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Det snar t lyktade året har åter gifvit oss prof på folk · Grekland'rurkiet.
viljans makt och huru densamma, eggad af otyglade begär, ej
skyr att besinningslöst tillgripa det haftfullaste medel nationerna ega att göra sin vilja hörd. Att eldan , som vid årets
början tändes i orienten, ej antog större dimensioner, har, som
vi alla veta, berott på den sällsynta enigheten hos stormakterna.
Att dessa utan svårighet på rätt tid skulle kunna upl-•träcia med tillräckliga krafter för att göra sin vilja hörd var
ju att förvänta. Vi böra dock härvid ihågkomma, att det var
med sitt vä lde till sjös detta åstadkoms: endast genom moralisk påtryckning och utan att lossa ett enda skott mot någon
af de krigförande. Hade makterna ej kunnat enas om ett
gemensamt uppträdande till sjös, skulle svårligen något resultat motsvarande det nu vunna kunnat ernås. Vi se här ett
förnyadt bevis på sjövapnets inflytande på nationernas mellanhafvandeu, och ett in-flytande i fredlig syltning.
HuruYida ~tormakternas vilja, und erstöd d af deras öfverlägsna sjömakt, bidrog att så v~isentligt lokalisera kriget till
eu ren landstri d med uteslutande <~f lwarje kn1ftigt företag till
sjiis, är måhända svårt att nu afgöra.
Kanhända ansåg Grekland df'nna gåug, liksom :E'raukrike
1870, att framgåug t ill sjös ej kun11at öfva något väsentligt
in-flyta nde på krigs läget. Grekernas offensiv till lands bröts ju
redan i deras fö rsta företag, oc:h detta wrkade utan tvifvel

f.

-so Mrlamande på töretagen till sjös, hvilka, för att få något inflytande af värde, genast i början hade måst baseras på en
beslutsam offensiv, innan fienden hunnit ordna sig.
Visserligen voro 'l'urkiets slagfartyg gamla, och uppgifter
om deras bedröfliga skick strömmade ut åt alla kanter. men
man får ej förbise, att der dock funnos några moderniserade
fa rtyg, såväl som "förstörare'( och ··l:a klass torpedbåtar((, och
måhända hade turkarne nu kunnat-. göra ett grekiskt företag i
~Iarmara-sj ön lika resultatlöst och vanskligt, som de gj ord e
amiral Duckworths, då han 1807 forcerade Dardanell erna för
·att i Konst"tntinopel uppbringa den atrustade turkiska flottan.
E ngelsmännen hade dock på den tiden eu öfning i slik offensiv, sådan som ingen annan
i11en andra företag, som ej fordrade forcering af Dardallellerna, funnos j u för flottan att utföra, och svårare torde
vara att rörklara, hvarför intet sådant blef verkställdt. Detta
faller emellertid ej inom omfånget af denna berättelse. Här
må blott betonas, att detta krig ändats utan att gifva några
positiva erfarenheter i vare sig tekniskt eller taktiskt afseeude,
.~o m kunna bidraga till best.yckningsfrågan::; belysning.
En negativ, men likvi:;st påtaglig lärdom, lemnar oss dock
detta krig, nemligen huru vigtigt det är, att i godt skick underhålla äh·en den äldre materielen och, der så låter sig göra,
modernis era densamma.
1-Iade 'l'urkiet endast haft hälften af sina fartyg i stridsdugligt skick, och ännu mera, om dessa bestyckats med något
mera tidsenligt artilleri, skulle freden sannolikt redan få veckor
efter krigets utbro tt kunnat af turkarne dikteras i hjertat af
Hellas, såvidt ej, såsom allra sannolikast, hela kriget alldeles
uteb lifvit.
<+reklands förnämsta stöd under dess utmanande politik
fi ire kriget, var tydligen dess flotta, ty de 60,000 man landtrupper, som det antogs kunna uppsätta, insågo nog de flesta
föga kunde uträtta mot de 800,000, som man antagit, att Turkiet skulle till sjelfförsvar kunna bringa på benen. Tron på
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Pgen styrka var emellertid lika hög som föraktet för motståndarens.
De öfverspända törhoppningarna hos den ledaode falangen
o m lätt vunna fördRiar uteslöto alla lugna beräkningar och
varni ngar från fackmäns sida.
Krig måste dock, liksom andra menskliga företag, grundas
på väl afvägda beräkningar, om ett godt resultat skail vinnas.
Förhuppuingar, som ej stödjas af dylika beräkningar, komma
\anligen på skam.
Den grekiska flottan kunde ej spela någon af.'qiiranr(e roll
utan att på ett allvarligt sätt hota Konstantinopel, helst i samband med landstigningstrupper för att fullfölja en vunnen fördel. För detta ändamål måste den turkiska flottan utgjort
fiirs ta operationsföremål et. Först då denna tillintetgjorts, kunde
Konstantinopel all varligt hotas.
J<'anns nu 11ågon utsigt att lyckas häri!
En god ledning för bedömandet häraf torde vara en jemförelse emellan bestyckningens värde å de pansarfartyg, som
a ntagligen kunnat bringas i aktion.
Turkiet, som för ett trettiotal år sedan under engelskt inflytande skaffade sig en pansarflotta, hvilken då intog ett af
de främsta rumm en, hade låtit större delen förfalla. Den bästa
återstoden bestod af de fyra för några år sedan iståndsatt~
fartygen: Azizieh, Jliahmudir-11. Orkanich och Osmaniel1. Dessa
fartyg om 6400 tons med en fart af omkring 12 knop, förde
l1 vart och ett :
J'ans.·~kycld

em.

Lefv. kl'aft Henomtr.
met. tons. smidt jern
cm.

2 st. 24 cm. kanoner (Krupp) .. . 12
:?8
1400
12
d:o
.,
2l ,
'-'
900
10 , snabbskjut. kanoner
ti
l ., kulsprutor.
lätta pj eser.
.,
Rustade voro dessutom:
Hamidieh, vice amiral Hassan Paschas :Haggskepp, sj ösa t-
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tes 188i:l efter att hah ·a stått ~O år på stapel , G700 tons, far t
12 kno p.
B estyckning:
nomtr.
l:'ans.-skydd L ef v. kraft ~Uc
mi dt jern
em.
mer. ton~ .
cm .
10 st. :!6 cm. kanoner (Krupp)
1800
12,7
30
2 Il 17
2 , kulsprutor
6 ,, lätta p j eser.
.Mesoodieh . byggd 1 ~7 4, 9 1 ~0 tons, fart 12 knop.
Bestyckning:
Leh. kraft Genom tr.
Pans.-~kydd
met. ton~. ~ m i d t jern
cm.
l'lll.

12 st. 25 cm. kanoner (Armstr.)
~3
3U
1800
3 .. 15
(Krupp)
7 , kulsprutor
6 11 lätta pi eser.
Nerljim -1-Schefhet. byggd 18li8, 2086 tons, fart 11 kuop.
Bestyckning:
Pans_-,.;J;:~-d d

('111.

l st. ~3 cm . kanon (Armstr. ) ..

rl :o

12,7
12,7

(;rnomtr.
I;c•fY. kmft ,;m
i <l t je m
me t. ton~.
en l.

1000

:,oo

22
l

(j

4 " 18 "
4 , kulsprutor
4 ,. lätta pj eser.
De ofvan npptagna pansarfartygen hade alltså samman lagdt G3 pansar brytande kanoner med en lefvande kraft af
omkring 80,000 meter-tons, dessntom 5B mindre pjeserr hnu·af
st örr e delen ant agligen Yoro snabbskjutande, och 41 k ulsprutor.
Grekland har offrat j em f,)relsev is stora s ummor. ej al leuast
på nybyggnader, utan äfven på tidsenliga ä ndringar. Underlägsenhet en i an ta l u ppväges af ökad t stridsvärde.
P.sam byggdes 189U, men har under fö rlid en vinte r mod er niserats i T oul on. Fockm asten , som hi ndrade kasse mattk anonernas eld föröfver, har bor ttagits; en stridsmärs är upp-
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byggd några meter öfv er kassemat thuset; stormasten har sänkts
några meter och kryssmasten aftagits 6 met er från däck samt
försetts med två stridsmärsar, den ena strax ofvan aktra tornet
och den andra ett par meter högre upp.
Bestyckning (Canet) :
Genomtr.
l'an f; .-slzydrl Lefv. kraft
jern
met. -to ns. smidt
cm.
cm.

73
5600
2 st. 27 cm. k. 3G kalib. långa 30 bar b.
63
4500
30 cl:o
d:o
30
d:v
l ,
33
36 kassem. 1000
d: o
4 ., 16 cm. k. 36
1000
33
30 bar b.
cl:o
36
d:o
l
"
.,
10 cm. snabbskj. k.
l
öfverbyggnaden
8 , G5 mm.
d:o
(:) » 47
,,
d:o
) på öfverbyggnad och i stridsmärsar.
: ~ ,, 37 ,
d: o
f
Hydra or:h Spetsai ·x'), byggda år 1889, gröfre besty ckningen
lika med Psara, elen lätta bestyckningen består af 4 st. 8,7 cm.
kanoner, 2 st. 37 mm. snabbskjutande kanoner och 16 kul-;prutor. Dessutom fanns å alla fartygen l öh·ervattenstub
fö rut och l på hvarje sida. Fart l 7 knop.
Dessa tre, som torde varit de enda pansarfartyg Grekland
i början af striden kunnat påräkna för en allvarlig offensiv,
fö rd e alltså 21 st. pansarbrytande kanoner med en lefvande kraft
af omkring 62,000 met.-tons, dessutom 39 lätta pjeser, alla. utom
de åtta 8,7 cm . kanonerna, snabbskjutande, och 32 kulsprutor.
B etsileos Georqios, med 2 st. 17 cm. kanoner, l st. 15 cm.
k a non och 9 kulsprutor, är ej medräknad , emedan denna lilla
pansarb åt knappast egcle annat än defensivt värde i egna
fa rvatten.
Oaktadt således Turkiets klargjorda materiel var högst betydl igt äldre än den greki;;;ka, så var dock dess artilleristiska
effek t ej att förakta. J\Ian bör nemligen ihågkomma, att de
'J Des:5a far tygs bes lutade äurl ring ti ll likh et med P~am had e
kt'iget medhunnit,.

ej före
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äldre Kruppska och Armstrongska kanonerna had e en ganska
stor skjuthastighet, föga understigande den franska skruf·
mekanismens. Autagligen 'kunde de grekiska 27 cm. kanonerna
ej uppdrifvas till större hastighet än ett skott på 4 ~l ö minnter, och längre tid bör ~j motståndarens grötsta kanoner fordra.
En fördel erbjuder uppställningen på grekiska fartygen derigenom, att en 27 cm. kanon och en 16 cm. kanon äro placerade midskepps och sålunda användbara å båda sidor, men
som det hitta artilleriet å g rekiska sidan är underlägset, torde
.artilleriets värde emellan de båda utrustade flottorna ej kunnat
vara mycket olika. ärvervattenstubern a å de grekiska fartygen, hvilka stå fullkomligt oskyddade, had~'", under förutsättning af en taktik, afseende artilleriets verl;:an, antagligen ej
kunnat blifva af afgörande betydelse. Beträffande slutligen
torpedväsendet oc:h kryssarfartygen, så torde äfven hi:ir en
öfvervigt förefunnits å turkisk sida. Efter hvad man förnummit lära de turkiska torp edbåtarne varit j emförelsevis väl Ull derhållna och dess personal öfvad.
På grund af det anförda torde framgå, att det s~lkerligen
varit en rätt vansklig sak för grekiska flottan, att, sedan turkiska flottan var rustad och befästningarn e bemannade, -Eorcem
Dardanellerna för att i Marmara-sjön fortsätta offensiven. Å
andra sidan synes sannolikt, att om Grekland haft fria hän der
och före den 20 Mars, eller den dag då större delen af turkarnes flotta lade ut på r edden , hvilket egendomligt nog synes
varit samma dag. som den grekiska flottan nöd gades lemna
Kreta, kunnat besluta sig för en stöt mot den turkiska flottan
och mot Konstantin~pAl , oaktadt kriget ej var förklaradt (dervid följ ande de stora sj ö makternas talrika exempel), så skulle
ett dylikt företag haft stora utsigter att lyckas i hvacl flottan
angmge.
Hade återigen den turkiska flottan, sedan den slutlige;1
blef rustad, varit i fullt stridsdugligt skick, d v. s. väl mule1··
hällen) bernannurl oclt ledd. borde den, ehuru bestående af. gamla

f artyg med till större delen urmodig bestyckning, haft mi nst
l.i ka stor utsigt att lyckas i en beslutsam offensiv taktik som
TegeMuoff vid Lissa.
Faraguts gamla uttryck ;·give me 1Japer ships, only men
to figln.t them" :finner här en ytterligare ti llämpning.
Man är ofta benägen att, vid nya uppfinningar eller stor<~
framsteg i hvad angår materielen (artillerimat.eriel en e,i uteslut en), se epokgörande vändningar, som helt och hållet förtag a
värdet af det b efi ntliga. Detta är en fara , som ej nog kan påpekas. Ingen kan tillämpa allt nytt på det gamla, och ingen
kan utbyta allt det :gamla mot h varje ny förbättring. U i vecklingen måste derför alltid ingå en kompromiss med det befintl.iga, så att man derpå tillämpar sådana förbättringar, som leda
till ett bestämdt mål. Men uneler al7a förhållanden är nödvändigt att, som man säger, ;;hålla sitt krut torrti', så att alla
:flytande stridskrafter äro tekniskt användbara, samt derj emte
att hafva en personal, :;om ej allen ast i rätta ögonblicket finnes
på sin rätta p'lats., utan äfven har förm åga att anYäncla ln·aJ :i e
.sak, ,gamma.J eller ny; till ett rätt mål.

Om det sålunda är af stor vigt att hålla den gamla nJaterielen så användbar ~om möjligt, så är det tydligen ej mindre
vigtigt att vid nyanskaffning tillegna sig det bästa, som tekniken har att bjud a. Och valet härvid är ingalunda lätt, synnerligen inom bestyckningens område, med elen rikedom på
system, som för u ärvarande finnes och som all~jemt ökas. E11
särskild svårighet härvid innebär kaliberfrågau, hvarom längre
fram något ytterligare skall redogöras.
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]{anone J·.
Liksom utvecklinge n af svensk industri i allmänhet synes
vara stadd i kraftig rörelse, så bafva äfven arbetena för utvecklingen af den inhemska artilleritill ver kningen bedritvits
med stor framgång. H vilken stor betydelse det har, att kunna
inom landet frambringa all erforderlig krigsmateri el, torde
lmappast behöfva mer än påpekas. Vi hafva länge nog varit
nödsakade &tt gå öfver ån efter vatten, hvad såväl pansar som
grofva kanoner beträffar.
Faran häraf skall visa sig, ej blott om vi genom blockad
afstängas från förbindelsen med yttre verlden, utan den skall
göra sig kännbar redan då, när vid förveckling ar mellan större
stater dessa för egen räkning lägga beslag på de främmande
etablisseme ntens produktions förmåga. Vi böra derföre med
glädje helsa utvecklinge n inom egen industri och hoppas: att
denna snart skall vara mäktig att öfvertaga allt b vad vi sj elfva
behöfva i materiel väg för krigets förande. :\'Ien ' varsamhet
och uppmuntran äro nog af nöden, om vi skola bestå i konkurrensen. Huru stor denna i sjelfva verket är, torde framgå af
den sträfvan, som utom landet förefinnes att sammanslå de sär·
skilda firmorna till några få ofantliga etablisseme nt.
och \VhitSå t. ex. hafva under året firmorna ArmstronO'
b
millioner
90
af
worth sammanslag its til! en med ett kapital
kronor. Vickers har genom inköp af Naval Constructio n and
Armaments Company\; verk Barro1v-in- Furness kunnat erhålla
kontrakt på byggandet af ett nytt slagskepp af "Canopus"typen. Schneider är förenad med ~'arges et Chantiers de la
Mediterrane e, och bekant torde vara, att Krupp, förenad med
Grusonverk en, har för afsigt att kunna hädanefter leverera ej
allenast kanoner, maskiner och }Jansar utan ätven de fartvo..~ O'
'
hvarpå dessa skola sättas.
Enligt senaste uppgifter från Bofors synes detta bruks
tillverkning ar tä:fla med de förnämsta utländska. J ag vill blott
af deras kanoner här anföra tvenne kal ibrar, som synas särskildt beaktansvär da, nemligen 15 cm . kanonen, som torde
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kunna anses som •normaltyp för pansarfarty gens sekundära batteri, och 7,5 cm. kanonen, hvilken allt mer uttränger de mindre
kalibrarna bland de lätta kanonerna. Bofors 15 cm. kanon af
50 kaliber längd gifver sin 40 kg. tunga projektil en utgångshastighet af 834 meter, som motsvarar en lefvande kraft af
1420 met. -tons, eller 230 met.-tons pr ton kanonvigt
7,5 cm. kanonen af 50 kaliher gifver projektilen en utgångshastighet af 763 meter, hvilket motsvarar 234 met.-tons per
to n kanonvigt. På grund at' projektilens lätthet, G kg., antages skjuthastigh eten för denna kaliber blifva obetydligt underlägsen de mindre kalibrarne, och om den flackare banan medräknas, torde absoluta antalet träffar på viss tid och lä!lgre afstånd ombord måhända ~i blifva underlägset antalet från 47
och 57 mm. kanonerna. Dess sprängverka n torde kunna beräknas till ~,5 gånger 57 mm. b:.nonens projektil.
c~n. snabbEn något kortare l5 cm. Snabbskjutl inde kanon än den E>skjutande
.
.
.
.
ofvan upptagna är nyhgen profskjuten v1d Bofors med den kanon.
Kruppska prujektilvig ten, eller 51 kg., och torde här få angifvas några data äfven ifrån denna. Kaliberläng d 43; vigt 5600
kg. mantlad till mynningen, utan mekanism 5420 kg. :Mekanism
och lavettage af Bofors patent och lika med förut för 12 cm.
snabbskjuta nde kanonen beskrifua. Vid första profskjutnin gen
underkastad es kanonen tryck af 2890 atmosferer. skjuthastig heten har uppgått till 7 skott per minut. Vid serieskjutni ngarua för bestämmand e af lämplig laddning erhölls med rörrormig ballistit, yttre di am. 21 mm., inre di am. l O mm. och
längd 190 a 200 mm., följanJe:
Ladd -vigt.
9 kg.
d:o

RP kyl.

