen kryssade i Östersjön och Öresund samt besökte Ronneby , Malmö
och Helsingborg. D en 11 Augusti n ed halades afclelningschefens befälstecken i Carlskrona, h varefter briggarna åtskilj des.
Gladan afgick till Sveriges vestkust, hvarest Göteborg, Marstrand och Helsingborg besöktes; de öfriga briggame uppehöllo sig uneler samma tid i Blekinge skärgård
Briao·arne
inspekterades af stationsbefälhafvaren i Carlsac
krona elen 11 och afmi:instrades den 15 :-:eptember.
Skjutskoleafdelningen, bestående af logementsfartyget
Stuckhol/11, samt kanonbåtarne !:lkru;ul och Gu11!111d, under 2 månader 11 dagar. Afdelningen var förlagd i Carlskrona st~är
gård (Bollösnnd ) och var minbåten . Frrk~ tilldelad densamma
under 15 dagar. Befälstecknen hissades den 23 April; fartygen inmönstrades elen 1 Maj, inspekterades den 26 Juni och
afmiinstrades (,' 11/lf,,/d den 30 samma månad samt öfriga fartyg
den :2 Juli.
Minafdelningen, bestående af loge111entsfartyget uf CI'"J!~
mu11 ångkranpråmarne S:ris 2 ocf, 4, kabelbåten Lii!J!/ ut m. fL
1
småfartyg, för mineringsöfningar i Carlskrona skärgård under
2 månader 9 dagar. Befälstecknet hissa -::les den 15 Juni; inmönstring förrättades elen 21 samma månad , inspektion den
15 och 16 Augusti samt afmönstring den 22 Augusti.
Dessutom hafva å stationerna fartyg och båtar användts
vid förberedande öfningar om bord m8d manskap tillhörande
flottans värfvacle stam, för skeppsgossars öfvancle ombord, vid
förberPclancle mineringsöfningar och under stångminöfningar.
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b) }~artyg ej tillhörande skolorna:

Korvetten PrP/r' på expedition till Norra Atlanten och
Medelhafvet uti 7 månader 11 dagar, hvaruncler Plymouthr
Funchal, Toulon, Neapel, Pirmus. Milo, Alexandria, Malta, Alger, Cartagena, Gibraltar och Cherbourg besöktes. Befälst ecknet hade hissats elen 21 S eptember 1893 och inmönstring
skett den 30 samma månad. Korvetten inspekterades elen 3!)
April 1894 och afmönstrades elen 9 .Maj samma år.
I.ogementsfartygen ,..,·toc/.'/,olm, of CJ,r,pmrr/1 och Eu.!Jenie
hafva använclts resp. 18,, 14 och 17 dagar för öfning af de
flottan år J 89i3 tilldelade värnpligtige. Befälstecknen nedhalades den 18, 14 Clch 17 Oktobe1· efter resp. 48, 44 och 47 dagars expedition.
Kanonbåten Oisa för karantänsbevakning vid ön H ven
under 14 dagar. Befälstecknet nedhalades elen 14 Oktober
18~ 3 efter 24 dagars expedition.
Kanonbåten SoP11sks11 11d för expedition till rikets vestm
kust för upprätthållande af ordning vid fiskeställena å Bohuskusten uneler pågående sillfiske samt för att bispringa nödstälcla fartyg under 5 månader 3 dagar. Befälstecknet hissacles elen 30 Oktober 1893. Kanonbåten inmönstrades elen 4
derpå följande November och afmönstrades elen 31 Mars 1894.
Pansarbåten Thule rustad under 12 dagar i början af December månad 1893, hvarunder pansarbåten föreles ±rån Stockholm till Carlskrona.
Kanonbåten Disa till förfogande för k ommissionen för
pröfning af ny signalmateriel uneler 13 dagar af December månad 1893.
Kanonbåten .-Jifl!ild för rekognoscering af farleder uti 2
månader J 2 dagar på mellersta Sveriges ostkust. Befälstecknet hissades den 9 Maj. Fartyget inmönstrades den 16 Maj
och afmönstracles den !!:J Juli.
Kanonbåten SrP11sks111ul för rekognosceringar på Sveriges
ostkust uti l månad 4 dagar. Befälstecknet hissades elen 25
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Juni, kanonbåten inmönstrades den 28 Jlmi och afmönstracles
den 28 Juli.
Logementsfartygen ,-,"lrJI:k/,olul och E"!!'''Jir! uti 3S dagar
samt kanonbåtarue Cunltild och Siyrid uti resp. 34 och 3U dagar för öfvancle vid vederbörande stationer af de flottan år
1894 tilldelade, till allmän tjenst imkrifm värnpligtige. Logementsfartygens befälstecken hissacles den 4 J u !i och kanon båtarnas den 6 Juli. Fartygen inmönstrad<"s den 9 J u !i och afmönstrades Si!;rirl, G11niu'/d och logementsfartygen elen 4, 8 och
10 Augusti resp.
Minbåten ..Jy11e nti 16 dagar i böJjan af Juli månad för
inskjutniug af minor från rörlig tub.
Kanonbåtarne AllMlrl och A st rid samt ångfartygen /{u re
och tri"!! und er 11 dagar i bö1jan af Augusti månad för transport af Kongl Södermanlands Hegemente öfver Mälaren. Kanonbåten Astrid derutöfver rustad i 9 dagar under öfverföring
till Carlskrona, hvarest den afmönstrades den 22 Augusti.
Pansarbåtarne GMa och '1'/wlP, kanonbåt 1rne ·:il.-ii,ugalrl,
S!.:ay,d, Dn!, Di.'a, :iklllrl, Verrlamle och Ble/lfla, ·Samt minbåtarue G11rlur, Gn11dul, Frl'ke, ,·lydu, Ag11,; och Byl!;ia lltgörande
en eskader sammandragen för öfmngar uti Stoekholms skärgård under l månad 20 dagar. Befälstecknen hissades den 11
Augusti; fartyg en inmönstrades den 14 samma månad och atmönstrades den 29 September.
Kanon båten •.J./ jlti!J, ångfartygen S!. iild111ij1t och K u n ; samt
kanonbåten Si,qritl till förfogande för chefen för Kongl. Sjö!örsvarsdepartementet, öfvRrstridsdomaren och tvenne stridsdomare resp . under eskaderns krigsöfuingar i Stockholms skärgård uti 8, 12, 11 och 14 dagar resp under September månad.
Logementsfartyget Huyeuie i emte erforderliga småfartyg
för klargöring af en minposition i förbindelse med eskaderns
krigsöfningar nnder 16 dagar. Befälstecknet hissad es den 7
September.
Chefsfartyget Drolt uti l månad 25 dagar till H. M. Konungens och H. K. H. Kronprinsessans förf»gande. Befäls-

tecknet bissades den 23 J u ni och inmönstrades fartyget den
27 samma månad ; afmönstring egde rum den 16 Augusti.
De för 1893 års sjömätuingar använda mätningsfartygen
Soalrm, li<rlken och Tämnu afmönstrades den 11 Oktober
nämnda ·år efter 4 månaders 22 dagars expedition.
Under år 1894 hafva samma fartyg användts för sjömätningsarbete •, från och med ,den 15 Maj .då befälstecknen hissades och besättningarna inmönst.rades. Mätningarna pågingo
.ännu den 30 September 1894.
Korvetten Balder började den 28 September 1894 rustas
för expedition till aflägsna farvatten.
Under öfningsåret har följande antal officerare tjenstgjort
till sj ö s:
Amiral ...... .................................... l.
Kommendörer..... . .... ....................... 3.
Kommendörkaptener .......... .. ... ...... ... 11.
Kaptener ...................................... . 48.
Löjtnanter .................................... 48.
Underlöjtnanter ....... ....................... 24.
Kouq. Sjij/.,;,.i_qsskolmz räknade den l Okt. 1893 8:2 kadetter,
cleraf tolf elen 27 samma månad utnämndes till underlöjtnanter
vid Kongl. Flottan och en till underlöjtnant i Kongl Flottans
Reserv. Sedan ytterligare en kadett afgått ur skolan, räknade
denna den 30 September 1894 68 kadetter.
SkeJlJ!·'!JOSseskola11 har medd elat und ervisning åt 397 gossar, hvaraf 42 utexaminerats och 33 af annan orsak afgått från
skolan.
Vid unde7'bl'/(tl::;skola11 i Ca1'lskroua har undervisning meddelats 4 reservund erlöjtnanter, 7 reservofficersaspiranter och
·93 man af sjömanskåren, af hvilka 3~ man icli:A approberades.
Vid undel'bPjL'iLsskolrm i Stoclcholm ha f va 33 man af sj ö manskåren, af hvilka 14 icke approberats, åtnjutit undervisning.
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Vid miilskolan i Car/~J..Toit!t bafva 8 officerare, 4 reservofficerare, 7 reservofficersaspiranter och 60 man af sjömanskåren åtnjutit undervisniug, men hafva af de sistnämnda 11
man icke blifvit approberade.
Vid miilskolan z' Stockholm har undervisning meddelats 72
man af sj ömanskåren, hvaraf 12 man icke blifvit approberade.
Vid rxercisskolrm i CarlsJ..·nmrt har undervisning meddelats
åt 462 man af sjömanskåren, af hvilka 420 man approberats.
Dessutom hafva 12 und erlöjtnanter genomgått befäls·k urs, 4
reservunderlöjtnanter l:a repetitionskurs och 7 r eservofficersaspiranter militär kurs, h vilka sistnämnda utnämnts till reservunderlöjtnanter.
Vid ex'"rcisskolan i Stu cklwlm har unelervisning meddelats
270 man at sjömansk åren , hvaraf 243 mar, approberats.
f\u11yl. C((r/skr01w o'J·titlerikciJ· är fortfarande under uppsättning och utgjordes personalen vid kåren den 30 Sept. sistlidet år af 8 officerare, 12 underofficerare, deraf 2 elever vid
K. Krigsskolan , 4 volontärer och 245 man, af hvilka senare
77 man voro permitterade efter slutad utbildningstid.
För 1894-års, flottan t illdelade värnpligtige, hafva såsom
redan blifvit nämndt logementsfartygen Stocklwlm och L1;upPnie
samt kanonbåtarue Alt'lu'td och Ounhi!d begagnats.
Antalet värnpligtige, som instält sig till vapenöfning utgjorde:
,-j,J Cn rl skronfl

Yill Stor.kholms

stati on

stati on

364
481

185

122

77

till allmän tj ens t inskrifne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . .. .. .. . .. .. .. . .
,
, fäst ningstj ens t
, annan särskild tj ens t än fästningstj ens t...... .. ..... ...... ....... .... ............

262
Summa 967
De till allmän ~jenst inskrifne ö±vades dels i land af befäl
från armeen, dels ombord; t ill fåstningstjenst inskrifne öfva-

des å sjöbefästningarna vid Carlskrona; till annan särskild
t jenst än fästningstjenst inskrifne öhades i lan d, utom eldare,
bvilka öfvades å fartyg.

Från kriget mellan China och Japan.
(Forts. från sid. 67 i årgångens l:a häfte).
Eftm· Port Arthurs fall dröj de det ej länge innan general TVei-hai-lcei
nynförföreo
· arme•kar,
· mec1 sm
l;:eppa d e s1g
•
o
jetmålet
oc h , se d an un- det
ms
Oya ma ater
derrättelsen om att j apane.rna landat i det inre af Petchili- panen.Kts ope. vara f al s k-, k-om me eld el an d et om, att cl et nya ratwner.
.
s1g
v1'1;;en v1sat
före målet för deras operationer var vVei-hai wei, N ordchinas
andra örlogshamp,.
Denna plats synes hafva varit lika starkt, om ej starkare, TVei-lwi-1vets
,debss
befäst än Port Arthur, m en besättningen lär ej· hafva varit lhnmn,
nge oc,z etillräckligt stor för de vidsträckta befästningslinierna., h vilkas fästningar.
sam manlagda längd uppgi±ves till öfver 20 km. Sjelfva hamnen skyddas af den 155 m. höga, från öppna sjön alldeles
otillgängliga, starkt befästade ön Leu-kung-tau. Det finnes
tvenne inlopp, ett på hvarj e sida: af nyssnämda ö, och af dessa
delas det östra i två lopp genom en liten, 12 m, hög, äfvenledes befäst holme. Alla loppen voro spärrad e med minor
och st ängselbommar. Hanmen omgifves at en. rad höj der,
hvaraf flere alld eles beherrska såväl sielfva ankarplatsen, som
ön Leu-kung-tau; den som var herre öfver dessa höjder var
i sjelfva verket herre öfver hela platsen. Förutom de mera
direkt för afslåencle af anfall från landsidan uppförda verken
(hvilka här, liksom vid Port Arthur, synas hafva varit betydligt svagare än sjöfrontens befästningar) funnos å fastlandet
fyra fort vid det östra och tre vid det vestra inloppet. Bland
bestyckningen in gin go ett rätt stort antal 21 och 15 cm. pj eser, deraf flere uti sjelfsänkande lavetter.
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J a1)anerna gin go vid anfallet mot vVei-hai-wei till väga

tandsltgmng på ungefär samma sätt som vid Port Arthur, dock med den
otli forslet
stora skilnad , att japanska flottan verksamt ingrep vid \Veianfall.

hai-wei, under det att densamma egentligen blott demonstrerade mot Port Arthur. Hufvudstyrkan af trupperna landsattes
vid den lilla staden Yonng-Tscheng, hvilken ligger strax syd
om NÖ:a udden at den stora halfö, :-khan-tung, h varå \V eihai-wei är belägeu. Resten af trupperna lanrlstego vid Ninghai, en liten plats ungefär miclt Pmellan Tschifon och vVei-haiweL De chinesiska posteringarna i Young Tscheng och Ninghai fördrefvos utan svårighet af japanerna.
Den 24 J mmari skedde landstigningen och redan den 28
var vVei-hai-wei fullständigt innesluten. Dagen
morgonen
på
der]Jå tog o japanerna de höj der, som beherrska staden, or: h
den 30 skedde det första stora kombinerade anfallet. Kl. 2
på morgonen sagde dag lenmade japanska flottan sin ankarplats i Young-'l'scheng bay och hade innan daggryningen intagit position utanför vVei-hai-wei, hvarefter sjelfva bombarelementet, samtidigt med landtruppernas anfall mot de östra
forten, börjad e kl. 8 f. m. J apanska flottans hufvudstyrka
höll sig derunder på stor distance, men åtta af dess mindre
fartyg ångade nära land på lämpligt kanonhåll från befästningarna. Elden från fartygen rigtades delvis mot batterierna å
ön Leu-kung-tau, men mest mot de östra forten, hvilka dessutom från land sidan beskötos af japanernas fä ltartilleri, medan
infanteriet framgick till anfall. Elden från den närmast stranden varande japanska eskadern lär, enligt uppgift at en engelsk sjöofficer, .som yar ögonvittne till striden, hafva varit
särdeles väl rigtad. Vid middagstiden träffade en granat från
ett af dessa sistnämda fartyg krutmagasinet i fortet n:r l
(räknadt österifrån), som flög i luften med ett väldigt brak.
Alla kanor\erna i detta fort blefvo demonterade vid explosionen, försvararn e flydde och det dröj de ej länge förr än i apanska flaggen blåste deröfYer.
Denna första framgång tyckes hafva uppmuntrat japanerna, ty
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elden ±rån de mindre fartygen blef deretter ännu lifligare, så
att slutligen såväl fartyg som strand voro insvepta i rök.
Dock begagnade sig chineserna ej hä-raf för att göra något torpeclbåtsanfall. Kl. 1/ 2 l förkunnade en andra öronbedöfvande
explosion att fortet n:r 2 delat det förstas öde. Ovisst är
dock, .huruvida deJwa explosion förorsakades af japanernas
eld, ell er om det var chineserna sjelfva, som sprängde fort et,
när de funno sig ej längre kunna hålla det.
Chinesernas eld . börjad e nu att aftaga. Fortet n:r 3 blef
i sin ordni ng så illa åtgånget, att af dess kanoner slutligen
endast en var brukbar. Fortets besättning flydde då, och
drog dervid besättningen i fortet n:r 4 med sig. Dessa tvenne
fort besattes derpå af japanerna, som nu rigtade kanonerna i
det så godt som oskadda fortet n:r 4 mot Leu-kung-tau och
den delvis i skyeld deraf liggand e chinesiska flottan. Denna
hade förnt mest rigtat sin eld mot de massor af japanskt infanteri, som avancerade mot de östra forten, men då japa·
nernas eld från fortet 11:r 4 Yisade sig mera bes värlig än elden
från de japanska tartygen , hvaremot Leu-kung-tau gaf ett
godt skydd, så tröttnade chefen å slagskeppet 'l'iny-1-llr'll på
att enbart hålla sig till defensiven och hlott svara med skott
för skott, lwarför han, enligt satsen att offensiven i defensiven
är den bästa af all taktik, ångade ut från sin plats vid Leukung-tau och, gående tätt intill fortet n:r 4, öppnade en så
häftig eld deremot, att det tystades på föga mer än en
half timma. Dagens bombardement Yar denned slut. Några
japanska förluster at fartyg, hYarom meddelanden förekommit
i den dagliga pressen, hafva tills dato ej omtalats i elen utlii.ndska facklitteraturen. Ej heller är folkförlusten, vare sig vid
denna eller de följande dagam es strid, ännu till fullo känd.
På aftonen försökte japanerna ett torpedbåtsanfall, ln·ilket Japanerna
truppers bristande för- försöka. ett
dock misslyckades till följ d af eo·na
0
torperlbåtsan.
..
o
'..
• •
o
maga att s kl l.] a van fra n fiende. N ar de Japanska torped- fall men tl•ingas tgenom.
b åtame kommo smygande, utifrån sjön, längs efter land, togo egnet
1'U)J)JC1'S
,,u väneld
en
Ö]Jpnaue
och
fiencler
för
dem
trupper
egr,a
deras
nemligen
det om.
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häftig eld mot dem. Detta väckte chinesernas uppmärksamhet.
ocb, huru förargligt det än var, så återstod fi>r de japanska
båtarna ingenting annat än att vä1Jda om.
,
Snöstann gör
Påföliande dag, den 31, utbröt en häftig snöstorm, hvaraf'b,t·~tt i cpe- för J. apanska flottan gick att söka skydel uti Youn 0o·-Tscheng·
ra wnernn.
bay, lemnande en kryssare på vakt utanför \Vei-hai-wei. Stormen varade till den 2 Februari då elen bedarrade, fastän kölelen fortfor.
Den 2 Februari på aftonen försöktes ett nytt torpedbåts_\yn japanskn torped- anfall af japanerna, men chineserna voro nu på sin vakt, varbåtsanf'all.
nade af det föregåend e försöket, och japanerna funno det.
omöiligt att anfalla: hvm·före de vände om. Natten mellan den
3:e och 4:e var allting lugnt, men natten dArpå utförde japanerna ett anfall med 15 torpedbåtar. Dessa gingo, sedan månen gått ned, mot östra loppet (det vestra bevakades under
ticlen at japanernas snabbgående kryssare). Båtarne hade att
passera en mängd hinder, men kommo slutligen in i harrmen
der de sakta smögo sig mot de chinesiska fartygen:':') Dessa
lågo alla under skydd af befästnin garna på Leu-hmg-ta•u,
hvarjemte deras egna torpedbåtar bildade en yttre cirkel omkring dem. En japansk torpedbåt lyckades osedd smyga sig
genom den chinesiska bevakningslinien, hvarpå den affyrade
tvenne torpeder mot Tiuy- J'u,u, hvilka båda träffade. TingYuPn sjönk strax clerpå. Nu blef det alarm i hela hamnen,.'
men de öfriga japanska torpeclbåtarne voro nu så långt framme,.
att clfl kunde göra sin inrusning. En båt sände Chi11y - Y11m
en torped, som träffade och sprang, ehuru Chi11y- Ywu ej ob- serv erades sjunka.~:-~:-) Alla chinesiska fartyg och fort öppnadeen häftig eld och de anfallande torpedbåtarne blefvo mycket
illa åtgångna. Den båt som sprängt Tiur;- Y1cC1t öfversållades''') Aum. Hnru1·id a d e~sa bel:ag-na<le sig- nf elektriskt lju s eller ej kan
iinn 11 i<:kc Riig·as, cuär ingenting l1iirom niimts nti <le Lillor. som stått redakt ionen till bnds.
Rcd:s anm.
·-'> *)

rl d.