Try ck.

288 mm.

:.H20 atm.

~!JO

2559

"

"

v o fi7 l
"

686

m et.

"

-

Den stora skjuthastigheten af 7 skott i minuten är i sjelfya
verket ett anmärkning;;värdt godt resultat i betraktande af att
betjeningen var fullständigt oöfvad och projektilen ej obetydligt t)'ngre ~in de franska och engelska. Detta resultat får till
stor del tillskrihas den sinnrika konstruktionen af en ny laddbrygga för Boforskanonerna. Den är skålformad och betäcker
skrufmoderlägets tvenne nedre gängade sektorer, nilr kammareJt
är öppnad. Laddbryggans båda ben äro försedda med gängor,
passande uti skrufmoderlägets, och framti ll sammanhållna ocl1
styrda af en stark flens. En särskild klinka, försedd med fjeder, fasthåller laddbryggau stadigt i sitt läge, då kammaren
är öppen.
Då mekanismen efter fullbordad laddning stänges, undanskjuter skrufven elen omnämnda klinkan, hvarigenom laddbryggan blir fri att vrida sig uti skruftäget. :När nu den fullt
införda skrufven omvrides, medför han laddbryggan, tills denna
stannar uti skrufläget mellan de gängade sektorerna, der cp·arhållen, dels sidovägen af skrufvens gängor, dels framtill af deu
{)mnämnda flensen. När mekanismen åter öppnas, medföres
cryggan uti skrufvens rörelse, til ls den åter täcker skrufmoderns undre sektorer: då skrufven drages tillbaka, frigöres klinkan, som af sin fjeder tryckes upp förbi kanten af laddbryggan och fäster denna i sin skyddande ställning.
Den ifråga varande lad d bryggan arbetar sålunda fullkomligt automatiskt. :i\'Ian erhåller ett tillfredsställande skydd för
den under laddningen ömtålig·aste delen af skrufmodern, utall
att särskild hvarken tid eller kraft härför tages i anspråk.
Laddbryggan ~lr dessutom, såsom ständigt liggande inuti skrufmodern. skyeldad mot yttre åverkan. Vid den ofvan anförda
profskjutningen med Bofors 43 kal. långa 15 cm. snabbskjutande kanon har denna laddbrygga funktionerat till ytter::;ta
belåtenhet, och vi torde kunna motse samma tillfredsställand e
resultat för såväl 12 cm. snabbskjutande kanonen som fiir
gröfre kalibrar än 15 cm.
Fördelen af att hafva något skydd för skrufm odern fram-
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träder måhända mera Yid användning af delad ammunition
såsom hos oss. Man kan n·emligen ifrågasätta, om ~j den långa
enhetspatronen med större lätthet inriktas mot loppets medellinie än elen korta projektilen På grund af de många fördelar. som den delade ammunitionen erbjuder vid transporter
och lan?;ning, torde det dock ej böra ifrågasättas att frångå
densamma, synnerligen då genom den nu beskrifna laddbryg-ga11
skjuthastigheten ät1dock kan hållas uppe För närvarande torde
clet ej vara någon firma mer än Krnpp , som fortfarande håller
på enhdsammunition för så grof kaliber som 15 cm. Redan
för l~ cm. kaliber är användningen deraf dock mera talrik.
oaktadt de många olägenheter, som dermed förenas vid användning ombord.
Den för flottan antagna 47 mm. s n ab bskj utan de kanc,n .:\1,'95
har blifvit profskjuten med användande af nobelkrut 2 XGXG
mm. Projektilvigten är l)G kg., och erhölls:
med la\ld. ;JOO gr. V 0 740 m. 'I'ryck 2000 atmosf.
2780
"
vu 855 ,.
357 "
,.
"
minsta rekyl 110, högsta 120 mm.
Vid hastighetsskjutning uppnåddes 10 skott på 27 sekunder.
Vi halva här fått ett vapPn, hvilket för närvarande e.i
öfverträffas af någon dess likP. Vapnet är hufvud sakligen atsedt ti ll torpedbåtsbestyclm ing. Använd på patrull- och bevakning:;båtar skall denna kanon ~lfve n blitva ett fruktansvärdt
vapen för fientliga torped båtar; synnerligen vid nattbevakning
af farleder och ankarsättningar, hvarest fienden antagligen ~j
kan använda sin fulla fart.
De hittills använda 26 mm. lmlsprntorna äro deremot för
torpedbåten ett jemförelsevis ofarligt vapen, hvilket framgår,·
dels från de senaste utorn-europeiska krigen, synnerligen de t
brasilianska, och dels från de iemföranrl e försök, som i September 1893 utfördes i CarlsJuona mellan 25 mm .. kulsprut or
och 38 mm. snabbskjutande kanoner.
Också borttages nämnda vapen från nästan alla marine r,
äfve.n såsom båtbestyckning. 1 Frankrike bestyckar och a11-

~ 7 llllll.
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vänder man såväl rodd - som ångslupar till bevakning. Det
som äro längre än 10 meter, erhålla i allmänhet 41 mm. kan on,.
de derunder 37 mm. kanon.
Frankl-i l; f' .

Alltsedan Frankrike genom sin modell 1858-GO öppnade
vägen för bakladdningsa rtilleriets införande bland flottornas
bestyckning, kan man med skäl påstå, att detta land gått i
teten för artilleriets utveckling. Fransmännens ovanliga förmåga af systematiserin g har här märkbart framträdt.
Redan få år efter nyssnämnda tidsperiod öfvergafs i princip
framladdnings systemet ·i Frankrike genom införande af artillerianoner
modellen 18G4--G6, som i1111eslöt endast-. bakladdninask
o
omkring
med
ler
knapp-projekti
för
längd
kalibers
l!)
till
14
af från
i350 meters utgångshastigh et. 1870 infördes gördelprojektil erna;
utgångshastigh eterna kunde härvid höjas till 450 a 500 meter,.
längden öfversteg dock ännu ej 21 kaliber. Efter några mellanmodeller kom så modellen af år ! 88 J, som omfattade alla kalibrarna och kännetecknade s genom öfvergif vandet af den för
de kalikedånga kanonerna alltmera svårblifna tuberingen samt
af tack j ernet.
Stålet biet nu allmänt ::mtaget, och tuberna utbyttes mot
de gröfre kärn rören, h varpå banden direkt lades i flera eller
färre hvarf. Genom det något ökacie tryck ~tålet medgaf,
genom krutteknikens framsteg och genom kanonernas förlängande till 28 kaliber kund e utgångshastigh eten uppdrifvas till
t)OU meter. 1884 ökades kaliberlängden till 30, ehuru 600 meter
bibehölls i utgångshastigh et, men 1887 g jord es åter ett betydande steg framåt. Den då fastställda modellen beräknades
för utgångshastigh eter af 8UO meter, och kaliberlängden ökades
ti ll 45. Samma utgångshastigh et eller 800 meter bibehölls.
. slutligen för den sista franska modellen af år 1893. Genom
det rökfria krutets progressiva egenskaper har man för denna
modell kunnat minska loppets längd och kanonens '1igt, oaktadt
hastigheten bibehållits.
Endast småningom följ de öfriga mariner den franska så-
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som. ledare. lnom vår flotta bär den första bakladdninaso
modellen årtalet 1869, och först i början af 80-talet försågo
engels männen motvilligt och långsamt sina fartyg med denna
kanontyp. Ett ej ringa antal grofva framladdnings kanoner är
ännu i tjenst på engelska fartyg.
Betänksamhet en i fråga om bakladdningen är emellertid ,
som vi veta, sedan länge en öfvervnnnen ståndpunkt, och j
det täflingsarb ete, som nu pågår, är fara värdt att lednin~er1
flyttas öfver på andra händer.
Under de gångna här skisserade 30 åren har utgångshastighetens ökande varit det förnämsta målet: nnmera tillkommer äfven snabbskjutning en, hvilken kan u'p pdelas i två
iunktioner, snabbladdning en och snabbriktninge n. För näret bör
varande kan man säga, att 800 meters utgånasbastiah
b
b
allt
men
,
projektilslagen
vara nog för de hittillsvarande lättare
visar, att äfven detta tal snart skall öfverskridas.
Antagligt är nog, att man ej på länge vill öfver~tiga en
kaliberlängd af 50, men äf\-en med denna längd lotvar redan
nu såväl Bofors, som de flesta andra fabriker, hastigheter ej
oväsentligt högre än 800 med det medelgrofva artilleriet.
Ett villkor för hastigheternas ytterligare uppdrifvande, om Stftltråds·
man ej vill öka kaliberlängden , är tydligen att kunna öka kanoner.
kanonernas motståndstörm åga mot inre tryck, och synes härvid
ståltrådskanon erua småningom komma att intaga ett framstående rum . Länge hafva försöken dermed pågått, innan de nått
si.n nuvarande fulländning. H.edan i början af 80-talet pröfvades i Frankrike Scbonltz' ståltrådskanon er. Dessa voro lindade med rund tråd, då deremot Armstrong, som so1mtidigt
upptog liknande försök, an vände rektangnliir tråd. l Frankrike hoppades man, att de första ståltrådskanon erna skulle
kunna utan svårighet motstå tryck af 3500 kg. per cm . ~, uuJer
det man med det vanliga till verkningssätte t, då liksom nu, ej
gerna går öfver :2600 kg. Man fann dock snart ' att svåri<rheb
t er uppstodo vid tillverkningen för erhållande af jemna serrage
rrn. m., hvarför utvecldinf!:en gick långsammare än förut beräk-
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kanon.

nats. Nu är denna frå}.!:a dock sedan några år prakti,;kt löst i·
England. Under dAt förflutna året hafva talrika kanoner af
denna typ utlemnats till tjenst från såväl Armstrong som \Voolwich. Kraftigast bland dem alla äro de 30 cm. ståltrådskanoJier, som Armstrong tillverkat för Japan.
Kanonen är endast 40 kaliber lång och väger 4:-3,s6 eng.
tons, men ger med en utgångshastighet af 739 meter sin 38ö
kg. tunga projektil vid mynningen e:1 letvande kraft af 10717
metertons. Enligt Krupps formel genomtränger proje~tilen
~l\J,2 cm. jern, hvilket lär vara det bästa resultat någon kano1L
hittills gifvit.
1
Teorien för dessa kanoner, h vilken torde vara obehöfligatt här upprepa, är så öfverlägsen den för hittiJls gällande
system, att man på många håll är öfvertygad, att ståltrådskano-·
nerna snart skola uttränga alla andra intill en viss minimikaliber. Armstrong synes för närvarande ej gå längre ned äil!
till 15 cm. kanonen, men gränsen torde ej stanna der, ty i·
Frankrike hade man funnit lika stora fördelar af detta system:
ända ned till 90 mm. kanonen.
Ett ytterligare steg tili utveckling af detta system fi1rsöker
man nu taga i Amerika.
Rerlan för flera år sedan gjord e :NI. .J. Brown försök me c]
Pn mindre pjes af sitt system, som i hufvadsak skiljer sig från.
de vanliga trådkanonerna derigenom, att kärnröret, hvarpå trädarna lindas, är deladt i ett antal segmentformade delar afgenom kärnlinien gående plan. Den större lätthP-t med hvilken de lånO'a
från alla sidor btt åtkomliga segmentdelarna
bl
kunna bearbetas till erhållande af erforderlig hårdhet och
elasticitet, än som är möjligt med det långa, delvis svåråtkomliaa kärnröret då detta är i ett stycke, framhålles vara den
b
'
väsentligaste fördelen med systemet. Inre delarna af kanonen,
såsom utsatta för den största påfrestningAn, uehöfva just derför
den omsorgsfullaste tillverkningen. Under de hittills verkställda skjutningarna med en kanon af 12,7 cm. kaliber upp-

~ifves,

att kanonen uthärdat tryck, uppgående till 4700 k-g.r
ntan att visa tecken till öfveransträngning.
Under tillverkning är en ?5,4 cm. kanon med 45 kaliber
]ängd och 30 tons vigt. De segmentfurmade tubdelarna äro
,~:2 till antalet.
Stålet i dessa tubdelar väljes och bearbetas
så, att det skall få en elasticitetsgräns af S~l kg. per mm.:l och
hållfasthet af 12+ kg. Om härvid betänkes, att för det osmidda.
kanongjutstålet siffrorna 4;) och 90 beteckna vackra motsvarande v~lrden, finner man, hvilken hög fordran ställes på den
använda metallen. Rördelarna hopsättas genom särskilda annrdningar och afsvarfvas utanpå, hvarefter trådlindningen utföres. Trådens genomskärning är !)_vadratisk med 3 mm. sida;.
rlen skall hålla ännu strängare prof än rörämnena, nemligen
Plasticitetsgräns lG~ kg. och hållfasthet 18-1 kg. per mm.Z:
l~fter trådlindningen svarfva.s röret invändigt och uppvärmes
med gas för att mottaga den refflade innertuben i två l~lngder,
som i kammaren har en gods~jocldek af 25 mm., men mot
mynningen af:srnalnar till 19 mm. Det Herdelade kärnröret har
vid stötbotten samma godstjocklek som trådlindningen , eller
i Ol ,u m m., båda afsmalna småningom mot mynningen. Sist
]•ådrifvas mantlarna, som skydda tråd lin dningen, i likhet med
,·id öfriga ståltrådskanoner.
Enligt den i "Scientific American 11 för November 1896 lemuacle beskrifning skola segmentdelarna sammantryckas så kraft igt, att en initialsptlnning förefinnes af 49,:; kg. i kammaren
oc h 43,:; i loppet. Kanonens tangentiella motståndsförmåga
ileräknas vid stötbotten till 54 kg. och vid mynningen till 3? kg.
(lm härmed jemföres beräknade trycket med stridsladdning,
nem li gen 3G kg. vid antändningen och 17,5, då kulan lemnar
111ynningen, synes dock, att kanonen unelerkastas en frestning
\<Jmkring 65 °/o af totalmotståndet), som öfverstiger hvad man
med de hittills använda systemen vedervågat, h vilket torde
\'dra 40 i\ 50 °/o. Såsom skäl för en elylik förhöjd frestning
angifves lättheten att ber~ikna och kontrollera hela tillverkning •m och de använda metallerna.
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Huruvida de gjorda beäikningarna komma att öfverensstämma med de praktiska resultaten skall snart visa sig.
Emellertid torde det ej förvåna, att man med de ofvan
anförda stränga fordringarna på materialets godhet kunnat
komma till de lysande jemförande resultat, som framgå af nedanstående tabell, hvarvid såsom jemförande part är framställd
Benaste modellen af Amerikas kraftigaste kaliber:
1\:alibcr

\"igt

r m.

tons.

Ugh.

1JCf\·. kr.

mct.-tons..

delad t kärnrör, trådlindadt ... .. 26.1
11 ()00
30
914
bandad ................................. i:l3
60,:.
640
10200
Den segmentdelade kärnrörskanonen skulle sålunda pe!· ton
.af kanonens vigt erhålla den stora kraften af 3\::JO met.-tons,
under det att den förut omnämnda japanska kanoneiL tillverkad hos Armstrong, endast uppnår 220 met.-tons.
Med de ,torartade 1·esurser, som i Amerika ~tå till buds i
tekniskt och ekonomi~kt afseende, och med dt>n kända ihärdighet, man derstädes utvecklar vid reali~eranclet af nationella
uppfinningar, har man all anledning antaga, att Drowns system
skall slå sig igeuom och komma att utöfva ett vigtigt inflytande på al"tilleritekniken litet ln·ar;;tädes.
Velins ~krnr.

Yår i Lonriuu lJosatte landsman, ingeniörell A. Yelin, har
konstruerat en sinnrik modifikation at den gamla franska skrufven, som, jemte en ähenlecles at honvm konstruerad mekanism
för öppnande och stängning af skrufven, tillämpats på d e tre
24 cm. kanonerna \Vhitworth & C:o tillverkat för Oscar-Fredrib;borg och hvilka nyligen blifvit derstädes uppsatta.
Yid profskjutuingarna, som verkställdes för en af kanonerna med 24 skott och för de ö±riga med 4 :;kott h ~'ar, U}>pgick trycket stundom Lill öfver 3000 atmosferer; skrufvens l1ållbarhet synes såhmcla vara höj el ötver h varje tvifvel.
Uppfinningen afser hu±>uclsakligen att minska den för bakladdningsanordningen erforderliga vigten såväl hos skrufven
som k~nonen. Den franska skrufven, med endast halh:a antalet
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sektorer gängade, betingar nernligen stor längd för att erbjuda
behö:flig anläggningsyta. Som kanonen naturligen måste med
sin skrufmoder omfatta skrufvens hela längd , medför gifvetvis
skrufvens förkortande en direkt vigtbesparing på såväl denne
som på sj elfva kanonen. En dylik förkortning afser Velins
uppfinning genom att dela skruf och skrufmoder i 12 sektorer,
hvaraf blott 2 äro släta, men deremot 10 gängade. Alla sektorerna ordnas i trappform , hv;:r och en så mycket längre från
den gemensamma. axeln, som gängans djup. Niir den införda
skrufven vrides 11 12 hvarf, griper bvarje gängad sektor in i
motsvaraude gängor på skrufmodern.
Anläggningen skulle sålunda komma att ske utefter 10 , u
af omkretsen, d. v. s. 5/ 6 i stället för 3,'ö med hittills använda
skrufvar. Vinsten i anläggning~:yta skulle derigenom blifva
G7 °/o. Som emellertid en mindre del af gängorna måste borttagas för de rännor (a), som äro anbringade mellan hvarje
sektor, beräknas vinsten endast till c:a GO 0 /o. .t bifogade ritning visas bakplanet at en kanon, försedd med denna skruf.
Uppfinnaren hamhåller följande fördelar och beräkningar
angående sin uppfinning. Under det att en äldre skruf, konstruerad för en karmnare af 300 mm. diameter, erhåller, då
den beräknas enligt den i England föreslagna regeln, att påkänningen i gängorna icke får öfverstiga 10 tons per qv.-t., när
trycket i kammaren uppgår till ~o tons, en längd af 35,5 cm .
och eu ungef~lrlig vigt af 213 kg., erhå ller Velins skruf en längd
af l !J;n cm. och en vigt af 139 kg. Skillnaden i vigt mellan
båda dessa skrufvar är så:unda 14 kg. Besparingen i vigt på
sjelfva kanonen uppgifves för en 26 cm. kanon böra blifva
omkring 326 kg. lYI en hespari u g i vigt medför ätven bespari ng
på utrymmet, hvilket synnerligen för tornkanoner är af afsevärd betydelse. Dermed föl j er ärv en snabbare utförande af alla
erforder liga rörelser, hvilket befordrar sl,juthastigheten. Slutligen påpekar iuventorn, att påkäuningarna för såväl skruf
som skrufmoder blifva bättre fördelade på de olika koncentriskt
Lggande fiberlagren, hvarjemte på grund af skrufvens afkortande
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de främre gängorna blifva ansträngda mer i likh et med de
bakre och ej så lätt utsatta för öfveransträngn ing.
Kammarskrufv ar hafva en ligt detta system utförts till
75 mm. samt 12-, 15-, 21- och 24 cm. kanoner.
Förnekas kan j u icke, att i teorien den nu beskrifna skrufven synes erbjuda väsentliga fördelar. :\fan sparar på utrymme
och vigt samt vinnf\r hastighet. J;~mellertid böra vi ej uteslutande
jemföra den med cylindriska skrufvar, utan fastmera med den
hos oss väl hädanefter mest förAkommande Bofors-m ekanismen.
Om Velins skruf ej dervid kommer att förete lika stora fördelar, så synes man dock kunna ifrågasätta, om ej dess tillämpande på Bofors sferformade skruf skulle merHöra sådana fördelar, att de kunde motsvara den förhö jda tillverkninl!:sko stnaden.
Bland öfri)!:a bakladdningsm ekanismer, som under året
Canets
bl ott f ram·11 ·
senaste
bakladd· gjort sin rund i den militära litteraturen, v1 Jag
ning?·mcka· hålla Canets senaste, hvilken företer en originell konstruktion
och snart lärer komma till användning i franska flottan.
msm.
Mekanismen brstår af endast fem delar, utom kammar-