Amu.

Detta fa rtyg hir se<lermera lwfra Riinkts gr nnm japnnernasRed:s a1m1.
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med projektiler och sänktes, hvarvid åtta man af dess besättning drunknade. En annan båt träffades af en granat, som
sprang i maskinrummet, dödande alla dervarande. En treclj e
båt träffades tio och en fjercle ej mindre än 47 gånger Under reträtten rände tre båtar på grund och två slogo sönder
siua pr.opellrar på cmdervattensklippor eller flytand e hinder.
Flere båtar återkomma i så godt som sjunkande tillstånd och
endast en var alldeles oskadcl. Kölden yar denna natt så stark,
att, enligt amiral Itos officiella telegrafiska rapport, en officer
och två- man fröso ihjeF') De skadade torpeclbåtarne hafva
sedan bogserats till Port Arthur.
N at ten efter detta anfall företogs ett nytt sådant utaf en
annan torpedbåtsclivision. Huru många de anfallande båtarne
voro denna gång vet man ännu ej, men sju torpeder lära hafva
affyrats. Dervid sänktes 'l'si- Y11r11 och (sannolikt) L"i- Yue11
samt en mindre skolkorvett och en kanonbåt, medan amiral
Tings flaggskepp Chen- Yue,/'* ) blef svårt skadadt. Japanerna
ledo, besynnerligt nog, under detta anfall inga förluster vare
sig i fulk eller båtar. Amiral Ito ·slutar sin rapport om detta
anfall med att _han dagen efter (den 6:e) ämnad e förnya bombarelementet af Leu-knng-tau.
Denna ö, samt de återstående chinesiska fartygen -- dfl Bombarelelortvestra forten på fastlandet hade redan fön1t tagits af trup- mentet
sättes.
perna -- bombarelerades seelan så goclt som dagligen både från
sjö- och från landsidan.
Vid . ett af dessa tillfällen: troligen elen G: e, försökte tolf De chincsisl:a
chinesiska torrJeclbåtar att fly från vV ei- hai-wei . Så fort de tOI]Jedbättcy~_
o
n e ~ flykt rem
lemnat hamnen möttes de af Japanernas snabbgaende kryssare, Wei-ha1--1cei.
som med sin eld strax sänkte några af dem. De ö:friga lyckades bryta igenom blokadeskadern, men japanerna gåfvo jagt
') Amu Talrik a f<~ Il af fr ostsk:11lPr R<JJnt iif\-en ihj elrrysning-ar lwlvn iif,·en
viLl nndrn tillfiillen intrid'!'at omb on l p:"t dt> jaJ>:l!lSka fHtygen.
Hcd:s a1111t.
•' *) Anm . Dett:J r~rtyg !tar efter slaget Yid Yaltl hal'l en ,,-1\ rarr _'4Til!Hll?etl:s alt/Il.
s'tötning , men knmmit flutt igen.
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och derunder togos, sänktes eller j agades på land alla de flyende båtarne utom två, hvilka lyckades undkomma.
Sedan chineserna sålunda förlorat de torpedbåtar, som
höll o vakt kring de större fartygen, skötos från dessa
med maskinkanoner och kulsprutor hvarje natt så snart månen
gåGt ned; detta vare sig japanerna gjorde något torpedbåtsanfall eller ej.
Amired Ting
Kampen fortsattes seelermera ungefär på ~amma sätt, ända
kapitulerar. till den 12:e Februari, då från hamnen utkom en chinesisk
kanonbåt under parlamentärflagg. Chinesernas ammunition lär
då hafva varit så goclt som alldeles slut och amiral Ting önskade gifva sig. De viikor han framstäide voro: att återstoden af chinesiska -flottan och de befästningar, som ännu befunno sig i chinesernas händer, skul le öfverlemnas åt japanerna,
mot att dessa förbundo sig att skona de besegrades li±: specielt nämdes dervid de i chinesisk tj en ~t varande europeerna, ·
bland hvilka märktes en engAlsk kofferdikapten Mae Lule,
hvilken strax förut hade befordrats till viceamiral.
Amiral Ito antog dessa vilk"r och dagen efter - enligt
en annan uppgift den 14 e -- besatte japanerna ön Leu-kung tau och togo resten af chinesiska flottan i besittning.
Amiral Tings
Innan öfverlemnandet skedde hade dock amiral 'l'ing uppsjelf mord. hört att lefva. Efter att hafva tillskrifvit amiral Ito om kapitulationsvilkoren begick han, jemte tvenne andra högre chine!'iska officerare, sjelfmord. Det var derför viceamiral l\fac
Lule, som fick löra de slutliga förhandlingarna med amiral Ito.
Efter mer än 14 dagars strid voro japanerna alltså herrar '
öfver \Vei hai-wei och hade förstört eller tagit hvad som efter
slaget vid Yalu återstod för China af stridsdugliga fartyg. De
fartyg, som på detta sätt föll o i i apanernas händer, voro' alla
mer eller mindre skadade. Slagskepp et Cltr'n- Yul'u torde vara
det värdefullaste, ehuru det blifvit träffadt af en torped.'"')
") Anm. Japanerna haf1·a re<Lln tillsatt en komrnission fi'>r att nn,l ers(ik a
huntri ,la ei några af cle sjun kna fa rtygm 1 knnn:1 be rg-a s.
R ed:s anm.
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Af alla de nyare chinesiska större fartyg, som stred o vid Y al u,
skulle, ifall japanernas uppgifter om de af dem sprängda farlygen äro riktiga, endast Pilt_r;- Y11e11 någotsånär oskadt hafva
kommit i japane>:nas våld. Ett af de tagna mindre fartygen
(/{ Ila ng- Piny
blef, sedan det desarmerats, återlemnadt till
chineserna för att till Tschifou föra amiral Tings lik.
När detta fartyg sedan passerade det japanska flaggskep- Aminrl Itos
'-' c1en.f ra, n sorgesa l ut. ~>1.m1ra
A
•
l I to v1'l l e cl ermecl l1ecl ra sista
pet ga1s
ning helstill
sin förre motståndare, h vilken, i de strider der de mötts, vid a-miral Ting .
Yalu och nu i \Vei hai-wei, alltid visat stort personligt mod,
om han ock saknat de egenskaper, samt den kunskap i taktik
och strategi, som en högste befälhafvare alltid måste ega om
han väl skall kunna fylla sin plats.

n

rAfslntadt :2:.! Febr. \l'i).

Till frågan om strålkastare.
Det berättigade uppseende, som på senaste åren väckts
ut af ett, den moderna krigföringens vigtigare hj elpmedel strålkastare - · har om detta slag af elektrisk belysni11g skapat
en hel litteratur. I facktidskrifter har redogjorts ±ör olägenheter och fördPlar hos de båda hufvadslag af strålkastare, som
numera allmänt anses vara de förnämsta, nemligen sådana med
1\Iangins reflektor och vertikallampa från firman Santter Harle
& O:o (f. d. Santter Lemonnier & O:o), Paris, samt strålkastare
me d parabolspegel och horisontallampa från Schuckert & O:o,
Niirnberg. I samma mån, som fackmän eller marintelmici blifvit medvetna om de öfvervägande fördelame hos det ena systemet, allt häftigare hafva det andra systemets förkämpar fört
sin talan. Striclen har dock varit nyttig. Den har, fastan
fö rd med yttersta häftighet i synnerhet från fransk sida, ~:!i
dragit till en klarare uppfattning i fråga om bedömandet af
t•ämnda hufvucltyper.

-

l.JB -

Uti en artikel i sista häftet af Tidskrift i Sjöväsendet årg.
1894, framställ er J. A. von D. dessa två strålkastaresystem i
en dager, som knap past k an kallas rättvis hvad den tyska
strålkastaren af Schuckerts & C:o tillverkning angår. Författarens åsigter och uttal a nd en i hithörand e frågor äro der framställda på ett sätt, som gör att de för en fa ckm an eller opartisk iakttagare måste synas förhastade.
I början af si n artikel framh åller J . A. von D. att det
framgår af i utländska mariner gjorda försök att tvenne något
afvikande slag af strålkastare visat sig vara af lehoh· et påkallad e, n em l igen:
J :o) ''Söklj usn med mycket koncentrerad t strålknip pe och
2:o) strålkastare med förmågan att kunna gifva horisontel
spridning åt ljusstrålaru e. Detta senare slags strålkastare anser J. A. von D. vara hufvud sakligen afsedt för kustförsvaret
·OCh armen::·'')
De strålkastare, om hvilka här är fråga , hafva en koncen-·
iration af strålknippen från vid pass l 0 48' till cirka 3°. D en
franska mE-d vertikallampa oc h Manginsp egel har i allmänh et
mera koncentreradt strålknippe (omkring 2° ) och den tyska
med parabolspegel och h orisonta llampa n ågon mindre koncentration (2° till 3°) *·" 1 • På båda slagen af strålkastare kan man
m edelst spridningslinser utbreda elen koncentrerad e ljuskonen
i horisontel rigtning ±ör att på en gång kunna upplysa ett fält
af större utsträck ning än detta med användandet af koncentreradt ljus är möjligt.
Att det und er vissa omständigheter är af förd el att ut* ) Anm. De und er l) cwh ~ ) npJ.!bgn c stdlka starc, ll'·ilk<l J. A. n•n D.
.anser var~ nf olil;a sla g iirn ege ntligen sanmta slag:; st rålknstnrc ehn l'll man i
det sen~re fa!l0t fi'•rsrr den mecl sp ridning sa pparat Då det iir frå ga nm .i enJfoi relse nwl l~n i:killlekcrts O(: h Santter·s st r;} lka sta rr, han man deremot t:da <HU
ahka ,Jng.
• *) DA nYiln' fran Rka st rii lb st:lrnr. hah·a nng·efiir lika sto r iysvinkt·l (;.am.
ma kun re ntratinnsgratl) snrn Schwl;l'l'ts. Fiir att få så Htor ljii Silliing·d sn m llliiJ ·
Jigt på rcHPklnrn . har firman Santter H:~rkc nnm era bcty.lligt min,;bt spPgJanws hriinm·it\1\rr.
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breda ljuset i horisontal rigtning - äfven med strålkastaren
använd ombord på fartyg - kan ej vara mer än en tanke om.
Intens iteten i det b elysta fältet minskas dock vid ljus ets sprid
a

,.

ning i förhållandet b' der a är stråikonens koncentrationsg-rad
utan spridning, eller den s. k. lysvinkeln, samt b är den spridningsgrad, ti ll h vi i k en lj n set n tbrcdes i horisontal r igtning.
I våra skärgårdar, der naturl iga hind er ofta möta för ljusport~e ns uts träcka '1de till sitt m·n imum , torde man äfven ombord på fartyg ganska ofta med fördel kunna använda spri clt
ljus från strålk:astarne. Ett exempel skall härp å kunna anföras.
Antag att en försvarand e styrka har att bevaka ett inlopp
beläge t på l ,OJJ meters afstånd_ och bredden af detta inlopp,
obser verad från det närmas te fartyget upptager en vinkel af
22°. D atta fartyg har ti ll sitt förfogande en 60 cm. strålkastar e, som medelst spridningsapparat kan· gifva 22° horisontal
pridning åt lj usknipp et.
strålkastarens lysvinkel är 2°,s och belysningens styrka på
l ,OOJ meters afstånd, koneentreradt ljus (2°,s), är 24,3 meterljus. Vid 2~ 0 spridning blifver b elysningen omkring 3, t m e.
t er lJU S ( 2.s2= J", ) , me d h v1'] ken b elysmng
man ännu är i stånd
2
24 3
o

att tyd ligt se en torp edbåt. 1\finskas spridningen ti ll hälften
feller Lill ll 0 j, blifver belysningen dubbelt så stark. På så
sätt finner ma n huru lån gt man bör gå i spridning af ljus et
fö r att knnna på ett gifvet aJ::; tån d bibehålla tillräeldig lj u sstyrka hos det belysta fäl tet.
Tydligt är, under förutsättning att strålk astaren har tillräcklig ljusstyrka, att det måste vara en fördel att hafva stor
lysvinkel hos densamma, när . man ska ll sprida ljuset i horisontel r igtning. Had e i ofvan an fö rda exempel strålkastaren haft
1°,s lysvink el, blefve belysmingen under för öfrigt lika omstän. h
l 8
x
c11g et er endast ' = ~ eller omkring 2 meterljus, hvilket vore
22