°

skrufven, samt öppnas och stänges medels en rörelse af 90 af
den direkt verkande häfarmen.
E:ammarskrufv en har formen af ett sferiskt segment, baktill begränsadt af en konkav, cylind risk yta, hvilken tjenar
som laddbrygga, och på sidorna afskuret af två paralleJa plan,
hvari koucel!triska gängor i:iro anbragta. I kanonens bakstycke
äro i två vertikala, paralleJa plan uttagna motsvarande koncentriska gängor, hvilka tjena ·som styr - och stödgängor åt kammarskrufven under dess manövrerande och vid skottlossninge n
(se tig.).
Genom att med tre hvarf utskrufva en fästskrut på kanonens högra sida och derefter omvrida skrufven 180 lussas och
borttages denna, hvarefter hvilken som helst af de öfriga fem
mekanismdela rna med lätthet och på några sekunder ombytes.
Atlyrni ngen är mekanisk eller elektrisk. Den mekaniska har

°,

!ll -

rep eterspänning, d. v. s. man kan efter klic:k ånyo spänna fjedern utan att öppna kammaren, en anordning, som numera
tillämpas på alla nya snabbskjutand e mekanismer och som
synes innebära påtagliga fördelar.

Lavetter.
Det stora inJlytande lavettens konstruktion har på snabbskjutniogem gör, att äfven dessa äro underkastade en fortgående
utveckling.
Snabbskj utningen uppdelades i det föregående i snabbladdning och snabbriktning. Om snabbladdning en hufvudsakligen underlättas genom ändamålsenlig a konstruktioner af laddningsmekanism er och anstalter för ammunitionens frambringande
och införande, hvarvid kärnliniens lämpliga höjd öfver däck
och dettas plana beskaffenhet är af särskild betydelse, hvilken
tyvärr ofta nog förbises, så beror deremot snabbriktninge n
nteslutande på en ändamålsenlig konstruktion af lavetten.
Idealet i detta afseende är tydligen, att kanonen skall, i
samrna ögonblick den åter blifvit laddad, kunna affyra sitt
skott riil riktad t.
För att uppnå denna fordran måste ej allenast den riktande under pågående laddning kunna underhålla och så vidt
möjligt fullborda riktningen, utan hela det rörliga systemet,
kanon, skyddsmateriel och lavett, måste nedbringas i vigt och
med yttersta noggrannhet uppbalanceras, så att erforderliga
omkastningar i rörelsernas utförande må kunna ske snabbt och
med noggrann begränsning.
Ju rörligare platformen är, eller, hvad som är dermed liktydigt, ju mindre fartygen äro, dess nödvändigare är att uppmärksamma allt, som kan bidraga till riktningens underlättande.
H vad nytta har man i sj elfva verket af en :flack bana och en
lång porte, såvida riktmedlen äro så ofullständiga, att man
måste se hvitögat på fienden för att erhålla en god träff( l\fed
sådana resultat på kanoners träffsäkerhet, som t. ex. den förut
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omtalade japanska , hos Armstro ng tillverka de 30 cm. kanonen ,
hvilken på 4600 meter satte 3 projektil er inom en rektange l
af 4 X 2 meter, finner man, att fordring arna på riktförm ågan
äfven måste sättas synnerlig en högt.
Den osäkerhe t, som uppstår genom användn ing af oriktiga
afst.ånd, frånses härvid, emedan den är af rent taktisk natur
och ingalund a förändra r fordring arna på materiele ns beskaffenhet.
Af de förut fram:>tällda materiell a fordring arna är den,
som afser möjlighe ten att hafva kanonen riktad, så fort nytt
skott bli±vit färdigt, i allmänhe t tillgodos edd å allt nyare lavettage, hufvudsa kligen genom riktmedl ens anbringa nde på icke
rekylera nde delar.
Beträffa nde platform ens rörlighet så finnes väl knappas t
något annat medel att motverk a denna än slingerkö lars användande, men dessas anbringa nde synes ej allenast berättiga dt
utan hardt nära nödvänd igt på alla fartyg, då erfarenb eten vid
jemföran de försök lärt, att under de flesta förbållan den rullningarna nedbring as till hälften eller stundom ännu mera, såsom
med den engelska "Royal Sovereig n"· typen, äfvensom att farten
i följd at dem knappas t märkbar t aftager.
Nedbrin gandet af det rörliga systemet s vigt tillika med
tyngdpu nktens noggran na afvägnin g i rörelsens centrum, hvilket allt syftar på samma mål, nemligen åstadkom mande af en
hastig omkastn ing i rörelser med anvä11daude af minimum af
krait, utgör emellerti d fortfaran de föremål för de ifrigaste sträfvanden. Endast derigeno m har det blitvi t möjligt att med gynnsamt resultat åter införa en allmänna re användn ing af bandkraften för artillerie ts manövre rande äfven på gröfre p j eser.
De inveckla de kraftötve rföringar na, redan i fred stid osäkra
i förhållan de till den noggrannhe~ och påli tlighet, som här är
oeftergif lig, skola und er verklig strid, med de långa, sårbara
ledninga rna, lätt nog bringas i olag. Att alldeles nodvara dem
är dock ej möjligt; man aubringa r derför handkra ften vid sidan
af den mekanisk a, som numera oftast är elektrisk . För hand-
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lämpliga användn ing uppstäli Ar man emellerti d den
fordran, att arbetet ej bör öfverstig a en, högst två mans för'enade krafter s&mt att de befalland e uch utförand e viljorna
stå i omedelb ar beröring . Denna fordran lyckas man med
nyare lavettage någorlun da uppfylla för kanoner intill 2l cm.

kraf~ens

kaliber, men ej gerna derutöfv er.
De på Terrible och Powerfu l uppställd a engelska 9/' stålt rådskano uerna, hvilka med sin 15 cm . tjocka nickelstå lsköld
Yiiga Go tons, synar:: nemligen ej hafva gifvit goda resultat, utan
måste mall der alltför mycket lita på den elektrisk a kraften,
sum delvis ligger alldeles oskydda d. Ett ombyte till en lättare
k<tliber torde derför förr eller senare vidtagas. E lswicks 8"
kanon synes, med sin 100 mm. tjocka pansarsk öld och totalv igt af 42 tons, vara Jen gröfsta pjes, som, fritt uppställd , kan
med någorlun da lätthet manövre ras för handkraf t. Blektris k
kraft :fi.nnes dock äfven. Samma vefvar och samma rörelser
dervid använda s, vare sig handkra ft ell er elektrisk kraft be1-!:agua.s. Då siclovrid ningen för bandkra ft går trögt, kan en man
på motsatta sidan af kanonen tillkoppla en vef och u~1der
hjelp>i den riktand e.
Hvill;:en noggran nhet i tillvP.rkn ing och afvägnin g, som här
måste iakttagas för att få ett god t resultat, vet emellerti d nogsamt den , som iakttagit , huru lätt äfv en på de små ! 2- och
16 cm. kalihrarn e dödgång ar och cleraf föran ledda bändning ar,
iinclrad e friktions förhållan den och ojemna motstånd , och således
iif'ven ojemnhe t i dön erforderl iga kraften, l;;:unna uppstå, lJvilköt allt i hög grad fördr~jer och försämra r riktninge n.
Som de nyare tornkons truktion erna vidrörde s i senaste
."trsberätt else skall jag här endast nämna, att man till y r.terlig arö minsknin g af friktion, dels anbringa r kombine rade horisonte !n. och vertikala rullbano r, dels, då orenli ghet lätt inkomm er
i den borisonte Ja rullbana n, alld eles borttage r denna och låter
hda systemet hvila endast i elen hydrauli ska pivottap pen och
stödjas af den vP.rtikala rullbana n. Denna anordnin g jemte
e tl del andra förbättri ngar, såsom rekyl i kärnlinie ns riktning

- wo med mera, äro til1ämpad e på våra senast uppgjorda förslag till
])ansarbåtstorn . Ammunitionen kommer att uppföras i hisskorgar i stället för med pater-noster·ve rk. Dylika korgar
komma äfven att anordnas för framskaffande at lättare ammunition. Fördelarna med hisskorgar för de lätta projektilertiR
äro, att den tidsödande uppläggningen och borttagningen af
hvarje ammunitionsde l undvikes, eftersom ammunitionen rednn
i durken kan inläggas i korgen , som sedan med sitt innebAll
frambringas till hissen, uppfiires på det däek eller den öherbyggnad, hvarest de vidkomm ande pjeserna äro uppställda, oeh
framrullas antingen på egna rullar eller räls till behörig plats.
Med en riklig tillgång på hisskorgar och i öfrigt lämpliga allordningar medgifver detta sätt betydligt hastigare framskaifnmg.
H vilket stort in Mytande lavettens konstruktion har på träffprocenten synes mig otvetydigt framgå äfven af redogörelserna ö±ver de engelska skjutöfningarn a. Dessa utföras i allmänhet und er gyunsamma och likartade förhållandeh under
gång på afståncl från 1000 till 1800 meter, hvarunder målet
passeras. Enligt redogörelsen förlidet år hade 11 Dreadnought 11
och "Inflexible'' med sina 12,:,'' ·:'' ) kanoner i äldre slutna tom,
iemte ''Benbow" och "Sans Pareil 11 med sina tungskötta ehurn
mod erna 111 tons kanoner af summa 37 skott icke en enda
träff. Af fartyg &f nyare konstruktion hade de med slutna torn
lägre träffprocent än de med barbett-torn. .Med snabbskjutand e
pjeser erhöllos af G'. kanoner i medeltal 2ö 0 /o träffar, och af
den mera lättskötta 4,7·· kanonen omkring 30 o1o.

P r o j e k t i l e r och P a n s a r.
Profskjutninga rna af citadell- och tornpansaret för Tl1o!'
och .Y ionl bafva under året egt rum , med undantag af torn-

*l:. l•;hnrn mynningsladdare ii r sannolika felet pc"t ifrå gavara nd e korta
afshind -i ~t-litet, att detta ej k11nnat orsa ka fel s kott.
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pansaret för Niord. Thors pansar är beställdt hos Brown &
C:o och Nionls hos Oammel & C:o.
~~lla profningarna äro verkställda vid Shoeburyness me d
l ö cm Finspo11gsproj ektiler.

( 'ita d ellwmsaret.
Plåtens dimensioner 20J
Nickel 2 °/o.
Projekt. - Yi~·t.

kg .

Ansl.-IH1,:t.
me te r.

X l 50 X 24 cm., vigt 5!1:20 kg. Brown & C:o.
LcfY. kraft
1·i<l anslaget.
mete r.'

ln tl'. i plåten .
mm.

292
673,a
540,1
Jö ,aG
Projektilen återstudsade h el; mgen spric ka.
'::!9G
G74,o
53\:J,~
45,•t2
:?rojektilen återstudsade hel; ingen sprieka.
271
G71 ;D
538,8
45,12
kanten.
till
spricka
;
Ofgiven fastnade
<.+enomträngni ng i smid t j ern enligt 'rresidders form el
3

t ..-

= P· dv. O,oOOOO l ~J

- ,61.
= 99

Plaot en s r·elatJ·va va··r·de alltså l ,n·

Plåtens dim ensioner 200 X 150 X 2-! cm .. vigt 5664 kg.
Kickel I,H~ 0 1o.
Projokt.-vig·t.
kg.

A ns l -hast.
meter.

J,efL kraft
vid an~lagct.
m ete1·.

Cammel

&. C:o.

lntr. i plåten.
111111.

2G l
653,6
53! ,9
45,36
spricka.
Projektilen återstudsade hel: mgen
225
68 l ,2
542,s
4Ö,12
Projektilen krossad ; spricka till... kanten.
253
713 ,7
ö55,s
45,45
30 mm. af spetsen lossad ; spricka till "första skottet.
tens re la ti va värd e alltså l ,2v.

Plå-

Torn]ntnsarel.
Den harveyserade profpl åten vägde 5359 kg. Dime11sioner
184,o X 180,,; X 200 cm.

Brown & C:o.

l'roj.-v."l

An~l.-hast.

102

Lcfv. kra1t
vid an~l.

met.

I nträngning i plåten .-ar omkring NO mm.
A ll a projektiler spruugo efter
fi( l ~,3
att hafva åstadkommi t några mindre betyd liga sprickor.
Plåtens relativa värde alltså öfver 1,79.
Såsom jem förelse upptagas här äfven n ågra andra profskjutm ng ar.
Odens fasta tornpansar, tillverkadt vid Crensot. Plåtens
Odens
torn pansar.
dimensioner 200 X 15U X 25 ,> cm, vigt 5920 kg. Projektilvigt 46 kg.

45,au
45,aa

Skjolds
torn pansar.

613

606,~

867,n
8-18,5
837,s

.-\ n ~ !. - ha ~t.

Lefv. !; raft
m et.

lntr. i

564

7:~ 7,7

ö64

d:o

2ö5
280
270

plit t.

l'roj. åte rst. h el; inga sprickor.
d:o.
d:o
D :.,
72G,4
d:o.
oC~ö
d:o
D :o
Plåtens relativa värde alltså l ,2s ell er li ka med Browns,
dock af större seghet.
Danska pansarbåten Sl.jolds tornpansar, härdadt nickelstål
f1 ån Creusot.
Plåtens dimensioner 2SIO X 225 >< 20 nm. Vigt 10660 kg.
Härvid am·ändes Kruppska 15 cm. kromståls-p rujekti ler, vigt
51 kg.
A11 s l. -h a~t.

LcfY . kraft

626
6;3:3

En lätt sprick a mo t und erk ant en .
8pr. ök ad och förlängd till öh. kanten.
$)!=15
619
Mot j)låtens midt, orsakade några ytsp r .
631
1004
Alla f'prickor förstorade.
d:o.
1040
Gi33
D:o
aget, utan att föroransl
vid
All a projekti lerna kro ssa d es
saka betyd liga inträngnin gar. .Plåtens r elativa värde en ligt

1018
1040

:1f krigsmate ri el. En anmiirknings \·iird skjutning mot t\·en nc härdade niekcl:-;t<l lplata r, t ill verk adr vid det ~tora jenn-erk et T erni
niira Hom, tord e biira anföras. Plåtaroas dim ensioner :240 X 160
Anviind knlibcr l ö c m. Projd;:tih·igt +6 kg.
].) c m.
v
Tn: s kott afs k ötn,; mot h va rj e pl:k
Anslags- Leh-.
hastighet kraft
:313 Projek til en kro ,;~a d cs, "petsr n fastnad<• .
l skott a ;1tl9,t
d:o
d:o
++:3
l d:o ii 4:3H,s
•)
d:o
d:o
7
iS()(i,
Hi
R
- d:o ~l
d:o
d:o
N8~
l t1:n il li:20,:,
%7 Proj ektilen hel, genom,.; log pl åten.
l d:u :\ 64\1 ,H
s prickor fi"n·eknnun o, 1n en pl:Ha ma höll o
nomgående
ge
del
n
l~
dl t illFamman.
0111 620,r. meter antagc•s ntra största projt·ktillw,.;tigh et, som
utN;tiinges af p lfttcn, blir den11as relat iva \·iirdr 2,n V id s kjutningPit brkriiftades iifHit den f("n·ut framhå llna "atse n, ntt proj ekti l<'r, so m vid liigre ::msb1gshastiglwt lcrossas mot er1 harv<•yse racl
plftt, ku nna \·id hÖf!:l"C ans lagshastighe t g<' norn triinga Ram ma plåt
f tr!lkomligt hela . .\nmiirkn ingsviirdt iir .i u, att projf'Hilcn kros sa<1c•,; \·id ;;:ii. ~ ~~ h asti~hct so m :~liD mete r, dft den <lere1110t bibehöll
,.; jg hel \·id ;;::\ hiig: hm;tig het som tiö l) nwter; :1 :utd ra ,.; id a n mft~te
erkii11na", att plåten Yn t· af utrn iirkt brskaffenlwt, h\·ilkct ii h ·r n
fnungår a t' d ess h öga relativa \·iirdc.
Den i tr,regftr•nclc f! rsbcriittel;:e mn nii 1n nda profskjutnin gen !'t
Indian H ead , el:\ en 15 c m. proj ektil gPnomtriingc lr <' Il :!,),.J cm.
harn•yse rad ni ckelpl åt, lwsty rk<•r iih·e11 r1en oh·an gjorda iakt-

'rresidders 1,99.