2

Ti'lskr. i Sjör. 1895.
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-

150-

för svag belysning. Att gå öfver cirka 30° spridning skulle
alltför mycket minska afståndet för tydligt iakttagande.
Huruvida man bör alltför mycket minska ljusvinkeln, d. ä.
använda mycket koncentreradt ljus, är en sak hvarom erfarenheten ock talar. Under utländska eskaderöfningar har det
ofta visat sig -- och utan tvifvel äfven under våra egna att en torpedbåt, som befunnit sig på längre afstånd från ett
med strålkastare sökande fartyg, sett strålknippen närmas och
passera öfver sig samt fortsätta sitt sökande ntan att torpedbåten blifvit observerad. Orsaken härtill måste till stor del
ligga deruti, att torpedbåten blifvit så kort tid belyst, att observatorn ej fått tid att fixera densamma.
Ju större lysvinkeln är, desto större breeld får det belysta
fältet, och j u längre tid får observatorn att iakttaga ett af sökljuset träffadt fartyg, förutsatt naturligtvis, att belysningen är
tillräcklig och strålkastarens vridningshastighet hålles inom
lämpliga gränser. Då vid koncentrerad t ljus, strållmippen,
h vars toppvinkel vanligen är 2° a 3°, endast lyser U]JP 1/120 a.
\ 1so:del af horisonten, skulle ett noggrann t afsynande af det
närmaste vattenområdet under vissa omständigheter taga ganska lång tid. För att hastigt kunna upptäcka rörliga mål t. ex.
torpedbålar. kan det många gånger vara en fördel Rtt använda
större spridning pil ljuskonen. Vid befaradt torpedbåtsanfan
är det ofta ej så mycket fråga qm att belysa motståndaren på
mycket stort afståncl, som fastmer att upplys" största n1öjliga
vattenyta omkring eget fartyg (till omkring 1,200 meter).
Vid anfall på nära håll af två eller flera fartyg är med
siikerbet möjligheten att kunna sprida ljuset af c;j oväsentligt
viircle.
Ur sådana synpunkter kan det finnas en annan åsigt om
stråikonens koncentration, än elen, som J . Å. von D. framställer, samt om "hurm·ida man ombord på fartyg i aHmänhet kan
anses vara berättigad att begagna spridningsapparater för l j uset från strålkastare." För armeens behof knnna spridningsapparater förväntas få ändamålsenlig användning, cl.eJ': hvarest
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terrän gförhållandena tillåta en an vändning af den för handen
varande totala spridningen. l\Ien en sådan terräng finner man
sidlan, åtminstone i vårt eget land. För terrängbelysning tili
lan ds torde i de flesta fall den förstoring af det belysta fältet,
som kan åstadkommas genom att. föra lampan något ur brännpunkten vara tillräcklig.
Ur en tabell öfver antalet strålkastare, som levererats från
de båda förnämsta firmorna i denna branche, och hvilken vis~e rligen visar att huset Santter Lemonnier & O:o, numera
Nautter Harle & O:o, levererat flere strålkastare än Schuckert
& O:o, drager J. A. von D. åtskilliga slutledningar, utgående
p2t, att det större antalet strålkastare af förstnämnda tillverkning skulle tala för dennas öfverlägsenhet. Nämnde tabell
upptager det antal strålkastare af olika diametrar, som levererats från de båda firmorna. Der förekomn1P.r äfven en koJmnn med rubrik '1?1\ upptagande 41 st. strålkastare, som levererats från Santter Lemonnier, numera Santter Harle & O:o.
Förmodligen äro dessa sådana som sålts till återförsäljare eller
p rivatpersoner, och om h vilkas slutliga bestämmelseort firman
iir i okunnigheL Den officiella listan på från Schuckert & O:o
le vererade strålkastare upptager uneler rubriken "Diverse'\ 40
stycken strålkastare, hvaraf 3G st. om 4ö cm. och 4 st. om
tjO cm.
Det synes som om dessa 40 strålkastare rättvisligen borde
hafva upptagits uti den af J. Å. von D. sammanstäida tabellen.
A r" nämnde tabell framgår äfven att firman Santter Harleskulle
hafva levererat en strålkastare på löO cm. diameter åt Förenta staternas regering Så är ej förhållandet. Ifrågavarande
::>trål kastare (egentligen enelas t reflektorn) har visserligen fraktats öfver till 1"' merika men befinner sig derstädes i General
Electric Oompany's ego, hvilket bolag i egenskap af agent för
i\Ianginspegeln, skickade efter ofvannämnde spegel i och för
ve rldsutställningen i Chicago 1E~3. Den strålkastare på 160
cm som Schuckert & O:o sände till nämnda utställning var i
dagligt bruk uneler hela utställningstiden och inköptes derefter
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af Förenta Staternas regering samt installerades å Sanely Hooks
fyrtorn i Newyork Bay.
J. A. von D. nppgifver att firman Schuckert skulle hafva
bö1jat fabrikationen af strålkastare år 1:::86. Detta år uppfanns visserligen den första maskinen för tillverkning af glasparabolspeglar, men härtill kom ännu åtskilliga försök så att
den fabriksmessiga tillverkningen at Scbnckerts glasparabolspeglar först med år 1888 tog sin början. Firman Schuckert
var i oö1j an helt och hållet sysselsatt med uppch·ag från tyska
regeringen och kunde för den skull ännu icke sysselsätta sig
med leverans er för främmande nationer. När slutligen tiden
var kommen för Schuckert att äfven i utland et söka afsättning för sin parabolspegel, så ville ingen regering införa densamma utan att först anställa i emförancl e försök. Det dröj de
ofta länge innan försöken blefvo bestämda och dessförinnan
fylde naturligtvis resp. regeringar sitt behof af strålkastare
från den franska firman. Så medförde miclten och slutet af
1880-talet -- då det politiska tillståndet i Europa syntes hotande - stora beställningar för den franska fabriken, hvilka
undgingo firman Schuckert, Rmedan deras glasparabolspegel
då ännu ickR var så bekant. Då firman Schuckert trädcle inför offentligheten med sin fabrikation var största delen af samtliga makters behof i den vägen r edan fyldt. Detta bevisar
antalet af de till Österrike levererade strålkastare, ty der är
glasparabolspegelns öfverlägsenhet erkänd såväl vid armen som
marinen, och man har derstädes definitivt öfvergått till Schuc·
kerts system.
Sedan dess har Österrikes behof af strålkastare ännu icke
uppnått det tal, som Santter Harle antecknar för sina till
denna makt förut utförda leverans8r.
Största antalet af från Santter Harle & C o levererade apparater utgöras för öfrigt af små strålkastare på 30 och 40
cm. diameter. Tills för några år sedan har firman Schnckert
alls icke till\'erkat dylika mindre apparater, hvarigenom de
gått miste om åtskilliga leveranser. F örst vid ökad efterfrågan
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på elylika har sistnämnda firma böJjat tillverka dem. Fördenskull det ringa antalet sådana strålkastare.
Numera anser de flesta stater Schuckerts strålkastaresystem
vara det förnämsta. T eoretiska öfvervägancl en och praktiska
fö rsök visa äfven, om man vill vara rättvis , att Schnckerts
system lemnar betydigt större ljuseffekt för samma energikons umtion.
Af elen tabell som J. A. von D. uppställt kan man icke
draga den slutsatsen att l\Ianginspegeln skulle vara Schnckerts
parabolspegel öfverlägsen. Den bevisar endast att firman Santter tillverkat strålkastare sedan mycket längre tid tillbaka ·XJ,
och att nämnde firma understödd af gynsamma yttre förhållanden har lättare kunnat skörda frukterna af sina bemödanden.
J. A. von D. öfvergår härefter till att omtala en del jemfö rande försök mellan strålkastare med l\Ianginsp egel och strålkastare med glasparabolspegel, vid hvilka städse de franska
s trålkastame skulle visat sig öfverlägsna. Han börjar med att
omtala att man i Belgien vid jemföra~~de täflan i Antwerpen
år 18 :i8 funnit de fran;;ka öfverlägsna men dock antagit för
hLstningsverken '1österrikiska" och det af politiska skäl. De
strålkastare som firman Schuckert levererar kallas här och i
dP t följande af J. A. von D:s artikel för "österrikiska 11 • Detta
måste vara ett tryckfel. Selmckert & C:o etahliss ement ligger
nem !igen i Bayern (Nitrnberg). Det vore mycket egendomligt
om b elgiska regeringen s kulle mol sitt bättre vetande haha
ijfverlemnat installeringen af strålimstame för befästningarne
Yicl floden Maas åt en firma, som enligt J. A. von D:s uppgift,,
vid jemförancle täflan intör samma regering, skulle hafva visat
sig underlägsen. Möjligen äro de politiska skäl som angifvas
vara or::mken till detta besynnerliga tillvägagående af den belgiska regeringen att j emföra med en föregående reflexion:
··ege ndomligt nog kan man äfven i det som angår valet a±
*J Finnan Santter Lem onnier & C:o, nnrncra Santter Hnrk & C:o började
r,•,lan 1877 att le,·erem sina str:i t:•nstare. 1-'örst e lfra år se nare r ll cr 188::3 börja•lc lir:ntn ~:k!mckert 8:; C:n me< l fabriksmessig ti]l,·erkning af sin;~ strålkastare.
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typen för strålkastare nästan dela Europas mäktige läad er i
två läger, beroende på deras förhållande till trippelalliansen."
Nästa försök som J. A. YOn D. omnämner >ar år 1891,
då turkiska marinen och kustförsvaret läto verkställa en tätlan vid Is mi d. "Den i detta fall'\ säger han, ''vid j iimförelse
med Schuckerts, betydligt öfverlägsna franska strålkastaren
på GO em. hade der en am'ändbar lysvidd på 7,000 meter."'
''Medelst bruk af denna strålkastare vid riktning med elektricitet lyckad es man i alla dess rörelser tölj a en sYartmål:1d
torpedbåt, tills elen på 3,800 m. afstånd försvann ur sigte."
Så långt om den franske strålkastaren. Om Schuckerts strålkastare uänmer J. A. von D. ej ett ord, m ed undantag af att
·den skulle Yisat sig underlägsen elen andra. Om dess användbara lysvidd talas ej, icke heller huru man dermed lyckats följa en torpedbåt.
Uppgifter om denna strålkastares användbarhet 'id försöken borde Yäl dock hafva nämnts vid sidan af elen franska
strålkastarens.
J. A. YOn D. har möjligen i detta fall hemtat sina uppgifter från den franska tidskriften Re,-ue du ce~·cle :Militaire
n:o l af den 3 Jan. 189:.!. De i detta häfte relatera försöken
underkastas uti elen tyska tidskriften Elektrotechnischen Zeitschrift 1892, Heft 16, en kritik, hYari den säkert öfverdrifna
franska framställningen af för;;öken ställes uti riktig dager.
En i strålkastaretelmiken Yäl beva11clrad rysk auktoritet, Tschikolew i S:t Petersburg, underkastar uti ryska artilleritidskriften n:o 4 från 1893 sid. 42ö o. \~. de tnrkisl;:a försöken vid
Ismid 1891 en kritik, der han bland annat säger:
"Enligt vår mening visa dessa försök endast huru mycket
s kickligare transmännen opererade Yid de beskrifna försöken
och huru försigtig man måste .-ara vid läsandet af sådana
slags meddelanden." På ett annat ställe säger Tschikolew:
"dessutom är det af stor betydelse att man begagnade sig af
en lVIanginstrålkastare af en mycket fullständig modell, ln·ars
ljusknippe obsen~atörerna f'jelfva riktad e, under det att
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Schuckertreftektorn riktades af en unelerofficer efter anYisnmgar som gåfvos honom från längre a±stånd. Vi veta huru
Rvårt det hän·id är att bringa ljusknippens klarastA del på
målet och på samma gång låta så litet som möjligt af strå]~
knippens svagt lysande rand betäcka målet för ob::;ervatören.
För öfrigt har Schuckert äfven en strålkastaremodell, som
kan riktas från afstånd. En skicklig och öfvacl experimentör
kau alltid visa mindre kompet.enta observatörer en bättre belysning till och med förmedelst en svagare eller sämre projektör."
Så yttrar sig en säkert opartisk iakttagare öfver de tmkiska försöken 1891.
Sedan de turkiska kommissionsmedlemmarne afgifvi t sin
Tapport förklarade marinministeriet, att försöken icke varit
egnade att jämföra de båda syst;:;men, och nya anordnades,
hvilka äfven egde rum i No\ember 189:!. Vid dessa försök
hade båda strålkastarna samma storlek 00h strömstyrka. Aflägsna föremål blefvo klarare, mera likformigt och lugnare
belysta med strålkastaren från Schuckert än med Sautter':;.
Bagtscketschik på 9820 meters af;;;tånd och alla de punkter
vid Ismidgolfven, hvilka vid 1891 års försök kunde synas vid
s kenet från den franska strålkastaren med 80 amperes, syntes
nu alldeles tydligt med Schuekerts strålkastare och GU amperes.
Då för öfngt de båda strålimstame icke kund e brinna samti~
digt och på den grund alltid en viss tid förftöt mellan belysningen af aflägsn~. föremål förm edelst den ena eller den andra
strålkastaren, så var det också mycket svårt att urskilja de
-olika belysningsgraderna genom att iakttaga med blotta ögat.