tag·t· lsPJl.
Vid fiirsiikrn blef ne1nlig·<' 11 en l6.2 c· nt. projekt il af -~ö kg.
\·igt kms,.;ad v id en a n,.; lag·shastighe t af fi.J-0 meter sedan den intriing t :40 cm. Deremot trii ngde en projektil af sa mma kaliber,
nw n viig:al1(1e ~- 7,c, kg., vir1 en ha stigh et ;tf (J .t. meter, igt'nom ej
;Jllenast d en lwrvcyseracl e plftten, ubm iifn' n !30,;; em. ekb:wk ning

Liksom i vårt-, eget land, så sö ker man äfven i Italien
göra sig oberoende af den utländska marknaden för anskaffning

jl'mtc• ;{ ~t. ll ,1 mm. pl:'\tar.
f b~drt fall en voru projekti] :-;pC'tsn rna fijr~e(lda llH'd kap ;:c ] af
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mjtd;:t stål. Fii r,;ök med bpslade projektiler påg[t tlcrstiidcf', JJJ <'ll
mvn SY nes haha sdi rt att erhålla tillfrccl;.;,;tiillandc förklaring iifvcr dc tfppniidda -ref' ultatcn.
.A f intresse torde iifH'n Yara att anföra n ~tgra för:oök med
Cammels och Browns biista pan sarplåtar, efter Hom deHsa Låda
verk, såsom ·för ut ang ihits, lenrcn1 pan;;ar till Tho? · och XiO?·d.
Håda haf,·a i Portf'mouth profskju tit harvey;.;cradc ni ckclstillplfttar enligt engelska amiralitetets senaste fordringar, nemligc n att
plåten af clim cnsi01wr 24-+ X 18,:1 X 16,2 e m. skall , utan att r'r11ålla sy;mn·c c: prickor, motstå 6 Holtzer l 6,2 cm. projektiler, Yiigandc 46,au kg. med Cll anslagshastigh et ,d' 6\l 7,s meter. Proj ek tilen s lcfn111dc haft b lir i detta fall 8:24 meter och plåten,; n'lativa viirde 2,2'·· r\ lla projektiler haha kros;::ats oeh lenm at spetsarila (j \'arsittandc i plii.tcn. l<~n nf spetsarna triingde igenom till
bakbmten på Ca Jnm cb plåt; i öfrigt syn tcö på baksidan af bådas
plåtar r nda ~t tituugtning jrmte mindre .Ytspri ckor. Båda firmorn; 1,.
pl~tar bcstodo så ledes profyen med synn erlig hede r.
Några prof p<"t Vicker,.:, :-;ons & (':o utm iirkta pliltar tmclc iifw'n
få meddelas. En lunYc.nwrad nicke lpl åt :w± X 213 X ~U, 7 cu1.
utsattes Yid Shocburync!"s för engelska a miralitetets prof, nemligen
att mo tstå ;) f't. l loltzcr :lO,:, cm. projektil er \·iigandc :l:2J kg., lmu·af
två m ed i"l.Jtl,u meter ans lagshastighet och d en tredje med 5li±.
Vid profvet uppg iek utgå ngsha,;tig hetcn fiir ett af skotte n till :)70
meter, Jn c n in tl'ii ng uin g(' U vnr d ock cnd a,;t 70 111111 . .:\lla projektiler s prungo. Pl åtens relati "'' \'iirde :2,os. .\ ::'\ ettle prohadc~ en
lO ,t c m. nicke lpl åt med en 12,7 cm. Palliser projektil , Yiig:lll d e
22,7 kg. .M ed 5:-13 meten; anslagshastighet upp storl i pl:"t ten <'n
fördjupning af HJ mm. ; me<l ~2 8 meter syntes in tet miirke. Projektilema Hprllngn. Ge numtriinl! ning i f'midt jern 2:J,ö~, a ll tså IT latiYa ,-ii rdct :2,21.
Betriiffancl c proj ektil en och pan,;arct kunua Yi således siiga,
att samma r clati nt f örhå llande ii t· p å \'iig att in triida so m det,
hYilket cxistet·ade vid tiden för gördelprojektilernas införande,
nemligen att projektilen bör kunna genom,.;l å ett p a nsa r af samma
tjoc kl ek, som projektil c' nS egen diatneter. Enligt Tresidelers fm-

-

111

]()~.-

cl erford ra s hiirtör, då SJnidt jc m anyiindcs, 01nkring 0+6

m e te r~-;

:tn,.;lagshasiighet med hos os::; brukliga proj ektih·igter. Enligt li er:-tiides nrkstii ll da förRök torde hastigheten fö r genomslagning af
,-thiirdadt ell e r harveyscradt pan sa r af yppersta bcc;kaffcnhet för
.n iin·arand c biim beriiimas till inrmot 700 meter.
Det tinnes s;dunda an ledning nog att fortfarande striiha t.fter
hi.>ga hastig·hctcr f rå n kanoncma, oberoende af dr taktiska förd clama den fhw ka banan mcdfi\r. En fortfarande sdirig-hd erbj uder
cmrllcrti<l a ll\·iindningen af hiiftiga s priingiin111 cn i projektile rna ,- id
up pd rih·andct af ha stigh eterna.
På g m n d af dessa sd rig hetcr fortfar man i -\Jn erika, d.nta- .J etteprojekmitkanonens hemla nd, att cxpcri Jn cntera i motsatt riktuing, d.,._ s. ~iler och
krok ta banor.
.
.
,;tora s priingladdningar med litrn hastighet. H iiru nder förekom
sist l. .T u ni elen fi.iröda ndc ex plosion en vid l nd ian Head, llå en :26,t
cn1. Oatlumwn s g ranat, ,·iigandc -+~W,~ kg. och sp rii ng laddad 111 ed
139,2 kg. Yått bomu llsk ru t, spra ng innti loppet af ett kiimrör till
en 33 en t. kanon, ln-ilk ct blifvit fiit· ii ndamålet a ptc radt fö r den
omtalade gran ate n. Knttl add ningc n ,·ar iindock sil re< lucc rad att
tryeket deraf ej skull e öhc rstiga 787 kg. pr c m."
V er ka n af ex plosionen Ya r fö rfii randc; såYiil kanon ,.;u m lm· ett
:-öndradcs i sm?1bita r, dock sk adades inge n af dc niin·arantlc pil
g-rund af vidbtgna försigtif!:hcts m:l tt. .:\' ~gra niirståc nde kapslad e
1-Ioltzcr och Ca rpenter 16,2 cm. granate r fingo spcbarna med tiina
kap>>lar afs lag na af kringflyga nde s priingstycke n, h,·ilkct tyder p[l
att litliga försök i Anwrika pågå m ed de,;:;a proj cktilslag. Fiir att
11triina, 11\·ll ken verkan en Gathm a nn ,.; gmnat kun de åstadkon tma
mot pansar Ll ef en dylik, inn ehåll a nde LJ(i kg. dtt bomullskrut,
upphiingd h orisontclt i berö ring med cu plilt, so m npptill hade r·n
tjock lek af ..J,;3,·! c111. och nedtill 30,; cm., s priingd med clL'ktriskt rör.
Enda effekten Yar, att pl?ttc n s miiltcs utefter den lftnga granaten s hela beröringsyta till ett djup af Hi mm., men inga sprickor uppstodo i plåten. D å n rka n mot pansar iir ;;å obetydlig·
(,.;hidt ic ke g-cno mtriing ning p ;t g rund af proj cktilc· ns Icha nd e
kraft sa mtidig t förefinnes), ;; \·na,-; dessa jettegra nat('r niippcligeu
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knnna medföra förd elar, som uppYiiga olägenheterna på gnmd af
kri'~kta ba nor och opå litlig het Yid utslzjutningcn m. m. :\Iot fartyg,; osk.Yddade delar iim språngladdningarna i \'anliga förliingda
och af stål tilkrrb.dc granater fmktansviirda nog, konsten är
blott att på af,;eviirda om ock föränderliga afstånd försiikra sig
om största mi\jliga triitfpmccnt, och i det afi3ecnclct sko la d a!llerikanskn jrttegrannterna med sina krökta banor Silllnf't'ligen ej
blih-a framstilcndc.
~tl'iih·an att införa kastelden ombonl Yittnar i Yiss mån om
obeb1ntskap meJ. fart_vgsariillericb betingelser. :\Inn tyrkcs i Amerika ej nlltid hnfnl en klnr fiirestiillning om i huru hög grad
triiifprnccntcn 11Nlgår just på gl'llnd af dessa betingelser, iifven
Hacka banorna. Dcrom YittYid nndnclninob
,., af dc hittills brnkl io·a
nar en uppsnts i ~cicntifie Amerienn angående den underhaltiga
trii ffprocrnten Yid engelska {~ottans skjutöfningar, lwilkcn enligt
upp~atscn ~knllc utgi\ra bc·Yis för hmu dessa fnddansviirda stridsmask in(T (dc moderna IIIOnsierk::monerna) kuuna heri\1\·ns sitt viirdc
i hiindcma på oskick liga artillerister. Författaren fnllnhtl1ler vidare
att, på grund af :-;amma fr~n f-'l'nastc krig Yunna. erfnrenhctcr an~ående en förs,·innande triiifprocent, det vore biilt1·c bestycka far·tvge n med rnclast n~~ra f~ knnnncr, men hctjeuru1r af goda artiller ister, iin att ,.;om 1111 spiieka dern med ett stiil'l'l' <mtal, viircleliisa · p å grund af d ?t lig·a riktnre. Nkullc denna id(' gen01uföras och
sk1Jllc dertill jcttrgrnnater 111ed ],rökta bnnor vinna in steg, torde
dc amerikanska farh-gen yj~~crligcn (•j bliha mera frnktan sviirda
an nu.

:\fan ska ll nog l'j i .·\mcrika l.H·ka,- utbilda skickligare m·tilleri><ter iin i England, men man ska ll fortfarande yara unelerkastad
dc taktiska heting;cl:-er. 'iOill förmin s ka triitfproce ntcn och som i
s \·åri .._,tdwter
första hand knnna .siio·as
,- ,
"' \'<l ra: jllatftmnen s ri\rli!!.·het,
vid !'nabha ri·~rclseomkastningnr med t unga pj escr, ><HJnt afståndens
oriktig<l uppskattning och tilliimpning.
.\fv en i Frankrike har k:tRtcldens andindning: Ollll.vord miirkviird igt nog förcsp1·;lkare. l Toulun g·jordes förlidet ?tr försök med
skj11tning af s. k. toqwdgranatcr från 16,:, cm. miirsarc, iippstiilld
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på den lilla torpeda y isen '' Dragonnc '·. ~kjutningen vcrkstiilldes
på afstånd mellan 1600 och 300 meter, de_Js till ankars, del;.; under gång. Som mål användes transportskeppet '' Panama'· med
,.,;it·ski lda anordningnr för flytbarhetens benm111dc.
Triitfprocc·ntco Ynr följande:
Afstånd
A n t a Jl
m.
skott. triiH-'ar.
;l
till ankars .............. .. , 1600
l
o
:)
under gang ................. . 1600
t
:)
till n n kar:-:; ·················
] 000
2
:)
under gång .................. 1000
.j.
till ankars ....... ··········
600
5
o
.,;)
:)00
under gang ..................
5
till ankars ··················
G
4;)
;~
300
under gång ..................
Anmiirlmings,·ärdt iir hiirYid , att man pil 1000 mctc· r hade l
träff mer under gång iin t ill ankars, h vilket tydligen visar, att man
haJe nfstånden lika siikrn und er gång- som till nnkars.
På grund af den här crhållnn Yackm triiifproccntcn fijrordar
nn på fullt a llvar en fram ståe nde förfnttare, att då man nödYiindigt i Frankrike måste utfinm1 något siitt att oskadliggiira dc
c•ngelska "Dcstroyer::J •·, så skulle för niirnlra 11d e d et krnftigastc
och osYildiga medlet hiirför vara, att b,Ygga små fartyg med Jiknan<lc fart som Dcstroycrs, men bcstyckadr• m ed oh-anstående
miirsare. Lyckligt,·is för landet torde ingen lyssna till dylika
projekt.
Att mi\rsarc kunna för Yis:-;a iinclam i'tl nmt till 11\·ttn fi.Jr dc
::;tom mariucrna. nemligcn Yid anfall lllot mål nf stor nbtriiekning,
SO ill sk:·ddas af tcrriingförhållandcn, må ej förneka s. l\Ian gör
dcrfiir i England försök III Cd mörsarens anviindning ombord, ch mu
man der ;;:nnnolikt aldrig tänkt sig en sådau anYiiudning af dem,
.~om d en franske fiirfattarcn. Emellertid sak na s rj hcllc·r i Bngla nd fiirespråkare fiit· kastridens anviindning uneler strid mellan
fart:1·g, SOI II framgår af mt· Maxims förcdraf!: fiirliden soUIIllar, då
ha11 rekommenderar sina lufttorpcclos, laddade med J " :'\ l t on
')

.-)

:wo
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bomull:::kmt ell er pikrinsyra. Eltunt det i alht fall torde dröja
inna11 nå ,.,<To t nYtt
. "V esuyi us" -ex jlCrim e nt kommer till stånd, så ii r
ju dock möjligt, att i en framtid efter undergftngna f örbiittringar
jett eprojektil en med sin krökta bana :::kall finna auviindning vid
lmstfii stninga rna. l niimnda syfte pröfnt s i ~an Fran sisco e n ny
pncnrnatisk d_n1amitkanon, in ve nterad af mr Rix. Betrak ta d ur
balli~ti sk oeh taktisk synpunkt iir detta vapen, i allt Yii~entligt en
kopia nf Zalin skis kanon. Huru ring:a triiffprocent, ,:om för niir\·m·a nde kan beriiknas af detta slngs vapen iihcn d å dc npp stiilla s
förlid et å r med Znlinskis knl lå term firma ' fntmo·år
,.., af försöken
ett iildrc, mindre fnrty g,
anviindes
ål
m
Som
ltnmn.
non i Milford
hvars flytbarhet ökades genom införda luftkiirl. J\Iål et bogserades
ur hamn en och len111ades drifvande. Oaktadt d en ri nga fart detta
":'HPdrs måste haha cgt, triitfades detsamma dock e ndast l gång
af (\e 1-1- afskjutnn skotten.
s.k_
I ndi;m H cad utfördes :l r Hl96 e n o\·anl igare
.·\
·
t
.
. ·, nt..
Sk.Jll 11111~
mot pan.<at·- ning för ::~tt pröfva dc . groh·a projektilernas vcrl;:;m mot modcma
.
~rn
tornkonstruktio ner.
·
.Ma n ::tnonlnadc ett torn i niirmastc likhet med d(' lll å "l ncliana·' o('h ·'l\ln ssachu sctts·' klasse n. För att min s ka kostnade n anYiindes ~ju tjernsplåtnr och tackor till belastning; e nd ast d en be:;kjutna plåten var e n h an ·e_vserad nickelplåt af S8 cm.*). Denna
plåt hmle f ö rut am·iindts till två skjutprof uta n att e rhålla skad::t.
Det nedtill koniska tornet hYiladc på korisontcla mll ar, men hade
in~en stöttning sidoYiigc n. l nviinlligt fa nns eu 20 cm. tjock ekbackning samt en clubbel innerplåt af ] 2 mm. H ela lwnstrukti oItcn had0 en \·igt af -l-60 eng. tons. X oggranna a no rdningar \'u ru
gjorda för att kunna uppm iita förändring af t o rnform e n e lle r liiget.
"\[an afsköt tre s kott enligt nedan stående tabell:
Skottcts Kaliber Pr. vigt Anslagsh. Lcf,·. kraft
n:r.

cm .

kg.

lll.

l
2

·r
- D,o

:.->27

iJ05

:W,&
30,,,

38()

510

38 \i

600

:-;

*J ·u rsprun gligen är de tta pan sa1· beräknar1t till

m.
:.->9:) 0

511()
7083
JB,~ Clll .

tjockl ek.
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Whceler ~tirling; pan~argranat, _gjo rde en
\·inkel ;tf :? mot normalen och sprang efter att hafya intriingt 2:~
t·m. H ela to m et försköts -t5 mm., utan att vrida sig eller unPl ?ttcn e rh öll upptill e n stön e
drTgå någon fo nnfiiriin ch·ing.
Fiirsfrt skoftet, e n
0

~ priel..:a.