För att å ena siclan kontrollera de funna resultaten enligt
hYilka Schuc kerts strålkastare med glasparabolspegel förtj enade
företräde framför Santter Harl es med 1\Ianginspegel, samt å
andra sidan kunna uttrycka deras relativa värden i siffror,
beslöt den af turkiska marinministern tillsatta komiten att
äfven företaga fotometriska mätningar. Derigenom konstate-
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rades tillfyllest de resultat som förut erhållits vid iakttagelser
med blotta ögat.
Vid samma energikonsu mtion visade Schnckerts strålh:astare en öfverlägsen het uti intensiteteil hos det projicicerad e
ljuset af circa 40 °/o framför Sautter's.
Så vidt vi hafva oss bekans hafva 1693 inga jemförande
försök vare sig i Holland eller Italien egt rum. Det enda vi
härom känna är att man ifrågavaran d e år i Holland lät två
lampor för 60 cm. strålkastare , den Ana of Schuckerts, den
andra af Santter Lemonnier' s konstruktio n, en afton brinna
samtidigt för att jemföra deras ljuseffekter. Då dervid användes en Santterlamp a af äldre konstruktio n, har man ej kunnat
tillägga försöket, som för öfrigt visade att Schuckertsl ampan
var bättre, något större värde. Det är oss äfven lika litet
bekant att ryska marinen företagit jämföraude försök mellan
de olika strålkastare typerna. Deremot har artilleriför valtningen i S:t Petersburg företagit dylika forsök, hvilka haft till
resultat att denna sedermera från Schuckert & C:o fyllt sitt
behof af strålkastare .
Om jämförande försök i Nordamerik as förenta stater hafva
vi oss ej heller något bekant. Uti Proceedings of the United.
states K a val Institute 1893, n: o 68, gifver Lientnant J. B.
Murdock uti "Notes on Naval Dynamo Machinery" en sakkunnig utredning om de båda strålkastare typernas egenskaper
och skrifver bland annat: ''it is to be hoped that the Sebuekert Proj eldor may soon be gifven a practical trial in o ur
navy to determine its relativa efficiency uneler service circum stances. 11
Af intresae kan vara att Förenta staterna nyligen beställt.
10 st. Schuckerts reflektorer af GOO och 760 mm. diameter
samt England äfv.enlecles 10 st. af 900 mm. diameter.
.. Om de försök, som af Elektroöfve ringeniören M. Burstyn
i O;;terrikiska marinen . åt· 1891 nt±ördes i Pola säger J. A.
von D. att "de genom sin partiskllet äro af intet värde och_
att de uteslutande och med frånseende af alla försök i så
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många andra länder ~träckt sina verkningar till den svenska
marinen.''
Efter Polaförsöke n och andra officiella försök uförda i
Tyskland, Schweiz, Österrike m. fl. stater har icke allenast
S~eriges utan äfven de flesta andra länders uppmärksam het
alltmer vändt sig till denna nya strålkastare typ, hvars öfvervägande fördelar gent emot den franska typen numera af de
flesta stater erkännes.
Sehuckert & C:o hafva äfven på de senare åren fått ökade
beställninga r och lenmat strålkastare icke "uteslutande " till
svenska flottan utan äfven till de fl esta andra stater.
Svenska flottan har för öfrigt efter 1891 köpt en del franska strålkastare , dels n ågra mindre på 3 J cm. till torpedbåtame och dels två på 60 cm. diameter för en af våra minpoSltloner. Seclan 1891 har för svenska flottan inköpts tio st.
GO cm., samt 2 st. 40 cm. strålkastare af Schuckerts konstruktion. De tio GO 0111. stråtkastam e äro försedda med dubbelspridare af Schuckerts konstruktio n, som tillåter hvilken spridningsgrad som helst från koneentrera dt ljus intill 46° spridning utan att behöfva vexla glas. De två 40 cm . strålkastarn e,
nppställda på en af våra 1:a kl. kanonbåtar hafva hvardera
en enkel spridare för 16°, hvilken endast tillåter denna spridningsgrad och som måste borttagas då man vill lysa med koncentreradt ljus.
Vi veta icke nr hviJka publikation er J. A. von D. hemtat
elen uppgiften att vid de österrikiska försöken i Pola, ljuskällan skulle hafva betraktats såsom en matematisk punkt; tvärtom, mätningarn e vid lampan ubln spegel bevisa dock tydligen
att man till fullo tagit med i räkningen den ojemna ljusfördelningen å r eflektorn.
Det måste vara ett missförstån d angående uppfattning en
at' konstruktio nsgrundern a för Schuckerts strålkastare , som elikterat J. A. von D:s yttrande: "den vertikala lampan bör h afva
en högre spänning än horinsontall ampan är lämplig tör, och
som kan uthärdas af en parabolisk strålkastare med kort bränn -
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vidd''. Tvärt emot J. A. von D:s antagande möter det icke
11ågon svårighet att vid horisontalla:npan reglera en lj nsb:lge
af hög spänning, endast man konstruerar lampan med hänsyn
sr}änSchuckert un ch·iker föt· sin lampa alltför höo·a
härtill.
b
.
mngar enär ljuset derigenom brinner oroligt och ojemnt.
Santter Harl~ skulle gerna arbeb-1 med lägre spänning om j Dr
chru8 S/H' yPI ir-l:e 011 ndr;iinqliyen IHI,ö[tles en stor ljusb åge. på
det att, som J . A. von D. å sid. 357 säger, "det negati \'a kolet genom sitt i följd deraf stora afstånd från det positiva
må bort:;J;:ymma så litet som mi.ijligt af det ljus, som från
kratern utstrålar i rigtning mot reflektorns nedre del."
H\·ad det påståendet beträffar att vertikallampall icke befunnit sig spegelns brännpunkt, så stöder sig förmodligen J.
A. von D:s antagande att lysvinkeln borde varit l 0 48' i stället för såsom den uppmättes 2° 12', på denna vinkels beräkning ur krateryta och brännvidd.
.r u närmare Yärdena på den beräknade och den uppm ätta
lysvinkeln äro hvarandra, desto noggrannare är spegeln slipad. :Se härom F. Kerz: "die L euchtkraft von Scheinwerfern"
uti Elektrotechnischen Zeitchrift 1894. Heft. 27. Yid försöken i Ismicl hade Santter Harle & C:o en strålkastare af 60
cm. spegeldiameter och 31 cm. brännvidd. Enligt beräkning
skulle denna strålkastare haft en lysvinkel af 2° 24' men direkt uppmätning gaf 2° 3'. Försöken Y isa just att parabolsspegeln i fråga om noggrannhet i slipningen icke står efter
Manginspegeln.
I den af Bur;;tyn uppställda tabellen finner man under
rubriken "Lichtart" ordet ''Centrirt'', hYilket vill säga att ljuset så noggrannt som möjligt hölls i spegelns brännpw ,kt.
För öfrigt säger Burstyn, se: 11 .Mitth eilungen ans dem Gebiete
des Seewesens" Bd 20 N:o 2 och 3, följ ande: ''el er Strenwinkel des austretenden Strablenbitschels fiir den Fall, dass mit
centrirten Licht geleuchtet, die Lampe also im Brennpnnkte
gehalten wird , wurcle im Mittel beim 1\langin-Projektor mit
2~, 2, beim Schuckert-Projektor mit 3° gefunden. "
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Att Santter-strålkastarens ljusknippe icke är me:·a homogent än Schuukert-strålka,;tarens, framgick icke blott af föl s ök en i Pola 11tan äfven af å andra ställen utförda töri> ök, såsom
i Schweiz och i Turkiet.
På grund af kolens sneda ställning, verkar det negativa
kolet att kasta skugga på spegelns undre del och denna del
mottager blott föga, på sina ställen allde!Ps intet ~ju s .. Det
belysta fältet normalt mot strålknippen har hos Manginspegeln med vertikallampa i regel Yidståencle utseende, der streckningens styrka framställer förcleluii1gen af belysningens intensitet.
Vid försöken i Pola mättes
endast horisontalt i rigtningen
a-b. I denna rigtning är Manginspegelns belysta fält my cket
ah omogent. Hade man dessutom mätt i vertikal rigtning
skulle mau äfven hatva funnit
större skillnad emellan el en
maximala och elen minimala belysningen. Försöken i Pola
hafva alltså i detta hänseend e utfört::; till elen franska strålkastarens !örmån .
Skillnaclen mellan den maximala oc:h elen minimala belysningen måste utfalla större för speglar med liten brännvidd än för
sp'"glar med stor brännvidd. Om Santter Harle & C:o gifva åt
sina speglar p å GO cm. diam eter 31 cm. brännvidd i stället för 42
cm., hvilket de 1mmera faktiskt göra. så göra de detta OGkså
blott med uppoffring af den större homogeniteten i belysningen .
Det är rätt egendomligt att J. A. Yon D. talar om olägenheterna af kortare brännvidder och cle1~jemte angifver att Santter Harle & C:o å sina nyaste speglar hah-a minskat brännvidden från 42 cm. till 31 cm . Om större b1·ämwidd erbjuder
så många fördelar, hvarföre söker då Saatter Harle & C:o att
minska elen?
Hvad elen skenbara motsägelsen i Burstyns tabell beträf-
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far, så förklaras detta cleraf att försöken med spridare och utan
spridare sannolikt icke företogas på samma gång och i hvarje·
fall på olika aftnar. l n tensiteten vid koncentrerad t lj us kan
fördenskull icke härledas utaf intensiteten vid spriclt ljus. Burstyn säger för öfrigt uttryckligen i sin uppsats att talen icke
betyda absoluta värden utan blott förhållanden. Herr Bnrtityn har angifvit talen så som han funnit dem och afsigtligt
underlåtit att ändra det ringaste af dessa.
J. A. von D. fortsätter sedan: ''till för den franska strålkastaren mindre fördelaktiga resultat har man kommit äfven
vid andra försök, ledda af österrikis ka ingeniörer eller agent er
från Scbuekert & C:o.;: Han kan endast härmed åsyfta de två
försök som han underlåtit att redogöra för, nemligen l ) i Tyrolen genom K. und K. teclmisehen & administrativen MilitärComite, framställda af öfversten i österrikisk a Genie-staben
Philipp Hess uti Mittheilnngen i'tber Gegenstände des Artilleriund Geniewesens 1892, elftes I-Ieft sid. 795 o. v. och 2) i
Schweiz 1891 Der voro ombud från de båda konkurrerande
firmorna närvarande såsom ärliga motståndare för att. hvar och
en v1sa fördelame hos sin strålkastare
Vid försöken voro betingelserna för de båda apparaterna.
desamma. Båda arbetade med samma strömstyrka: derigenom
möjliggjordes jemförbara resultat och fördelame hos Sclmckerts
parabolspegel med horisontallampa gent emot Sautter's Manginspegel med vertikallampa framgingo tydligen af resultaten.
På grund af dessa försök anskaffades 12 st. 60 cm. Schnckertproj ektörer, h vilka installerades å S:t Gotthar d befästningarne.
Att ingå i de tal j i fråga om fördelen af läng re eller kortare brännvidd hos Schuckets strålkas tare unelerlåta vi här.
Efter J. A. von D:s yttrande härom att döma, synes han icke
veta att Schuckert & C:o allt efter ifrågavarancle lampa och
stråll>:astarnes användning gifver dem mycket olika brännvidd.
Så konstruerar nämnda firma alltsedan 1889 sin glasparabolspegel af 900 mm. diameter med brännvideler af 310 , 380 , 420
och 450 mm. J emför "Scheinwerfertabelle'' i Elektrotechni-
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schen Zeitschrift 1894, Heft 27, ,die Leuchtkraft von Scheinwerfern".
Det arbete af A Blondel, hvilket J. A. von D. förmodligen åsyftar, sid. 362, och från hvilket han synes hafva härledt
fig. 3, 4, 5, 6 och 7 i sin uppsats, synes oss vara väl ensidigt
.efterso m författaren söker bevisa att dessa båda så olika reflexionssystem äro eqvivalenta och likväl äro de mycket ol ika.
Santter har vertikallampa med kolens medellinie bildande
·cirka 80° mot spegelns axel. I Schuckerts horisontallampa
samm anfall er kolens medellinie med spegelns optiska axel.
Mangins system fordrar relativt stor brännvidd, vid Schuckerts
system kan man göra brännvidden betydligt mindre; dess minsta värde bestämmes af negs.tiva kolets längd samt af den
strömstyrka, som den ifrågavarande lampan är konstruerad för.
Mangins system har en sferisk spegel med relativt tjockt tvärsnitt, der den främre och den bakre ytan hafva 0lika krökningsradier. Den sferiska aberrationen upphäfves vid :Mangin's
system genom brytning. Schuckert har en glasparabolspegel
af ringa tjocklek, der stråhtrne från brännpunkten utkastas
lJarallelt med optiska axeln, huru än nämnda punkt väljes.
J. A . von D. säger att det lämpligaste förhållandet mellan
en strålkastares brännvidd och spegeldiameter angifves af "bråket 6/10". Detta eger sin riktighet för Santter Harle's nyaste
speglar, för hvilka nämnde ''bråk" gjorts mindre än det, hvilket ö±verste Mangin angaf såsom lag för sin spegel, nemligen
10 / 10 (d. v. s. brännvidden = spegeldiametern).-;:·)
Santter Harle
& C:o bar genom detta tillvägagående velat öka den vinkel
hvarnnder ljuset faller på spegeln tör att erhålla så stor ljusmängd som möjligt på densamma. Hos Schuckerts reflektor
kan man minska brämlvidel en betydligt mera, enär för denna
spegel icke förekommer någon aberration huru än brännpunk-

•:•) Öf,·erste :\lnngin llppstiillue för sin spegel <len Llgcn Htt oriinlnid<len
.icke fick görns mi11dre än spegelns rliametc r. Uppf)·ldes det vilkoret, set ansi\gs
<len sfcriska nLerrationen vara uppphtifcl.
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ten väljes.

För denna spegel varierar nämnda förhålland e för

olika typer och till en del för samma typ, från

?l~"

intill 5/10.

På sidan 366 säger J. A von D.: "I följ d af spegelns
form och dess nuvarande mindre bränn vidd afgifver Schuckerts strålkastare alltid en jem±örelsevis större mängd ljus omkriug kärnan och belyses dermed ständigt en vidsträcktare yta,,
men är likväl detta senare ljus uteslutande till skada om sb·ålknippen skall användas koncentrerad. Se der den förnämsta
orsaken llVarför örlogt.fl.ottoma ej velat adoptera denna strålkastare utan med stlrdeles tå undantag föredragit Mangin's."'
Detta J. A. von D:s påstående må stå för hans egen räkning.
Vi kunna ej törstå detsamma. Schuckerts strålkastare har kraftigare och mera homogen stråle än Sautter's. Den gifver betydligt större ljuseffeJ;:t (intill 40 °/ 0 ) för .-·a ,/'1111'' energ-ikonsumtion. Detta är skälet till att staterna nu sedan den blifvit
känd, vid nyanskaffningar föredraga Schuckerts strållmstam
U(( /;t ud t dess något högre pris.
Orsakerna till att marinerna i allmänhet haJva flere strålkastare från firman Santter Harle & C:o än från Schuckert &
C:o äro ej sådana som J. A. von D. ny;;s citerade yttrande
angifver, utan härtill finnas, som sagclt h eit andra skäl.
J. A. von D. säger å sid . 367 att den Schuckertska horisontallampan kasserats vid nyligen gjorda försök i Amerika på
grund af sin för stiJtar ömtåliga mekanism. Härvid angifves
icke hvar försöken egt rum eller hvem som gjort dem. Det
enda försök vi hafva oss härom bekant är ett som utförde;; i
General Electric Company's verkstäder. Detta bolag köpte
från S chuckert & C:o en 60 cm. strålkastare och gjorde försök
mellan Schuckerts lampa och en annan, som det s jelfkonstruerat. Denna senare lampa skilde sig från Schuckerts deruti,
att differentialbågbildaren uteslutits (hvilket för öfrigt äfven är
fallet med Schuckert~ nyare, för lägre strömstyrka konstruerade lampor). För öfrigt var nämnda af General Eleetric Company konstruerade lampa ii(/;l'rt en horisontallampa. Det måste
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d l sättas utom all t]·åga att General E lectric Company icke·
ko pierade Schuckertslampan, utan utarbetade en egen konstruktion. Under sådant förhållande är det helt naturligt att
detta bolag ej framhållit Schuckerts lampa som ötverlägseu.
För öfrigt hänvisa vi till '1Proceeclings of United States
X a val Institute" 1893, sista häftet, der horisontallampans fördelar gent emot vertikallampan sakkunnigt framställas .
Att man i Österrikt: skulle erkänt elen vertikala lampans
öf\·erlägsenhet, som J. A. von D. säger, beror säkert på en
oriktig uppfattning hos honom. 'l'värtom har clerstäde;; den
Schuckertska horisontallampans öfverlägsenhet vid gjorda försij};: faktiskt blifvit erkänd.
J. A. von D. säger vidare "att en väl skött vertikallampa
med lutande kol trotigm'·'·) under cle flesta förhållanden är lämpligast åt en strålkastare."
En vertikallampa utstrålar ljuset under relativt mindre
vink el än en horisontallampa. Den passar på den grund bättre
t ill en ::;trålkastare hvar~ spegel fordrar relativt stor brämwidcl
,;åsom :\la.ngm·s. Deremot passar horisontallampan, som utstrålar ljuset uneler en stö rre vinkel bättre till Schuckerts strålkastare,
h vars bränn vidd kan göras betydligt kortare än ~Iangin's och
sålunda medgifver ett mera fullständigt tillgodogörande af ljuset än vid anordningen med vertikala k ul.
Installationen af "Götas 11 strålkastare unelerkastas en skarp
kritik utaf J. A. von D. Skälet till att man der amett sig
k nuna undvara höjdrigtningen är dl'/, att när strålkastarns äro
så lågt placerade, så behöfva de enelast undantags,is höjdrigt as ; dessutom finnas redan förut så många apparater i stridstornet ( ~pråkrör och manöverarmar) att det ej vore rådligt att
haf\·a flera än som är onnclgängligen nödvändigt. -- Detta är
dessutom en upptattning som delas af fartygsch efema ~jelfva.
På ''Göta" funnos under sommaren 1594 till strålkastarns två
slags kommunikationsanordniugar, nemligen språkrör och telefo n. I rapporten öfver dessa anordningar säger fartygschefen.
*J