A ndm skottet, iih·en en \\' hee lt•r Stil'ling pnn!'arg ra nat, triiffn dc m ed 011 \' in kel af 7,5°. (c} ranaten spra ng och spetsen :i nt riingcl(• :!B c m. ;.:amt _fnstmtclc. T o rn et förf'köt s ig b<lkåt 18 cm.
<~<'h ned s 0,;; 0 kring sin axel. l'låt en erhöll A. era sti)rrc s pric kor och
urhå lkndes betydligt kring triiitiJunktcn. En eld bultar lossryckt<'s och kastades tviirs genom tornet.
Till t·redjc skottet am·iindes en .Tohn~on s p::tn sarg m nat, aptcr:td med e n kapsel af mjukt stål, Yiigandc 8,1 kf!;. Vinkeln Yid
<IJl SlcJgct \ 'Hl' :.-> l 0 mot normnle n. Pro jektil e n gcnomtriingdc plåte n,_
h,·ilkcn Iltåste \'::t rit s_n1n erligcn an,:triingcl af d c f öregående triiffama, om den ock h öll ihop t illriickligt fi"11, det afgi">ranclc skottet.
Projektil e tt spm c k , -je[ gcnomtriinf!;nin gen nl'h dc största styckena
~ka da clc tomct>' motsatta viigg. Bultar, plå t styc ken och delar af
hackningen lösr_Ycktes och in slogo,: i tornet, och plåte n ren11lade i
;dia riktningar. Tom et triingeles bakåt :z :~ l' m. och \T('(ls 2°, men
<kss form Y<H' i ~in helhet bibeh åll e n. Soggrannarc beskritning
iih-< ·r d c tt miirkliga skjntningc n åte rfinn es i Eug·itH'ering för den
l s D ecc t11ber 1896.
Denna skjutning tunl<' mindn• böra bctmktas från synpunkt<· tt af pan sarets och projektilerna s q\·alitet iin fr~m s.\·npunktc n
d tum<'ts J'iirm åga att bib<.•hl'l ll a s in mani">\·crfiirclig het efter stark
påfrestning . F iir såda ut syfte h aclc onekligen Yarit förddahi gt,
någo n anordning, motsYarandc s idov ridningsitppar::~t n n, tom cts
t>In
piYot oc h stö ttningssyste tn, varit anbringad.
_-\f d et ifrågaxarandc försökc-t b n man blott finna, att tornets sa ttlillanhållande fiirmåga <'.i lcm nat något Mrigt att önska,
<'aktadt dess st o ra inre diameter 8,n m eter. Hiirtill bidrog afscviirclt d e n 62 mrn. tjocka taldwn struktionen samt ekbackningcn
tl(' h inn erpl åtarna. Tydligen bör en mindre tornd ia meter cga stö rre
fi"11·måga a tt binda sina plåtm, men bortovaron ::tf ekbac kning ocl1

-

]JO -

111 -

r Yerkar åter i motsatt riktning. Hela sp;tcmets
takförbinclnincra
o
betyda nde vigt hos de stura dubbeltornen bidmgc r iihen att minska frestningen på alla stöttningsanord ningar, ln·ilken frec;tniug
deremot med de liitta turnkonstruktio n cma må>;te blih·a betydlig.
anor<lnas med tanke p:l.
af att rullsrsternct
vicrtcn
Häraf framo·år
.
o
h
de stora påkiinningar, som måste f'lirckomma; fre:o tnin~ama verka
ej blott i bori:oontcl riktning, utan tryckningen nedåt å den frånviinda oa!'cn blir ock, såsom för;;;ökcn utvisade, betydande JJOg.
Emellertid vore det j n en nedslående sanning denna, att någTa
få bO'Oda skott fr:ul en mönsterkanon kunna totalt fiirstörn iih·cn
det kraftiga ste nutida pan sar om ej, så,;om vi förut sett, sannolikheten för dylikn trtiffar vore så ringn. I alla hiindelscr synes
dock ldold1cte n bjuda, att så myd~et som möjligt fördela artille-

Alla dcs:-;a försök haha emellertid, ,;[lROlll redan blih·it n~imnclt.
ådagalagt nödviinclighctcn af att så mycket so m möjligt isolera
artilleriets uppstiillning, vare sig genom tol'll eller kasemattsystemets tilliimpning eller genom mellan skott::; anbringande på liimpliga stiillcn i öppna batterier. Den i ll\·ändning, att härigenom d c
krcntclgihande ytorna iikaR, kau i detta fall ej godkiinnas, ty
sk.Ydclsökningen representeras lnlfYl ldsakligcn af mellanytor till det

riets uppstiillning.
Denna viig haha Yi valt gC'nom anbringanue af tv~1 i ktiillct
för ett tom för dc groh·a kanon em a. Venna viig följa fran smiin
och J<:ng:laud
och alll erikanare '"'·cnorn anviindnino·
.
o af tornsvstcmet
tilliimpadt
iihcn
nct, numera
o·enom det siirdelade kasscnmttsyster
•
b
i Frankrike (Gmdoistypcn), för det sckundiira artilleriet på dc

Torpeden börjar numera blih·a ett lika nöchiindigt vapen pii
hnuje fart.vg som kauonen.
Torpcduestyckn iogen å dc under [tr 11-lH7 fiirLligblifna fmtygc·ll,
pansarb:ltcn Oden och torpedkryR;;:arcn 01·nen, utgöres af en uJ.lden·attcnstnb i fi)rstähcn, ±5 cm. på den föna och :-l8 cm. p:"t
den senare, och ,·å t· nyaste torpeclb?tt l{ omet, på 85 tons, har Cll
to rpedbestycknin g af t\·å 38 em. tuber, en fnst i förstiif,·cn oeh

~

~

nyaste fartygst.\·pema.
Till 'Jillllllla åtgiirder mann t.Hlligcn granatl'rnns ök:1<le kpriingverkan. Kågra prof,kjutningar fi)r att ytterligare ådagaliigga dt•IJna
hafYa cgt rum i Frankrike under ilr 189 7, dels mot landbatt0ricr
från fartyg och dcb tviirtom.
A f dc förra har man trott f' ig bland annat kunna draga den
slutsatsen, att för .ll\·arjc man, su m dödas af nrtillcrielu, fordra~
omkring tio gånget· hans \·igt i afskjutna granater. _\f dc senare
har mau funnit genom att p.Jac<'ra djur på dl't bcskjntn~ fartyget,
att inYcrkan af ex plosionen pil besiittningcn ej bör vara så f6rödandc, som man hittill~ antagit, s!h·idt direkta triiffar ej uppstiL
s förstörcl~colika Sl)l'änLriirnucn
mwåendr
c>·t nYtt
co,cntli
'-'
t"'
.
b
b
b
..
.~rwot
verkan ~y·n cs clcrrmot e j varn ti!Jfinnandes utöher ll\·ad hittill s
gjorda fiir,;iik nngihit.
.\ f\'l~ n vid Bofors har unucr samm<l <Il' fiir,;ök gjt•rt,.; att utröna
spriinggranntt' ns fiirh ;dlnncle vid beskjutning af tunnare pan,;arpliit.

redan så:-:~om nöch·iindigt ansedda och anbringade pans;Jrsk~·ddct
för det ,;cknndiira nrtillcrict.

Torpeder.

'('n rörlig på diick.
dc under byggnad Yarandc fal'tygcn, pausarbåtame T hur
Ulas Honz och Jakob Bagge samt
ol' h
torpeclbåtamc af l:a kl. Blix-t, JJ1eteo1· oeh Stjerna kommer torpcdbest~·ekniugen att blih·a alldeleR lika med den :l ohan niimnd a
-\

~Yio rd, torpedklyssame

fartyg- af motsnu·and~ t,Yper.
Hos tirman Whitclwad & C:o i Fiumc har för +lottans riikstycken ;lt:; cm. torpeder. ~\f dessa iiro en d el
11ing tilh·erkats
i'örscdda m ed Obry s sidoriktning,;re gulator.
Redogörelse fiir denna apparat och dc med den sam1na uppnil.uda resultat iir lenmad i årsbcriittcl"'c i mill\·iisende, elektroteknik och s priing·iimncn år 189G.
Den förbehållsam het, som alltid iakttag-c~ , clå det giiller tor]> ednqmet, gö r, att man har sYilrt att erhålla ni'1gra fullstiindiga
<~ c h tillförlitliga tippgifter bctriitt'and(• detta ,·apens utvcekling.

;w
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•\ t t to q wcl ntpnd inom d(' Hc:-; ta ma r iner t ilh·i n ner ,:1g all t
c;tiirre fiiltrot' lld c framgil r emellet-t id ;Jt tld stura ;1ntal torpl'dbåtar,
:-i<Hll fn rtfarand<' b_,·gge;;, oelt af tlcn mer eller min1lrc krafti ~n torp• ·dbl•st.vckning, ltnumecl hyarj e krig-sfm·t_,-g- för,;e:-; .
Det stö rstn framsteget fiir tnrpecllJc•:-;tyckningcn , su111 ~jorb ]l<l
lll<t nga ;(r, tonle ligga uti r n til lfreclsstii llandc kl:-;ning af problemet
om undcrntttcn:-;utskj11tn ing från fart_,-g: h-iir:;kcpp:-: und('r hiig fart.
l ,.,,l_,·iil England :-;om l"mnkrike ot it Italien ku· lllan ifrigt
arbetat på lös1 1ingcn af detta problem, i1 tan att dd duek fullstiindigt lyekat:-:. l >c fiir:-:ök, so m under clt•t scnaf'tc :het utfi'lt-ts i
England mccl apparater fiir t,·iir,:kcpp ~ 11 t,::kj 11tnin g umlcr Yattn ct
hafva emell ertid 11tfallit s~t t illfrcll;.;;;;tiillancl(', att nwn n11 ll\'r <Ulser
problemet fnll stiindigt ]i):-> t, ocjt llen na tut'j)Cllbc>'t.n·k nin~ ll]l]ltages
nu vck::;å i nii'itan alla för friinnnande mariner nndcr h_,·g:gnad
,·aranclc eller projekterade stö t-n· stricl:ohut:·g .
•\ h ·cn dc n.,-a norska pausa rfart_,·gc n J-farald Ha ar(agre och
Tonlenskjolrf blifv:t bcstydmdc med torpcllutskj 11 tu i ng:-:npparatce
af detta slag. Snrsk Tichdcrift for :-;,>vacsc n innehl'd ler '' n lwskrifning ; ·~h-e r dessa apparater, som hiir i ;·,fver,.;iittning upptages.
"Torpedbc:;t_n;kningen skall bestå af :.! st. för ~-G cm . t<l rpc,h·r afsedela ltlld(T\'attcn:-;tuber, imiittade fi'll: korditnt:-:kjutning. Tubcma iiru anbragta en å Jl\·anl cra sidan tvii r;;kcpps och iiro med
sum vttre iimlar förbundna till ett w~ ntilhu ,; i skPpp,.:s idan; tubernas a:-;.c] iir hori so ntel oc h li ggy r omkrin g lO fnt IIIHlcr Yatten linicn. J ve nt ilhuset iir anbragt c11 fl at slu:-;s yentil af metall , solll,
rlå den iir stiiugd, hindrar vattMt att intriinga i tuben.
Prin eipcll fiir torpcdtub<' n iir i korthet den , att l' ll tub föres
ut fiirbi ,.:kepp,.;sidan t illriickligt Ungt för ntt gih·a st_nni ng :lt en
~eno lll t nbcn ut,.; kjuten torped, t ills denna iir f nlbtiinclil!;t fri ,.:kr•pps:-idan, l1varpi'1 t 11 hell åte r föres in fii rbi denna.
Torpedtnben bcst:'u· }lf tre hnfntcldclar, r1c n inre eller riirliga
tuben den vttre f' llcr fa ,.;ta t uben •Jch fi .orb rii n11ing;sn unnwt med

'
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laddning:- mm.
Skc<1cn:-' sek tio n iir halfeylimlri ,;k oel.1 ntgi'n· d<· 11 _,·ttre 'lelcn
af den riirl iga Luben. .\ dcn~aiiii1H1!-' förk ant iiru ,.:tom iippn ingar
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föt· att llJ(;cli!·if,-a \·attnct fritt ti ll opp, niir cl('n i11rc t11be11
<u ld(•r ,.;koLtln,.::-:nin)!:(' n iir i ;:; il! .'·ttrr,.;ta :'tiillniug. l iih·C'r- och unde rkant iiru anhr in~ade :-;tyr! i-:l ter fiir tvrpellen:-; t,-[1 hiingknappar.
Liingclt·ll iir s;l afpa-<sacl. att ltiin~knapparna sliip pa stn li ~tema i
,;Ji lllliH ; ·,~u 11hli e k, ,;om torpeclf'ns ,.:tjert passe rnr ,.;] u .~sn: ntile n i
:-k, ·ppssidan , eL! lika stort ,.itttentr_q ·k H·rkar p;'\ hcb toqwdcn. ·
.da och skeden:-; ;·,ppni11g akt<"riifv<' r llll'dgifn·r torpedens paralell ri\rcl,.;e :d;_LfTi.,fq•r. l )(' n inre tubc 11, ll\·ars bakrl' del ii r <!Il foll.•tiincl ig e_r lincl<'r, ii1· baktill fiil 'hccld med en cliirr (inrl' diiiT('Il ).
d<' llll a iir anbragt nn \·entil nw<l sii tc pii llÖtTCit,; fram sida. D enna
,-f' ntil s f ttnkti<> n sknll ll<'clan nngifn1 ,;. Tuben iir i sin bak re iincla
fi'H·seclcl mccl stuppb1d t, mot Jwilken torpeden stannar ,-id infönllldet ur'h ,.:om ;w tomat iskt drages t illbaka uneler skottlo,;sningen. I
tiiU<' n iir iihe11 anbragt en o> hakc > fiir s piin ning af torped ens hane.
Den .'-ttn• <·llcr f:Hta tnben nrng ifvcr den in re o<: lt iir till,·crkml af trl' delar: den _,·ttcrsta delen fiirbund<·n nwd ycntilhu,.; et i
,.; kc ppssiclan . den micltcrsta delen nwll paekuingsbox, oc h d<'ll
ba kre del cll. D c11 .'-tter,.;ta d··l cn iir fiirscdcl med tiimning,.;,-c,tti ler,
~ <llll med riir ,;tå i fii rb indcl~c med ske ppsbotten, ,;amt med luft- ·
\·<: ntil cr, Sll lll t ill:l.ta l11ft,ms afg?ing, då tubl' lt fyll es med vatten.
P en mid te rs ta delen,.; packning·,;bo_, omgiher den inre tl tbciJ \·atte ntiitt uclt fiirhindrar så lccle,.; Yatt('n fn'l u att intriinga i den _,·ttrc
tub(' n,.; bakre del. Packning~bosrn, st•m iir ho rsedd nwd nmlig
l r a mpp<~ ek uin g, iir t illgiingli.l!: för a1 1Siitt 11ing ,.Jl cr lossning utifrån .
l> en hal.:re dr lcn :1f elen yttn· t uben stiingcs baktill med (' Il ga:-:tiit
• ~<'•rr.

Fi'orbriinning,;nnnmc t b c~tå r af en med st<'i lband om~ifn• 11 ,;trd(·.dindl' r, so m ligg·cr brcch·id <lf' h Ungs Iller! den .'·ttr(• t nben, med
11\·ar,.; h<lkrf' del det kommt111ic:c·rar ml'clcl,.; l'tt böjclt ri)r. Dc"~ \'OIym iir afpiu:>.~acl 1·ftl'r ,·igtcn af c[,•lt inre t 11bc n ncl1 liingden :rf
<1c· IJ!I a:-; -. ,;lag ~ . :\fan har ,.;;[lunda genom experim ent funnit, att
dt tr_1·ck i förbriinningsmmm et af omkring tiO kg. pr cm. 2 gifv,•t'
<1(• biista resultat.
l rnmnwts <' Ila iinda fi nnl'>' ett htlldni ngsntm fiir ('Il \·anlig
..
rr
[•a nh.,-l~a. innrlt:l llnnde rlrn Prt'ordcrliga kord itbadningen of'h
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_för sedd 1ned e n elektri s k tiindpatrun. Laddnings rummet :;tiiuges
med en dörr, hvarpå ii t· anbragt en kontakt (taendstempcl) , som
sluter den elektriRka led ningen frå n atl~ymingsstationen. Utom å
·detta stiille iit· aW1Tn ing:oströnH11en iif,·en bruteu af ~l us~yc ntil en,
d å den iir ,.:tiingcl, samt iinnu p:'\ ett tredje stiille Yid tuben, lllll
icke allt iir i o rdning för aff)·rning. l förbriinningsru 1nmets a nd m
ända ii r e n med hål för:;cdd platta in satt.
T orp edtttben funk tionera r p å följande ;.;iitt:
Innan torpeden införes ~-<kall slu s~-< v e iJtilen Yara stiingd och
tuben fri. från yatten. lnre och ~·ttre dörrarna i'>ppnas oC'l 1 torpeden fö res in i d en inre taben, ll\·arcftcr dörrarna stiingas, s luss ventilen öppnaf:, od1 luftkranarna på d en ,~ttrc tnbc11S yttre del
liittaf', h,·arYicl denna oc h elen imc tuben f.dlas med ·atten. Derefter insiitte:; en patron i laddn ing:"nunm ct oc h dc:;;,.; dön s tiingc~,
h varcftcr all t iir klart til l aff)Tning.
Vid d enn a tiindcs korditladd ningc n, d e 11 nt,·cc kladc ga~en hej das dch·is af d en mecl h;'d fiirsedda plattan i förbriinningsmmm eh
andra iincla, h van·id tillräckligt högt tl',\·ck nppnås för en fullstän dig förbriinning af korditen, lmu·på ga,.,e n genont plattans hål i ntrii ngcr i den .r t tre tuben,.: ba kre del. H~i n·icl exp anderar gas c· n,
och dess ttyck g-ilr ned till omkring 6 kg. pr c tn. 2 , Jwilket ycrka r
på bakre iinda n af elen inre t ttbcn oc h för clcu ut?tt. Scclan den
1me tuben har rört ~ i g 11tåt omk ring liO cn 1., öppnas ycntilen tt
de:;;s dörr något, oeh en del ga::> sliippcs in i den in1·c· tuben,
utall att dn ck siitta t.>rpedcn i rörelse . Då d en inre tub en ~ir
niistan ute i :; in yttersbl stiillning, Öpp nHf: \·cnti[c·n fullt. (ra~C'lt
har emellertid ex pandct'<J t i ck n Yttre tuben, så att cle:-;s t r rek nu
iir omkring ~.t kg. pr c m.". :JJcci detta tryck ink olllmer d et; i den
ime tuben oc h Llt,;kjtl ter torp ede n med e 11 hastigh et af omkr ing
14,o meter pr :;;ckund. Hiirtmcler "'Piinnes torpeden;; hane, och torpede ll fortsiittcr c: itt lopp som \·anligt fiir egen mn,.;kin. Emell ertid passerar ga,.;c•n fri1n clc•1t ytt re tuben till elen inre och ut i
Yattnet gen ont \'C'IItilen, tills itYeket i dc·11 ,·ttrc tuben och vatten trycket utifrån i dc u inre tub~ n balanse ra. hYarandra, då ventilcH
antomntiskt stii ngcs; !'< amtidigt afk.de~ ckn (]\'atYarande ga;:;rn i
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den ;•ttre t uben, bYarigenom cless tnTk .Ytterlig are r ed11ecras, och
Ya ttentry<'ket lttifr?i n pres;;ar derför in den ime t nbl'n fullständigt,
hntrnndet· ga,.;tr.,·cket i elen ytt re åter stiger n:lgot och dcrigrnom
tjrmtr till att diimpa ;;töte n \·icl den inre tub e n~ t illbakagång.
Då clrn inre tllhcn iir a ll cl cle;; inn e, stii ngc:-; slllS:i\'l'lltilcn och
"ubcn ti'•mm es, hum·ftcr llcn Mer iir klar till skj11tning.
T nrpedt11bc n;; l1iir beskrifna ,·e rkning,-siitt fi\rsiggår ,·icl ~k ott-·
: ~~,;;~ni n gc n 11tomonlen t lig;t ha,.;tigt Ol'lt utan ~lag eller bull<'r.
f d en hiindrl s0. att elen inre t11bcn nf en eller :ltln:lll or,.;ak
iekr ,.;ku ll e föra,; i11 automati .~ld från ~ in .'·ttcr,;ta ;;tiillnin g;, kan en
h:ntdappanlt h iirfi.ir hastigt t illk o ppl a~ .
~ o 111 ,-anligt kommer aW\T ningc n att ,;o1n regel :-:ke h :ln "t.nomet, der d r Cl'f()rdcrlig;a npparatc rn a biirföt· oeh fi'>r "igtni ng iiro
itl>ibdl cr:Hl('. Hiirihå n fintw s ii h ·cn direkt fiirbindel;;:c mecl toqwdnttnnw t nwc1d~ ,.;prå kriir:' ( ~å lil ngt d<•n ll'lr;.:ka t id shiften).

Det iit· gih·l't, att a lla n.,·a ,·apl'n , ,;om ii ttlltt id:e ge nomgått
••ldd()pd, m otbtga,.; nwd ett \· isst mis,.;tro<'ndr.. Dit dl' !'<1 111'1. to rpedh:lt:t m e nt å,.;tc lmsera sin taktik på (jfn~ rrac:knin ge n OC'h ~å ln nda
hvilqfta ktnltHl ,·id :tttack l' n finna si1t mot,.;tåncbrr :-;tillaliov:lncle,
.-,:-,-id
ndct
lla
;;:c·t i .~J·elh·a ve rket så .r()dt ;:ont tt t< ~c: l 1 1tand e nu·it fi'•rh å
"'
.
hittill,.; ut kiimpade stricle1· tncc.l för torpeden .~yn n samma res ultat, ,.;['t
rnils te cll' rcmot det stont ;-;tri dc:ht lt ."get ,·ar:t lJ<' redt att ,-icl torpcd<• ns Hll ,.;i n el n in g; i ntfpn,.;i \'t ".dte i a lim ii nl wt Ii n na en mani·, ycrfii rdig 1notst::Jncla1'<~ undr: t· ,!!;:! ng nwcl sti'll're eller mindre Fart, och
nmstiindio·1t11der eli-lika
no·
nto·:l
u t'l'farenhet om <~Il k('kad
någo
h
•
~
t""'l
•
iinn u
binner
hc•tc r fnln elen \'<'rkl i.gn strirle n lnha ,·i icke'. ~Ian
h lott föga n m dC' n trälfprncc nt, ,.;o 111 från fl'(~c],:(',fni ngar nmn its
J' o
.r·a n tltldCrYatten s-t,·iirskcpp;.:tlthcn mot ri'>rligt m~Jl. _-\tt denna pro•·cnt f'IIH'I Icrticl under el en ,·crkliga strid<'tl skall h ög,.;t bet.1·dligt
mi n ,..kn~ ii r ju helt naturligt.

I nn nn man bar nilgra a pproximativa
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upp;.!:iftr·r hiiru1n ii1· det ,.,,·iirl :1tt till fullo hedi>mu ddta \"<ljH'll'takti,-ka Yiinlc Peh ck·t inl·ht<~ndc deb:illl/11~1 ka11 kumnm att h: 1ha
p;\ ><tricl"fi.lf·i ngen .
Hedan n u lord<• n1an dr1ck nwcl Yi":·dJI'[ kunna fiirut<i(!·n, :1tt.
dc·n art illeri"tm·kt, "kall 0111 miijligt 11ncL·ik" tl•qH·daf"t<lndt:,, 1.3 :1
1500 lllder) libum iihcn :1tt ckn i artilleri llncb·liil!.·:.;ne ;-;b]! "'"•ka
ett afp;i"•ranrl(' lll('d torpeden, um l1:111 har "åtlan, i,;,lilll ha11 hlih·it
brute-n. Hiin1f c-;l;}dle son1 dt korollari11111 fiiljn, ntt eld iir ii11 niidYiind ignrC' ;~tt dC't lllindre "lagf:JJt-'·gct fiirc-;<·s merl detta 1·ap<'ll. fiir
s~ Yicit det mindre fart_,·g"d 111~sb· "PJltaga "tricl nwd tlct ,.[iiJTt'.
l~n 1niingd andra fnkt"l'l'l' tillkom1na dock \·icl11pp:-;kattnillg·t•n
af hiir,-kq']l"torpeclen" 1·iirdr•, t. <·s. dc rclatint farterna, uppoffring pa mindn' f:ut_,·g ;,f :lllllflll "trirbntatc·rit·l. det b1kti"ka ,:;nubandet liH'tl egna tnrp<•(liJ:,taJ· 111. m., ll\·ilka f:tkton•r dock •'.i h ii 1·
blllllii llll(l(•]""iik;l.-; .

En :-\·l'n,:k nppli111ting, afH·<·tHl<· förfnrings"iitt oc lt <IIHH"llnin~
f\)r "tnning :tf turpcdcr, hnll"ii j>:tt< ~nt ttttitg·it ,., af i"d\cr~tc·li"•jtnatt
tcn ( ;_ Br:tlln c· rhj l'lm !!l' h ingeniiiren _\.. ( )rliug, tl•rde, <·lntntl·ii!
niirmast afsrdcl fi"•r ku;.:tfii:-<t.ning-ar" ht·:.;t_Yckning·, hiir höm omnii11tnns.
Lp1rfinni11gen :1hc·r huf\"ltcl,;aklig\'11 ubiit~clandd af st()ra torpedl'r fr~11 lanclhatterier, lll<'n k:111 iif,·c·n applicera,.; t ill \\'hitl'head.;
t orped. ])en gl'llndar sig deq/1. att lll<lll medel:-: lj11sknippct fl-:1. 11
en <·lrktri~;k stralkastnrc ~~"tadk<>JllltH'l" inH·rknn pit i\·it it b>L"Jlrtleu
på 11ilgot afstånd fr[m Jtym·antlnt :Utbragta ekkt.ri,_],a m<>btil.nd af
sele11 c·llc·r annat Jllateri,tl n11·d <'gl·nskapcn att, dit det ut<ittt•,.; för
!ju:.;, mi11ska mot:-<tilnclf't mot en gcttutn cletsa/llJJJa pac-;"c·rancle :-;triinJ.
.1\Ioi:.;t:l ncleJt inkopplas i Il\-:~ r c-;in <•I(•Hri;d;a strömkrct", som mc·dd~
clcktmmngncter eller :ntdr:t anordning·:tr .• lriih·a att Hicla r"dret i
mot:.;atta r iktn inga r.
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.\pparatr•tt ycrk:tr på dl't "iitt iltt, ([;, dc biida mot"tiinclcn iirl)
l ik~1 "tarkt lw]_,·;-;ta af strålkac-;tarcns lju"knippc, de b~da clrktriska
striitn lnm·n a iiru lika starka och derför upphiih-n hvarandra,.; YC'rJ.:an pi"t rnclrc·t, tucn um det l'na mutstilnc1et till fiiljd af tu rpeclc tt"
afvikning ,,,. ljusknippet blir '"'tarkare lwl_,·;.;t iin tlet <tndn1, blih-c·r
den rllnt"nu·nncl<' "tri"HnnlCtt :-;tm·karc oeh fi">~·or"akar derfiir mdret,;
k! ll'~ .

D:l nag ra Jör:-<iik med dcntta "tyranorclning iinttu ej Ynb:tiillt~.
iir clrt <'tllellertid fi"11· tidigt att _dtr;t "'!2.. nm eks~ Yiirdc.

Kaliberfrågan.
l lt•t kan _111 CJ fiirnckaf', att kaliherfrågan fut-tf<m111cle st~ r pit
dagordni ttgc•n , lika Yigtig uclt lika ;;d rliist "om n?lgun;;in.
J le ny <1>'l<· fart_,·gen fi·ll·ctc fortfa rande "tm· ol ikltd i propnrtiotlen medlan det ,;\·åra och mecll'l-<11-tilleriet. Likall'dt>,; finttt•r
man bchclandc olikheter i kalibrnt inont hYarje s l;tg· af de tl"l'
hufntclkateo.nH·iema, "'·:lrt. medel ~>ch liitt artilleri. .\. ([e ettg-cl"ka
slag:sk('ppen"' (.\iaj<·;;tid.\·pen J iir fiirlti"dlamlct mellan clct "''i"mt och
mcclcl-a rtill<' riet "om 2 till l. .\. dc ja J)an,.;ka ( Yashimct) och n ·iika ( [ria :-iyiatdr·li:l) "Oill :!,5 till 1. . \ cle franska (Ga11luis, ('<l rnot) ;.;on.1 ~· till l. .t dc amrrikan,.;ka iir iinmt :.;tii tTC 1·igt clc·lad
[it eld ,.,,·~r;~ <tttilkril'i.

Bctriirfanclc "'·itra artill(·riet iir JO,u cm. kalibcm d en albniinlta:-<tc pit dc ;.;t~> ra ~ lagfart_,·gett; clcrjcmtc fiirekommrr rrlla yariationcr intill :21 ('111. , su:n genPill .trmstro ng: Ylllttlit stor ut1·eckling i
;.:kjutha:.;ti).l;llC'l. _\[<'dl'lm·tilleriC'I omfattar huh·mbaklig;cn 16 oc h l:!
em. kaliber. i l·'r;tllkrike :ltl\-iindl',; d"L·k elen gam la kalibern, 11),
l4- oeh JO. Liitt:1 mti!lcrict. omfattar :ri , +l <>ch 01 mm. kalibe r,
ll\'arjemtc p;t "rtt:trc ~re n 1.·, ettl. kal ib er nmnit stor utbred ning.
Drt iir natlll'ligt, att tnfl.tt i fijr:=;t,n c: g;('l" na "kulle a11\·iinda den
erhållna krafttillökningen i artilleri oeh pansar t ill att minska dimcn,;ionl't'nH i h;\da fallen. J)c gri"1h:ta k::trlllll<'rna sprnngo nc·d
f rå n -11 :'t -!:2 em. till 30 c·m., ot·lt pansaret minskade,.: mccl ;l() ;\
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'o af ,;m tjocklek. !-\knll l'lncllcrtid denna reduktion cg;a fortfarande bestånd ell er skall man åter Yichnga samma para llclstpgring, som man b ev ittnad e på 70- och 80-talcn ·: ~Uinga skiil tnla
fi'•r ;~tt så icke sknll bliha fallet. Det huf\·udsaldigastc ,.;kiilet
to rdr Yara d et sekun(liim artilleriets :-~tora kraft och bchdclsc.
I )ess fiirstörandc invcrknn tvingar att ntbrecla pans:u-ytorna, och
mall kan si:t lunda ej koncentrera fi'n· stora \·igtcr på nilgra få stiillrn
och lcmna dl' öfriga usk.nlcladr, likasom man ej hPllrr dl.~ar und,·ara llct mcclelgrufnl artillerirt. .t andra sida n iir det gif,·et, att
tekniken ingalunda utc,.;!lztcr en fortfarande kraftstegring enelast
på grund af ökade dimensioner, ty man torde s nart kunna upp<l rifnl :n och 3-l- l'll1. kalibern till samma hastighet ,.;nm dc minLire kalibrarna, oclt dc 1110clema hiirdningsmetoclcma torde nog
nm1 tilliimpliga pi1 lika stora tjocklekar, som C0 1npo1mclpan;.;arct
i nn ehade. Emellertid ,;kflll man dock ej kunna görfl [!l'flkti:oka tillliilnpningar hiimf, 11b111 att i hög~'t betydlig grad i!ka fart.Ygcns
dcplacpmcnt öhcr clet nll\·arancle högsta, och detta torde åter i
a ndra afsecnclr)n tu cdfiim ,.;;1 ..;tora nHigenhetcr, att man rj iin på
liingc bm besluta s i)!.: dcrfiir.

-.kjnthastigheten. Ylan kan ej t·i•nligen begära, att vål'a kanoner
- kola i artilleristrid genom sin pansarbt·äckande förmaga öfver ·;inna de stora slagfartygen med sina J it 5 gånger så stora deplaceme nt. \ råra pansat·fartygs uppgift vid en oundviklig strid
med rlessa fartyg synes tydlig nog, nemligen att på en för det
>"elmodiira artilleriet liimplig porte försvaga slagfartygen<s elclgi fuing frän de mioclre pjesema, derigenom underlättande egna tnrpc dl;~ttars inlägg till stridens afgörande.
Det från iir denna synpunkt, som de gjorda ändringama i ar·i ll eribe:>tyckningen torde medföra e n bestämd \·inst. Det sefi Uurliira arti ll eriet skall nemligeu genom sin gmnatcld utöfva en
fö rödande im·erkan på det lätta, oskycklade artilleriet, hvars kano ner skola demonteras och betjeningat· bortskjutas redan utom
\'Crksam porte för detta mindre artilleri. För detta ändamål fordra.~ en kraftig sekuncliir bestyckning, och detta kan å mindre
fa rtyg blott vi u n as genom motsvarande minskning i den svåra.
Den sekundära bestyckningens vigt faller iifven i ögonen, dii
man betraktar våra fartygs uppgift att skydela mot bioekad och
landstigning, el. v. s. vid clems uppträdande mot opansrade eller

L'[t ~rund af mcd<'is,·åra artilleriets kraft förses ock p:i manga
~tiillcn dc minlli·e pansarfartrgen eller s. k. pa n~arkty;.;><arne utc~1 ntandc med detta :-;[ags a rtillcri .

!iitt pansrade kryssare och transportfartyg.
Betriiffaude ökningen af mellankalibern från 12 till 1!1 cm.
medfö r denna, förutom en betydligt ökad etfckt i sftviil genom triingning som sprängverkan, fördelen af en flackare bana, hvilken
f'j får underskattas. Pa 2000 meter torde högsta banhöjden för
15 em. kanon bliJva omkring 2 meter lägre äu för U cm. kanon.
!'Sk illnadcu i skjuthastighet iir ej synnerligen stor och Lle utvec klade lavettagesystemen torde medgifva ungefiirligen lika lätt riktni ng för båda. Dft dessutom 16 cm. kanonen antagits som huf\'tHlkalibcr i de flesta mar i ner, torde vi ej ,·ara på. orätt väg, då
iit\·en ,.i tillegnat oss densamma.
Yår lätta kaliber bibehålles i de sista förslagen till nybyggna uer vid 6 7 mm. Y id Ya! et hiiraf spelar tyngden föga ro l. _-\n talet bestämmes at möjligiletema föt· en god uppställning, hvilken
R \'å ra små pansarbåtar iir gan,ka begränsad. Om man ej vill
t'<ilja den flerstildes inslagna viigen, att äfven nppstiilla <let lätta.

~

Y åra uncl<'r b.1·ggnad ntranJc pansarhåtar ii r förlHill;mdet
sdi ra och uwdclartilleriet så,om 8 till l, oc h på scnadet
lll('llan
~t(' fiit·><htg iir förl1ållanllct .Ytterligare min:okadt. Detta förslRg
upptager ncmligcn J st. :?l CIU. kanoner och (i ..;t. l:) cm. s nabb,;kjntandc kanoner. Den fiirra torde Yid mynningen knnna genomtriinga G8 em. och den ,.;enare (Bofors 60 kaliber långJ :)l cm.
:-<m iclt j~m; p;l 2000 meter i nz1tdt tal J(j och :l~ ent. Ehuru sil ledes dc11 n.ya 21 l'lll. kanonen :-;kulle erhillla ob1•t.Hlligt liig:n' gcnomt riingning,;fönnåga iin dc iildrc ~:) cm. kanonerna, stt tonic man
.

ej böra uteslutande betrakta fiiriindringcn m denna s_y npunkt.
~l cul. kanonen,.; totaleifeld på viss tid ..;tiillcr ,.;ig llCmligen
Y id j<:mförcls<' med en högre kalibet· siirskiJclt fördehtktig, på gl'llnd
af dm :-;annolikt lwtycllig;t hi'•gre triitfproccllten och (](•n stiine
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artilleriet_ i starkt b_vgg·da htga .~tridsmärsar ell er bryggo r, så torde
antalet CJ kuun a ökas öf,·er det nm·aramle eller 10 st.
.. ~ b_ctraktande at torperlens utsträckta porte blir doek allt
nodnmchgare att äf,·en öka d et hufvudsa kliO'en mot detta vapens
b
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att spela en afgörande roll. l\len det torde då ej vara tillfdlest
el! er ens. j"am p r1gt, att vara pan sarhatar genas L siitta>: i eJ el en. \"j
"
rnasto ega för våra förhalboden lämpade "Dcstrovers" och s kull e
af våra l:a klassen s kanonbåtar, bestvekade utc~lutancle med en
.
l
l l .
b ' t
l·a]'
krafticr
' < J e1, 11 an s vang 1ct ;;:nnna s 'apa en elylik typ . . \J<
b' .. lätt
sedda for st rid en i den tt·ä nga s kärgårelen el ler dess omedelbara närh~t torde d en ringa farten ej vara af allt för stort men. En typ i
VJssa af8eenden motsvarande den nu förordad e, har man uneler
året föreslagit i Holland, hvilkct land likasom \'iirt är hiill\·isaf1t
att p~"L grund af säregna geograliska förh;tlland en iif\·en ntfiun a
speciella tiir detsamma lämpad e typc·r. Denna kanonbatst1·p iir
36 meter lång och S meter bred, djupgä cncle ~,, meter, deplacc~ent 360 tons; pan sardiid; 2:~) rum .. f ~u't l P 1 knop; beFtyeknmg: -t st. 7,> em. och -t :-: t. 3,: em :-nabb>:k,iutande kanon er.
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Något om örlogsfartygs stabilitet och stadighet
samt slingerkölars inverkan derå.
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De svåra )'Ullningar hvaraf si,., tlidne sommareskaders fartyg
leclo vid ett par tillLillen, oaktadt såväl vind som sjö voro af fö g a
betydenhet, upp väckte Hog mångens eftertanke om de svårigheter pan ,arbåten (/utn utstod vid sin färd till England un r1er
full orkan å lång t större farvatten , äfvensom om huruvida våra
fartyg, fastän de blott äro konstruerade för egna farvatten , äro i
stånd att, om omständighetern a en gång skulle så kräfva, i
s jö- o..::h stridsdugligt skid;: tjenstgöra å sådana farvatten, der det
ej hör till ovanligheterna att mötas af lika svår såväl ·vind som :-;jti
som d em, med h vilka (/ (j{ tt kämpad e, men dess uto m i så måtte•
sämre lottade, att färden ~lr at allvar::;ammare art, der det ej
allena:-.t g~iller att blmpa emot elemeuten utan äfv en mot sjöoch stri cb valla fi ender, i tillfiille att draga fördel af eget lan ds
kuster och hamnar.
l'lled anledniug h~iraf tord e möjligen efterföljande kurta
redog örelse öfver de faktorer, som befordra och motverka et t
fartygs stabilitet och star!: g het, Mvensom öfver slingerkölar:;
Yerksamhet hän·id. erb jnda något intresse.