Kms1r c r i n~en

af

l l!ld c·r t ~t"knad.
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bland annat: - - - - - - "Nu sedan de aktra strålkastarns försetts med språkrör från ö±verbyggnaden rätt öfver
sig skulle måhända dessa rör från stridstorn et till aktra strålkastame kunna undvaras samt om behöfligt order angående
ljusen gifvas till aktra batteriet genom det dit ledand e röret,
hvarigenom tvenn e af de många rören i tornet kunde borttagas. Detta torde så mycket mindre åstadkomma någon olägenhet som fH{r"illwfoarelt i torn et jemförr'lSP I'tS obetydli!Jf /nln
si11 plnt8 kan leda desu1!111?aS ( aktm strå/kastan! es) 1·i!.:trmdr', olt.clellslwHl ltCIIIS utsigt akt(')" ö/uer (ir skyJIId''·X·) --- - - - - - - - "Så länge instrument för strålkastarnes riktande
:finn es i tornet - e11 rmordnin.r; h uars pmktisl:o betydeLse toniPvam toif"odakti_r/'.) bör kansk e direkt kommunikation med
oStJ ålkastarne finnas och i så fall få antingen t elefonerna förbättras eller språkrören bibeh åll as."
"Götas 11 två förliga strål~as tar e äro belägna 2 meter öfver
vattnet. Hiktas en af dessa så att kärnlinien blifver parallel
med vattenytan (lysvinkeln = 2°,s) så träffar stråikonen Yattenytan på cirka 83 meter atstånd från fartyget. Det belysta
nnnmets höjd är på detta afstån d 4 meter . P å lOU m eters af:stånd 4,4 m.; p å 2 .~0 m. - 6,s m.: på 300 m. 9,2; m. ; p å 400
m. - 11 ,6> m.; på 500 m. - 14m., etc. D å en torp edb åts
skorstens öfverkants höjd är cirka 5 m., så framgår att på afstånd öfver omkring ~00 mAter , befinner ;;ig en sådan hvad
höjden b et.r äffar fullständigt inom ljuskonen och blitYer dessutom ständigt b elyst med strålkastarens mest intensiva lj ns.
Såled es förekomm er här sällan behofvet af för ändring i elevai:ion. Genom att förmed elst spridaren något utbreda ljuset i
horisontal rigtning ökas möjligheten att ständigt behålla eu
snabbgående torp edbåt inom ljuskonen. Att det und er sådana
förh ålland en ;;knappast är möjligt att följa en i zigzagformad e
kurs er hastigt annalkande torp edbåtn kunna vi ej törstå, när
möjligh et finnes att med bibehållande af strålkastarens kärnlinie horisontel , på elektrisk väg sidorikta strålkastaren och om
- -*) Kun;ir PringPn af untl ertec kn atl.
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behöfligt sprida ljuset till sådan grad att belysningen af torpedbåten är tillräcklig för de snabbskjutande kanonerna.
Ehuru mycket är att säga om det för gifna förhållanden
lämpligaste placerandet af strålkastare, observatorns ståndpunkt
m. m., kan detta ej här blifva föremål för någon närmare utr edning.
För de fotometri ska unden;ökningarne af strålkastare angifver J. A. von D . några metod er som knappast kunna vara
egnade att j emföra olika strålkastaretyper och icke heller a t t
gifva sådana uppgifter hvaraf en strålkastares egenskaper
framgår.
För att få ett säkert mått på ljuseffekten hos två strålkastaresystem mäter man ljusintensiteten hos hvardera på ett
visst afstånd . Fotometern uppställes på cirka 1,000 meters afstånd och intensiteten hos ljusstrålen vid stprsta möjliga koncentration (kratern i spegelns brännpunkt) uppmätes. Det
funna r esultatet har mycket inflytande genom ljusets absorbtion af atmosferen, som kan vara ytterst olika vid olika tillfällen och på olika ställen. På den grund måste båda apparaterna ställas bredvid hvarandra på samma afstånd från foto metern. Apparaterna böra vara försedda med skärmar e. d.,
så att den ena förmörkas under det att man mäter ljusstyrkan
hos den andra. På så vis kunna mätningarne följa tätt efter
hvarandra och ljuset från båda få samma atmosfer att genomtränga. Resultaten kunna utan vidare jemföras. Under dessa
mätningar bör den hvarj e strålkastare tillförda elektriska energien uppmätas, på det att man må kunna bedöma huru mycken kraft hvardera systemet behöfver för att uppnå en viss
ljuseffekt (L j useftekten per W att).
Vid fotometrering af strålkastarelam por uppmätes bågljusets intensitet i olika vinklar från spegelns optiska axel,
vanligen för hvar 5:te eller lO:de grad . Af dessa mätningar
erhåller man intensitctskurvan, från hvilken man kan erhålla
lampans medelljuskraft, d. ä. den Jjuskraft, som vore för handen om hela den utstrålade ljusmängden vore jämnt fördelad
Tir/sl.T. i Sj öt. 18 95.
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på en sferisk sektors yta med bågljusets krater till medelpunkt. En strålkastarelampas ljuskraft måste noga skiljas från
det at spegeln återkastade ljusets lyskraft Reflektorn förstärker det ljus som kastas mot densamma från bågljuset i
brännpunkten med en faktor, benämnd förstärkningstal (ponvmr condensateur), hvilken angifves af förhållandet mellan

-
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man skall ''draga nytta af den opartiska erfarenhet, till hvilken utländska sjöofficerare och mariningeniörer kommit angående detta slag af eleldrisk belysning."
O. R. Sn.

(Insändt) .

q vadraterna på spegeldiametern och på kraterdiametern

J. A. von D. säger att försök år 1889 utfördes å Kong].
Varfvet i Stockholm för att om möjligt utröna Schuckertslm
strålkastarens öfverlägsenhet öfver den franska af Mangin's
konstruktion. Så var icke fallet. I mariningeniören E. Årfelts rapport härom läses -- - -- "af det ofvan anförda framgår att någon strålkastare fullt likställd med den nya till storlek och kraftförbr~1kning icke ±ans att tillgå, och att direkta
jemförande försök i afseende på ljuseffekten sålunda icke kunde
göras. För att likväl skaffa några data rörande effekten af
elen hitsända strålkastaren, samt jämföra denna med de, som
Kongl. Flottan förut ega, uppställdes" - -- - . Dessa försök kunna knappast kallas "intetsägande" enär genom dem
ådagalades elen på prof öfversäncla 90 cm. Schuckertska strålkastarens fördelar ur flere konstrnktionssynpunkter.
Ehuru mycket kan vara att tillägga, och mot andra J. A.
von D:s framställningar berättigade invändningar med fog
kunna göras, har här endast det väsentligaste blifvit bemött.
Vi hoppas att vårt bemödande härutinnan kunnat bidraga till
kännedom om flera syupunktrw i och för bedömandet af lämplig strålkastaretyp.
l't1ed J. A. von D. instämma vi uti hans förhoppningar att
en fullständig, på praktiska försök grundad utredning om bästa typen ±ör en strålkastare äfven hos oss måtte företagas.
Deremot anse vi med tanke på att just i utlandet så vid t
skilda åsigter om de båda olika hufvudtyperna uf strålkastare
blifvit framstälda: att en viss färsigtighet är att tillråda då

Angående sjörätter.
Uti den nya sjölagen, som trädde i kraft den l Januari
1892, har en förbättring vidtagits i vår sjölagsstiftning genom
en i dess 314 § stadfästad förordning så lydande :
11 1\iom. l.
När sjöförklaring af Rätten upptages
skola två i sjöväsendet kunnige och erfarne män
vara tillstädes för att såsom sakkunnige gå Rätten
tillhanda."
JYiom. 2. "När vid rådstufvurätt till handläggning förekommer mål angående klander af dispache,
skola, utom domfört antal, af Rättens ledamöter,
tre i handel och sj öfart kunnige och erfarne män
hafva säte och stämma i Rätten etc. etc."
Dessa träune bestämmelser gälla således:
l:o) vid sjöförklaringars upptagande, då tvänne
fackmän skola såsom sakkunnige gå rätten tillhanda och
2:o) vid klander af dispache, då trenne i handel och sjöfart kunnige och erfarne män skola hafva
säte och stämma i rätten, h vilket j u är god t och
väl; dock torde meclgifvas,
att det är lika nödvändigt hafva dessa tre män med i
Rätten uti alla öfri g a anhängiggjorda sjörättsmål som förekomma.
Här framstår den frågan: h varföre icke Lagstiftarne äfven ombesörjt detta uti alla öfriga sjörättsmål, der ingen enda
fackman ännu fått plats i Rätten'?

löS-

-

Här finnes ett tomrum i lagstiftninge1J, som ju förr ju
heldre borde fyllas, ty hvaJje i saken intresserad, emotser
med bäfvan sitt utslag, undrande och spörjande, då han i
sjörättsmål nödgas vända sig till våra HådstufvUJ ätter såsom
de nu äro sammansatta.
Inom alla sjö{artsidhande nationer finnes särskilda sjörätter, sammansatta af Juridiskt bildade och särskildt saklmnniga och erfarne m~in, h vilka helt hastigt afdöma såd.ana mål,
men i Sverige har sådana Rätter beklagligen ännu icKe vunuit insteg; derföre tar det ockstt ofta 3 till ö år innan invech:lade sjörättsmål hinna igenom alla tre instanserna, under hvilken tid, dem det gäller, hinna båda tröLtna och dö bort, innan
domm; faller.
Då för närvarande inga egentliga sjörätter i lild1et med
utland ets och Norges kunna konstitueras i Sverige, slmll e
dock ett godt steg dit åt kunna tagas för att til~fredsställa
handelus och sjöfartens obestridliga intressen, hvilket kunde
orduas på så vis, att ett substitut promulgerades uti ett litet
tillägg uti den redan häri citerade sjölagens 314 § mom. 2
hvarest skulle inflickas orden "eller tvist i sjörättsmåln hvarigenom dess omändrade lyd el so skulle blifva:
"När vid Rådstufvurätt till handläggning förekommer mål
angående klander af clispache, eller tvist i sjör~ittsmål, skola,
utom domfört aula! af Rättens leclamiiter, tre i handel och
sjöfart kunniga och erfarna män hafva sMe och stämma i
rät ten etc. etc."
Den part som vore missnöj d med ett sådant tillkommet
utslag, skulle blott få väclj a eller besvära sig ti Il en enda högre
instans, i likhet med utlandets sjörätter, hvarigenom en dyrbar
tid jnbesparades, och full rättvi~a uppnåddes.
Maritim.
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lnuchåll i åts.l dlliga maritima och krigs,·ctenskapliga tidslo·iftcr.
Koug·l. Krigsvetcusk:t])S·ak:ulemieus hau!llingar och tidskrift. 18!)5
l :<L o. :!:a hiiftena. Arsboriillolso af Jöre<lraganden i sjökrigsvetens kap. Cen traJförs va rsbcgrcppot.
3:o hiillot. 1\.rsbcriillclso af före<lraga.ntlon i sjökrigsvelenskap (s lut.) Btals,·crk sprt>positioncn cwh krigsr na gton.
Norsk Tillskrift for ~onescu. 4:o hefle IS!l4. Vor Sl,j;e rgaanl s stralrgiRke
!'t>rh"ld. Var!d<lybons indllyddso par~ torpodobaadcs hastighet!. Hovolutionon i
BraRilien. V:urnpligt i l<'inmarken. Krigen i Ostasion.
'l'itlskrift t or Sovmscn (tians k). l :a hello J8U5. Ved Anrssl,illot. Om Sc ilcnes
UlwnullliC i D;rrnpsl,ibo. Eicktrisko Projc('tourcr ng tieres Anv ontlclse i 1\larineus
TjcnC'slc. Lillcra tur. (Mahan: The inflttoneo of sea powor.)
l ö!)5. Vu!. X.\ .l !l .
.~fituwilnng!'n ans Ile m (;eiJietc des ~eewesens.
N:11 Il. f:l. ~L f:lt·lritl' Xa i:serin untl lCöm:'}in Mrtria 'l'er!'sia. Die cnglist·.lrrn
llultcnrnanöYor JSU4. Die franzcisisultcn Flollennwniivcr 189-1. Obrr die besten
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