Fartygs oseillationer.
Ett fartygs osci ll erande rördser orsakas af rubbning i j emuvigten mellan på d etsamma verkande krafter , Yare sig YindeHs
t ryck, vågornas rörelser ell er andra krafter.

-
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Bernende på oscillationernas rörelseriktning indelas de i:
l:o) 'fviirskejlps-ostillationer, benämnda slingrin.r;, när de följa
tätt på hvarandra, samt rullning, då de äro mer långdragna;
Lr!ngsl,·epps-ostillatione!', kallade stwnpnin.r;, när bogen häf~:o)
ver sig mest, samt siittninq, när så ~lr förhållandet med
akt'ern:
3:oJ r ertikala-os('il/ationm·, s. k. doppnin.r;, vid hvilka fartyget
höies och sänkes i vertikal led.
Fartyget är sällan underkastadt blott en at dessa oscillationer utan kombinationer af dem, och kan ]war och en at
'
dem dessutom åstadkomma så kallade:
Sekundii?'a osr·illationel', hvarmed förstås sådana, som, beroende på felaktighet i fartygets form eller tyngdernas fördelning, orsakas af osci llationer af ett annat ,;lag. De Rekunelära
oscillationerna äro af t re hufvudslag:
l:o) 8ta111pning orsakad 11{ mllning, uppkommer när tyngd punkten af elen å ena siclan om tartygets medellinie nedtryckta
fartygsvolmnen ej ligger i samma tvärskeppssektion som tyngdpunh:ten af den å motsatta siclan upplyftade fartygsvolumen:
:.>.:o) JJOJijJnin.r; m·sakarl l(f rullning, beror på att fartygets
form är sådan. att vattenytan vid upprätta och kr~ingda lägen
ligger på lika afstånd från fartygets tyngdpunkt, hvarigenom
denna och med elen hela fartyget erhåller vertikala rörelser
(doppning), när fartyget rullar:
3:o) DopJmin.r; orsrtkarl af' stampnin,r;, inträffar n ~lr \'attenytans tyngdpunkt ej är belägen i samma härskeppssektion som
deplacementets tyngdpunh:t. ·
. :-\_f alla ofvann~lmnda oscillationer ärn tviirskepps-oscillationerna de vigtigaste för fartygets sjöduglighet, emedan detsamma i denna riktning gör mimta motstånd mot kantring samt
är känsligast för de rörelser, hvaraf dess stadighet beror, hvarför ock deras förekommande utgijr målet för slingerkölars
verkan.
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}'artygs rullning.

Ett fartygs rullningar äro endera:
fha (natu-rliga) nrllningcl1', utgörande de rullningar fartyget utför, när det, i lugnt vatten, kränges af en kortvarig
kraft samt derefter öfverlemnas åt sig sjelft, att under rullningar kring sitt j emuvigtsläge återtaga detsamma, eller
tvungna (passiva eller forcerade) rullningar, varande de
rullningar fartyget utför genom att det tvingas medfölja vattnet ,
hvari det befinner sig, då dettas partiklar röra sig så, att vågor
bilda,;.
Ett fartygs rullningar till sjös äro alltid, på ett mer eller
mindre lwmpliceradt sätt, sammansatta af dess fria och tvungna rullningar, samt händer det ofta, att de fartygets egenskaper, som förmildra det ena slaget rullningar, samtidigt befordra
det andra. För studerandet af ett fartygs rullningar till sjös
fordras derför kännedom om såväl dess fria som tvungna rullmngar.

.Fl'i (naturlig) rulluing.
När ett fartygs fria rullningar ej åfölj as af stampning eller
doppning, försiggå de kring en långskeppsaxel, hvars under
rullningen föränderliga läge beror at fartygets vigtmoment
och form. De vid dessa rullningar verkande krafter äro: fartygets vigt och tröghet; vattnets aktiva kraft, som verkar att
återföra fartyget i sitt j emnvigtsläge; vattnets z!rt.ssiNt kraft,
motverkande far tygsskrotvets rörelse relativt vattnet, samt luftmotståndet, motsättande sig fartygets och luftens relativa rörelser.
I det följ ande förstås med:
enkel ntllning, fartygets oscillation från den ena till den andra sidans gränsläge;
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tiden, i sekunder, ±ör en enkel rullning;
1"11/lningsuw;e: den uneler en enkel rullniug genomlupna oscilJationsbt'tgen.
Förbises de passiva motstånden så öfverensstämmer ett
fartygs fria rullning med en fysisk pendels oscillationer, och
såsom dennas oscillationstid härledes, erhålles äfven ett fartygs
tria och motståndslösa rullningsperiod (t).
1·1lilnings]ii'J"iorlen:

,- M. r"

-

f"[

t-·

l

l).(f'II.~inrt

~·~in((.

-

rl )

fartyget.:> massa,
'
tröghetsradie,
r =
deplacement i tons,
D=
d,
met.acenterhöi
G~1 =
"
krängningsvinkel,
:•
u =
g = tyngdkraftens accellerahon,
.
Som iHr! är fartygets tröghet'3moment och
stabilitetsmoment, så ses, att eqvatwn
,,
D.GM. sin rt
1 öfverensstämmer med den praktiska erfarenheten, att ~tt
fartyg med stor stabilitet rullar mödosammare än ett med mmclre, samt att rullningarne blifva makligare genom ombordvarande tyngdE>rs utflyttning från rullningsaxeln.
H vad fartygets stabilitetsm,)ment (St) beträffar, så förstås dermed storleken af det kraftpar, hvarmed ett från sitt upprätta läge krängd t fartyg sträfvar att återtaga detsamma. Det är på dettas
storlek det beror, huruvida fartyget är styft eller vekt, och beräknas dess storlek af följande erl'.;ation :
~I

=

St = D . G%; =

=

D. <:*M. sin tt (se fig. l )

(2)

afståndet mellan fartygets tyngdpunkt (<+) och s. k. falska metacentrum (1\'I), svarande mot fartygets krängning a
från vertikalen.
Beräknas St för olika rt, samt derefter mot dessa St svaflt
nz
rand e värden å armen ' X -' = D 1Se ng. l.) så erhålles
(-1-}1

den s. k·

.• lltfiskrt. sll/uilitet.~kurmll (tig. :!) gt>nom att dessa G%; npp-

lragao> som ordinator vid som abscissor af.:>atta krängnings·:inklarne tJt ).
Yid den i ng. :2 angifna stabilitet-:kurvan tilltar stab ilite-,..11 intill 40°, der den är maximum. hvarefter den aftager till
(O", rl er den är O.
Detta afstånd (d" -·10° i fig. "2.; k<1llas .•·frtuilitRtsridrlen.
Jet för krängningen t i Il en viss vinkel (r t} edorderliga arbetet kalla~:
rly nwnisk stalJilitet (Srl) samt representeras i tig. 2 af elen
area, "om inneslutes af ordinatan tör denna krängningsvinkel ( rt},
abo>ci3saxeln och statiska stabilitetskurvan, samt är dess storlek
(3)

Beräknas

::)d

för en följd af krängningsvinklar (rt), samt

ats~ittas dessa So~ som ordinator vid sina som abscissor afsatta

respe ktive ( tl }, så erhålles den dynamis/w stauilitetskuroan (fi.g 2).
.-\.r vid fartygets upprätta läge (+l'd (Initial-metacenterhöjde n) < O, så anger eqvation 2, att jemnvigten blott är labil,
,[. v. s. att fartyget vid minsta rubbning kränger till ett annat
läge, h varvid, beroende af fartygets form , det endera kantrar
eller intar ett nytt stabilt j emn vigtsläge med en viss lutning
mot vertikalen.
8'ig. :) anger statiska stabilitetskurnn för ett dylikt fartyg, som till följ d af G tnms negativ initialmetacenter höj el först
\·id 20° k6ingning intog ett stabilt jemnvigtsläge.
Af detta framgår tydligt det ofullständiga i att, såsom
mången gång sker, bedöma fartygets stabilitet blott efter dess
initialmetacenterhöjd, ty en tillräcklig dylik nödvändiggör alls
':'j ett ti llfredsshillanclc stabilitetsförhållande.
Enär vid ett fartygs rullning i sjö det för dess starlighet ~ir förmånligt att, af längre fram angifna skäl, dess fria
rullningsperiod (tJ är, med bibehållande af erforderlig stabilitet,
~nc~jligast stor, så ses af e(lV. l ofvan, att detta kan låta sig
~·jra endera medelst stabilitetsmomentets minskning, triighets-

momentets ökning eller båda dessa variationers samtidiga ir.träffande. Enligt Atwood:s eqvation (St = d . rr, - D. P G
sin a) (se fig. l) kan stabilitetsmomentet minskas genom att
vid fartygets konstruktion minska dess formstabilitet eller öka
dess vigtstabilitet, d. v. s. genom att gifva fartyget fina linier
och lägga dAss tyngdpunkt högt. Beträffande tröghetsmomentet så ökas det genom massornas liksidiga transversala utflyttni ng från rullningsaxeln.
'l'rochoidala n'lgteorieu.
För att förstå af ett fartygs passiva rullningar erfordras
några hufvuclpur..kter af den allmänt antagna, af Froude oc h
Rankine m. fl. uppställda troclwidala nlgteorien. Enligt denna
är det blott vågornas form, som rör sig framåt, under det va t tenpartiklarne med likformig hastighet beskrifva cirkelbanor.
hvars radier minskas med tilltagande djup under vattenytan (fig .
4). Det är dessa vattenpartiklarnes rörelser, som orsaka såvid
vågytans (V- V) och undervarande vattenlagers (S --8 1) (se fig.
4) trochoidala form som vågformens framåtskridande rörelse.
Tänkes hela, i lugnt tillstånd varande vattenmassan indelad i horisonteJa (S-8 1 ) oeh vertikala (Y-V 1 ) skikt så, emedan den ej fortskrider, erbålla de förstnämnda genom vågrörelsen en ormliknande rörelse, närmast liknande ett på marken
utlagdt, i ena kanten skakaclt lakan. De vertikala skikten bö ja
sig mot vågtuppen samt erhålla vid vågformens framgående en
fram oeh tillbaka vaggande rörelse, likt säden i ett at Yin der,
bestruket sädesfält.
Vätsketrycket i el e respek b va troehoidytor (S-t-l 1 ) , se• m
motsvara de från början horisonteJa ytorna, är konstant..
Under vågrörelsen är resultanten at de tYå på hYai:je vätskepartikel verkande krafterna (tyngd oeh centrifugalkraft i
vinkelrät mot genom Jensamma gående trochoidytan, och är
således vid hvarje punkt af den troehoidala vågytan det resulterande vätsketrycket normalt mot densamma, hvarnf följ er,
att vågrörelsen åstadkommer en suecessi' riktningsändring af

Fr G.

3.

f'TG. 2.

F't Q. 7.
r--- __ ]
Fig. S.

~
?--

~#=
-- ............. / -

~~.;:-_.::::.-:

-----~-_::-----1-

';{

~·~------

l
l

(1

J

r\:

'i

~

o

'l

Pre;. 3.

'

" ""

~ ~
,, '
~ e!-• 5.

-.........

R

'

l

j)~

j

p

~I

-" -

;R

i

l

"'

~

1! !TI

F1c. 10.

,,·

'l

........... ~

e

\.

C> l<

:. ;. J

r--

.........

"' f
c:<:

l
o

l

l

5'

lO

Art T/'. l.

11. u

~ ~

.......

r1 t f'l <i A !i •

f'i

140

'E:

"

. '-

l
(

..
'

Fra 11•

-

127-

ytnormalerna. Som dessas lutning mot verti kalen är störst
vid troehoidens infl.ektionspunkter (praktiskt taget vid halfva
våghöjden) och noll vid vågtopp och vågdal, så kan denna
normalernas riktningsändring från den ena till den andra infl.ektionspunkten jemföras med en pendels svängning, hvars
maximiutslag å ömse sidor om vertikalen öfverensstiimmer med
normalriktningarna vid troehoidens infl.ektionspunkter, och som
utför denna svängning samtidi gt med att vågformen framskrider sin halfva längd.
I det efterföljande förstås med:
råglängd, horisonteJa atståndet mellan två närgränsand':l vågtoppar eller vågdalar;
lodräta afståndet mellan vågtopp och vågdal ;
·vilghöjd,
l'ågperiod, tiden, i sekunder, erfordRrlig för vågformens framskridande en våglängd;
Våglängden.
r ägens hastighet per sekund är således
Vågperiod en.
Enligt trochoidala vågteorien bero vågens period och has tighet blott af dess längd .
Tabell I å vågor beräknade enligt trochoidala vågteorieu.
'

j

l-

Längd i
meter

1,56

l,;;o

3,o;;

2

6,25
14,o6
26,oo

3,n

6,07

4,,;~

9,10

6,25

12,H

39,o4
66,25

7,~1

15,!7
18,2t
:21 ,2·1

l
l

l

l

Vågornas bastighet i

Period i
sekund er

3
4
5
fi

7
8
9

lO

76,5''
lOO,ot
126,57
156,27

Meter pe1' sekund

9,ss
10,9;;
12,c,o
14,on
15,tJ3

Knop per timme

24

28

27,31
30,%

-
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'l'abell II å vågor, grundad på i franska marmen gjorda
observationer.
!
--·~~.
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1

Merlelperiod Yågornas
i
mcdclhö.icl
sekunder
i motor

I
Atlantiska oceanen
sydatlantiska oceanen
Indi ska oceanen, sydliga delen
, pas~ ad Y i nclregioncn
Kinesiska hafvct
Stilla ocranen. vcstli!J;a <lulrn

1 .~'

l

Medclhast Jghct 1
motor por sekund
-- - - .
- .
l
\
l \ "incl cn i "i'lgoma
-l ,,

-t,-•

..

l~.:,

l

l

lU
14,0

7,1i

3,:;

17, l

l.),o

7,tl

2 ,.--1

(),:->

12,>;

6,!1

8,~

l ~ ,li

11,!

tU

:\.1

R,:,

12,+

Maximigränsen för vågor anses vara 901 J m. längd och 24
sekunders period.
~är det uppgifves 30 m. höga vågor, så beror detta sannolikt på fel mi..ttning (se fig. 6), ty 13--1 G m. i.iro eJ e största
säkert uppm i.i.tta våghöj der.
J{ullning blanfl r:'\gor.
När ett fartyg sättes i rullning af en serie tvärs detsamma
kommande vågor, så söker det fartyget omgifvande vattnet
, varhålla detsamma i ett relativt oförändradt läge, hvari1
genom det får en tendens att åtfölj a de vertikala vattenskiktens oscillationer (se sid. 126), och detta dess fullständ igare iu
kraftigare vattnet förmår, så att säga, gripa fast i detsamma,
d. v. s. med ju större motstånd fartyget, tillföljd a[ sin form
(skarp, köl, slingerkölar m. m) och friktion, motsätter sig
sin rullningsrörelse re la ti v t vattnet.
T~ tom denna vattnets jJCtssiva kraft å verkas fartyget af vattnets uldim kraft, som utgöres af det normalt mot den
effektiva vågyta n''') utgående hydrostatiska trycket. h vilket
*) !•;när dc olika djuJJt belägna trochoitlala vattenlagron tiro planare
ju djupare de ligga (tig. 4), så hatva dc från dem normalt utgående vattentrycken olika ril:::tnin g i olika lager, hvaraf följer att rcsnlteeancle vattentrycket p ~1 ett fartyg har en riktning emellan normaltryclwt från det
·i:ifvcrsta oel1 unelersta af de af fartyget afskurna t t·ochoiclala vattenlagren .
.En ligt Froudc är detta resulterande vattentryck vink.elrätt mot det ggno m
deplacementets ty ngdpunkt gående trochoidala Yattcn lagret, Jcalla ilt rfl'ek·
tiru rrlg!]lan (P-P tig. 4.)

bildar med res ultanten at fartygets vigt och centrifugalkraft·")
ett kraftpar D. G Z. (:fig. l och 4), som söker att ställa
fartyget normalt mot den effektiva vågytan, liksom stabilitet:::momentet i lugnt vatten ställer det vertikalt, och lik,;om detta åstadkommande oscillationer at fartyget kring sitt
medelläge. .E n . lj d här af är stabilitetsviddens minskning,
relativ t vertllmlhmen, med våglutningen (lOo i fig. 13), ett förhiUlande som, för fartyg med ringa stabilitetsvidd, kan medföra faror.
Nom effektiva vågnormalen oupphörligt ändrar riktning
l hast1ghe~en af denna. _riktningsändring beror blott af vågpenoden), sa, verkar stab1htetsmomentet på ett fartyg bland vågor
ej att hålla det~amma stadigt och vertikalt utan att hringa det
normalt mot den effektiva vågyta n.
D.:m at otvannämnda två krafter (vattnets aktiva och
passiva kraft) orsakade rullningfln modifieras affartyo·ets
inertie ,
b
:-;om söker meddela fartyget dess naturliga rullningsperiod, samt
a i' vittskemotstånd et, som motsätter sig fartygets rullningsrörelse
relativt omgifvande vatten.
( Hvan sagda förtydligas af' följande extrema fall.
l :o l En liten Jiotte (Ao At A2 A3 A1, :6g. G) med stor staGilitet och ringa inertie har så kort naturlig period, att dess
ose;illationer relativt vågnormalerna ske så snabbt att, praki t~kt taget, :flott- och
vågnormalerna ständigt sammanfalla.
l ).en n a :flot~e förb lir således al ltid parallel med och åtfölj er de f'rån
botpn honsonteJa vattenskikten (fig. 4 och 6), samt är dess
rullningsperiod = halfva vågperioden, dess rullningsbåae =
dubb la maximilutningen å vågytan, och dess normallodrät vågdalen och å vågtoppen

f?

i

*) Den na rcsnltant, som gå t' genom fartygets tyncrdpunkt äe vinkolrätt
n1ot <en
t
·
e tre krtva vagytan,
sam t anger dess riktningo don sy •nli ga tyngdlinion. ombord, hvan ller varan ile per~onee och fritt hlio~andc föremål
111
~~t<Lllft sig. So m Jclinomotrar äfven följa denna lag, så ange dessa såle·
rle~ e.1 fal'tygets krän gnin g mot vertikalen utan mot effclztiva våcrytans
not·malee.
o

-
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2:o) En upprätt flytande planka eller stång (Bo Bt B2 B3
B., fig. 6) med minimum inertie och minimum stabilitet sträfvar
vid vågrörelsen att åtfö~ja de från början vertikala vattenskikten (se fig 4 och (1 _; samt tenderar således att rulla emot vågen,
alltid lutande sig mot vågtoppen. Denna rörelse är jemförbar
med en oscillation af bestämd storlek, utförd under en half
vågperiod, vid hvilken stången är vertikal å vågtoppen och i
vågdalen.
3:o) Som ett fartyg h varken har så stor stabilitet, som
flotten eller så liten som stången, samt det ej allenast har längd
och bredd utan äfven djup, så åverkas det i en serie vågor
samtidigt af ofvannämnda två yttre krafter, den ena, det hydrostatiska trycket, som med fartygets skenbara vigt+') bildar ett kraftpar (fig. -!), som sträfvar att inställa fart)'get (li k;; om flotten o[van ) normalt mot effektiva vågytau,
den andra, vattenpartiklarnes impuls på skrofvets plana delar
(köl och stäfvar), tenderande att kvarhålla fartyget i de från
början vertikala vätskeskikten, således sträfvande att rulla far·
tyget mot vågorna (fig. G). Till hvilken grad den ena eller
andra af dessa två, i vissa lägen af fartyget hvarandra motverkande krafter, blir herskande öfver fartygets rullning beror
på fartygets form och vigtfördelning. Under denna sin rullning bland vågor rullar fartygets normal endera förbi eller
kommer efter vågnormalen; till hvilken grad detta sker beror
på förhållandet mellan tartygets naturliga period och den tid
vågnormalen behötver för att från sitt ursprungligen vertikala
läge i vågdalen genomlöpa de mellanliggande lägena till sitt
vertikala läge å vågtoppen: (= halfva vågperioden. )
Förbiseende det passiva vätskem~tståndet, h vars verkan
sän;kildt efteråt undersökes, har Froude, Rankine m, fl. uppställt matematiska formler för fartygs rullning i sjö samt vill*) Beroende på fartyget s co ntri fugallu·aft, orsakad af dess röt'l!'ise i
vattenpartiklarnos cirkclbanor, differerar dos~ Yigt blantl vågor (= sken·
bara vigt) från des~ l'igt i lugnt nttton.

-
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koren för deras styfhet och stadighet, hvarvid man förstår
med:
(ru·tygets styfhet, dess förmåga 11tt hålla sig normalt mot
effektiva vågyta n. Detta är gynnsamt för fartygets torrhet och
förmåga att föra segel samt orsakas af ett stort stabilitetsmo r.; en t;
fartygets starli,r;het, dess egenskap att hålla sig vertikalt,
ltvilket är fördelaktigt för fartygets hållbarhet, lastens säkrare
stufning samt artilleriets och torpedernas säkrare och lättare
skötsel vid sjögång.
I lugnt vatten är stythet och stadighet detsamma, i sjö
åter differera de och äro hvarann stundom till en viss grad
mot;;atta i så måtto, att de medel, som främja den ena, stundom
motverka den andra.
Enligt Frouc1 es ofvannämncla teori äro ett fartygs rullning ar bland vågor kombi:J.erade af två oscillationsserier. Per~oclen för den ena är fartygets fria rullningsperiod samt för
den and ra vågornas period.
Aro dessa två perioder kommensurabla, eller än mer om
de äro identiska, så finnes en tendens att öka rullningarnas
~1tsträclming ötvc:r stabilitetsgränsen, hvilket äfven skulle ske
om ej passiva vattenmotståndet satte en gräns derför. Verkan
af en dylik periodöfverensstämmelse liknar svängningen af en
gunga, som 'Utrl hvarje vändning åverkas af den drifvande
kraften.
~n annan vigtig slutföljd at den allmänna teorien är förklaringen af s. k. permanent rullning.
Permanenf rullning säges ett i en l:tng serie likformiga vågor rullande fartyg innehafva, när dess rullningsvinklar och rullningsperiod häruneler äro af konstant maximi-storlek. Härvid är,
i ski llnad mot ofvan anförda fall, fartygets fria period ej öfvere nsst~immande med halfva vågperioden, utan döda vågorna
successiv t tendet;s en t ill alla rullningar af olika period med
dem, hvilka sålunda blifva de henkande för fartygets permanenta rullning.

- 1:n -·
Permanent rullning styres sålunda samtidigt af förutnämnda
hydrostatiska tryck, tellderande att rulla fartyget med vågorna,
och vattnets impuls på h;ö!, stäfvar m. m., sträfvande att rulla
detsamma mot vågorna.
~laximi-rullningarne äro teoretiskt blott bero end e af vågytans maximi-lutning Ol:h af förhållandet mellan fartygets natn.l·liga period och haltva vågperioden såsom se' ar' följande, för permanent motståndslös rttllning gällande eqvati on.
l

(-J

(-1)

'l\'

= mastens maximilutning mot vertikalen,

horis onten,
,,
a = vågytans ,
i lngllt \'at ten,
rullning;;period
naturliga
fartygets
rr =
2 T, = vågperioden.
Resultaten af hithörande teoretiska unde1·siilmingm· äru
enligt Rankine följande:
l. Perm anent rullning hos ett fartyg med myd:Pt stor
stabilitet och omärkligt kölmotst ånd beherskas af rorelsen ho,; de ursprungligen horison te la vattellski kten
så att det rullar med rÖ.!JOI'nCi likt en flotte (Ao :\1 A2
As A4 i fig. G). Fartygets naturliga rul!Gingsperiocl
är i de tta fall myckP>t liten relativt vågperioden, samt
blir mastens lutuing mot vertikalen betydlig. Hit höra
fartyg med stor metaceuterhöjd och förhållandevis ringa
tröghetsmoment.
2. När naturliga perioden för en enkel motståndslös rull ning förhåller sig till half\Ta vågp erioden såsom {Z : J,
så beherskas den· permanenta rullningen uteslutande
af rörelsen hos de ursprungligen vertikala vattenskikten
så att det rullar emot vägornu likt en på kant flytand e
bräda utan stabilitet (Bo B1 B2 B3 B·l i :fig. G). I båda
nu nämnda fall är fartyget upprätt, när vågtoppe11
eller vågdalen passerar detsamma (lägena (1, 2, 4 i fig.

f:i), äfven är dess krängningsvinkel = effektiva vågytans största lutning mot horisonten
H. Är förhållandet mellan fartygets enkla motståndslösa
rullning och halfva vågperioden mindre än {2, så
inträffar dess vertikala läge före ankomsten af vågdalen eiler vågtoppen (Co C2 ('4 i fig. 6) Ramt är dess
största lutningsvinkel större iin effektiva våg_vtans maximilutning mot horisonten (C1 03 fig G).
4 D en största rullningsvinkeln vid permanent rullnin,~
in träffar, när fartygt~ts enkla motstånr!slösa rullningsperiod är = haltva vågperioclen, samt öfverträffar den
dervid våglutningen dess mer ju mindre kölmotståndet
~ir samt blir infinit, när intet kölGJotståncl förefinnes.
[). Är törhållandet mellan en enkel motstånds~ ö;; rullningsperiod och halfva vågperioden större än ''2 : J, så intni.ffar fartygets vertikala lägen ef'te1· det vågkammen
eller vågdalen pas;;erat detsamma (Do D" D1 fl.g. ()J
samt ~lr dess maximilutning rnindre iin effektiva vågytans maximi-lntning mot horisonten (D1 lh fig. 6) .
Af ofvanstående löljer:
l: o) fartyget. är mycket st.IJft, när förhålland et:
k
en enkel mllning ..
lierio den-{ö1·
· ar myc 'et litr"t.
- ----"--ltal{va ut.t.!JLJC1'ioden
2:o) filrtyget rllllar häftigt (s nabbt), när förhållandet:
paioilen fur en enkel mllning
uppnår eller är nära v2.
liCll(ua cÖg]Jenodelt
D etta är det ofördelaktigaste förhålland et.
:):o J fartyget är st artigt, när förhållandet:
..
.. t..
enl.-el ntllninr;
för en
1Jerior7en
._ ar s orre <Lll {2..
·- ·
hal/m cägpe?:iorf en
Detta är det gynnsammaste förhållandet.
I saknad af uppgifter öfver vågperioders l'torlek i våra
farvatten, äfvensom öfvPr naturliga rullningsperiodens sto:·lek
för våra örlogstartyg, anföras nedan dylika för en del engelska och franska örlogsfartyg, hvars perioder jemförda med
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vågperioderna i tabell II sid. 128 ange, att det är osannolikare,
att ett fartyg med lång naturlig rullningsperiod (7 -9 s~ kunder)
sammanträffar med vågor, h vars halt va period är dermed lika,
än fartyg med kort rullningsperiod göra det.
'l'abell III.

Fartygets
namn

l•'artygets cert

-~ Varaktig~
l Deplace- het af en j :\letacenterment

enkel
rnllnina '

höjd

" l

l<'ransk monitor . . ..... . . 1

Onondoga

1 '-~ ransktpansracltkustfartyg l

CerhiJL'e
--

Aldrei\ propcller-trafregattl
Engelskt pansrarltombygclt l
linie~kepp ........... . . l Prinee C:on-ort
F'ranskt pansarfartyg·, äldre
typ . ..... .. ..... . ..... 1
Fl andre
Engelskt dito. utan master De\·astation
Franskt dito.;äl!lre typ . .
~Iagenta
Engcbk opansrad propellerfrcgatt..............
l ncon~tant

,
1

l

Ton,;
:!GiiO

3100
3000

·)_,, se k.
3,!J

5-5 ,.-,

GG!Jfi

110 -

- .),.)

5700
90G2

l

G

l

-l ,:n m.
2 , ~!) "

,

1 ,2::!-1

,

, ~J2 "

l ' ~)8 "

l'

Dito pansarfregatt.......

Passiva

Snltan_ _ _

1. ~~ "
,

,

l , o;-1,~2

(i87:3

7, :t~ ,

1,()o

iifHl2

:-3

l),s:, ,.

G,;1;

~~ ~.?.....-

,

O,<G .,

riitslu~motsU\ndet..

1ied pass t va vätskemotståndet vid nlllning förstås, till
skillnad från dat akt i va, den pass iva kraft vattnet utöfvar för
att motsätta sig h var je denna fartygets rörelse.
För det vid fartyg;; rullning så ytterst vigtiga vätskemotståndet hafva många lramstående vetenskapmän sökt uppställa
lagar. Dessa äro , ehuru ej i alla punkter, dock i de vigtigaste
ö fverensstämmande.
Enligt Froude utgöre~ det passtva vätskemotståndet vid
rullning i lugnt vatten af:
l:o ) friktionsmotståntlet, orsakadt af vattnets friktion mot
±artygsskrofvet, förnämligast midskepps;

~ :o )

di?·ekta motsfändet af vattnet mot köl, slingerkölar, skarp

m. m., h vilket verkar såsom ·,rid ett plans rörelse tvärs mot vattnet.
3:o ) ul,qbildnin,r;, der hvarj e genom fartygets rullning uppkommen våg kräfver ett arbete, som således hindrar rullningen.
Som effekten af dessa motstånd beror af relativa ha·
stigheten mellan vattnet och de motstånden orsakande fartygspartierna, så är den ej allenast beroende af rullningarnes period
oc h utsträckning, utan ätven af dessa tartygspartiers afståncl
frå n oscillationsaxeln.
J;'roude a,n såg, att de i l:o och z:o angifna motstånden äro
proportioneJa med 'lvadraten på vinkelhastigheten samt det i
i3: o med första potensen l densamma.
En dPl franska författare, som ej dela FroudPs åsigt om värdet å det passiva Yätskemotståndets olika delar, specielt vågbildningsmotståndet, grunda sina bertikningar at det passiva vätske·
motståndet derpå, att då en plan, ski.fformig kropp röres vinkel·
r~itt mot vattnet, så är mot;; tåndet direkt proportionelt mot ytans
storlek och en potens af hastigheten, liksom friktiousmotstånrl et, när planet röres paraHelt med sitt plan genom vattnet.
För de vid rullning uppkommande hastigheterna ändra
sig sannolikt köl - och friktionsmotstånden proportionelt med
<tYadraten på vinkelhastigheten.
På vetenskapens nuvarande ståndpunkt kunna friktionsoch direkta motstånden något så när på föreand beräknas för
ett nytt fartyg, men, at brist på erforderliga experimenteJa
data, kan så ej göras med vågmotståndet.
Det tutala passiva vätskem0tståndet kan, med hjelp af
stabilitets-diagrammet (fig. :? ), beräknas af rullningsförsök i
lugnt vatt~n.
Antag t. ex. att ett fartyg krängt 36° babord hän, såsom i fig.
7 antydes, samt derpå losskastas, så re;;er det sig till följd at
stabilitetsmomentets vflrkan. Under resningen utför det succes,.;ivt aftagande stabilitetsmomentet ett arbete lika med det, 1'-0m
inneslutes af stabilitetsmomentkurvan, abcissaxeln och ordinatan vid 35°. Detta arbete förbrukas delvis för öfvervinnande af
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det totala passiva vätskemotstånd, som fartyget röner under
sin rullning från 35° babord till upprätt läge. Den återstående
delen meddelar fartyg et en viss lefv ande kraft, som är störst vid
fartyg ets upprätta läge. 'rill följ d här af :·ull ar fartyget öfver
åt styrbord, dervid motarbetadt af det kontinuerligt tilltagand8
stabilitetsmomentet. Hade fartyget intet passivt motstånd att
öfvervinna, så är det tydligt, att det skull e rulla öfver 36° om
styrbord samt derefter tillbaka 36° åt bahord o. s . ....-. I vertligheten når ett fartyg, utgående från 36° babord krängning, ej
vidare en så stor vinkel, möjligen till 30° åt styrbord. Diftenmsen mellan de af motsvarande stabi litets-kurvclelar inneslutna
ytorna är således förbrukad till ötvervinnancle af det totala
passiva viitsli:ernotsiånclet under det fartyget rullar från 36° babord till 30° styrbord. Från 30° styrbord rullar fartyget öh·pr
tiJl babord t. ex. till26° På detta sätt minskas ru llnin gsvin klarna,
som fartygetgenomrullar, 'G ill dess det slutligen kommer till hvila.
ÄndamitJet med dylika rullningsförsök är bl. a. att med
hjälp af stabilitets-momentkurvan bestämma motstånelen far tyget lider under rullning, för att konstatera om dessa äro tillräckligt stora för fartygets ::;äkerhet, samt om de äro sådana,
att fartygets rörelser blifva af det slag, att fartyget härunder
med fördel kan använda sin bestyckning.
Med dylika r ull ningsfiirsök har visats, att intil\15° åt h var sida
praktiskt lika lång tid åtgår för h varje rullning vare sig rullningsvinkeln är liten eller stor, hvaraf följer , att m edelvink elhastig heten är direkt propor!ionel med rullningsvinklames storlek. samt
således att äfven med rullning förbundna olägenheter af stora
frestningar i fartygets olika delar (t. <>x. maskin- och pannbäd·dar, fästen för kanoner, torn och master m. m.) bestyckningens
försvårade skötsel och vatten l iniens sårbarhet tillfölj d af undre
pansarkantens lyftning öfver vattenytan, tilltager med rullningsvinkeln.
Då enligt o~van rullningsvinklames aftagande beror af det
pass1va vätskemotståndet, så är dettas 0kning ett önskemål,
.som föranledt slingerkölars anbringande. Slingerkölars fördel -

aktiga inflytancle syne.s num era vara allmänt erkändt, eftersom
sådana användas i nä;;tan alla mariner å fartyg för hvilka en för
]iLen vidd af dockornas portöppningar eller dylikt ej lägger
hinder derför :-iå särdeles många år hafva dock ej förflutit sedan slingerkölars nytta starkt betviHade>: af många fartyg,;konstrnktörer, t. o. m. så framstående som Dupuy de LtnM.
Den lJral;tiska erfaren heten samt experiment, å hvilka några
exempel uedan anföra;;, halva dock besegrat dessa tvitvelsmål.
Graden for rullningsvinklames aftagancle vid rullning i lugnt
yatten (fri n1llning'i beror blott på förh ållandet m ellan de
två uud er rnlluingen hvarann motverkande krafterna, passiva
vätskemotståndet och tröghetsmomentet, och som detta aftagande
är aJ största vigt för fartygets sjoegr;nskaper så åskådliggöres det
medelst s. k. 'i'ltllninr;slcunor (ftg. 8.), der hvar ovh en af de å abcissaxeln af:;atta l i k a stora del<>.me markera tiden i sekunder för
en enkel rullning samt de des::;,t punkter tillhurande ordinator
motsvarande rullnilli!:Svinkel, och differensen mellan två dylik a
rullningens aftagancle under mot:;varande antal rullningar.
1-{ullning'lrnes aftagande, i a ll ~ mindre och mindre grad ju
mer r ullnirJgar ne afstcmua, bemr på att j n större rullnings
vinklame iiro, des~ större är vink elhastigheten samt der med
~ltven det retarderande pass i va v~lt::;kemot::;tåndet.
JVIedebt rnllningstörsök, mecl en modell i \:oG storlek å engelska pan sarfartyg et lJevastation, har Froude visat, såsom af
följande tabell framgår, rullningsvinklarnes snabba attagande med slingerkölarnes ökade storlek ~Lfvensom att, praktiskt taget, perioden håller sig konstant. 0linge.rkölar orsaka
således bety dligt minskade rullningshastigheter med ofvan
angifna fördelar.
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Froude utförde många rullningsexperiment och beräkningar, h vari han, ej nöj d med blott er hållandet af det totala vätskemotstån det, ä±ven sökte att medelst beräkningar uppdela
detta i de tre delar, hvaraf. han ansåg detsamma sammansatt.
Följande +;abell anger några af dessa hans unde.rsökningar:
'l'ab. V.
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Då det vid fartygs rullning i sjö visat sig, att de för motståndslös rullning uppgjorda teorierna q valitati v t men ej q vantitativt äh·en g~LIIa för rullning med motstånd, d. v. s. sådan
rullningen i verkligheten eger rum i sjögång, så inskränker
sig dennas beräkning till en korrektion föc motstånden af de
för motståndslös rullning erhållna resultaten.
::3om det pass i va vätskemotståndet blott är en passiv kraft
motverkande tartygsskrofvets rullningsrörelse relativ t vattnet,
så ilr man berättigad antaga detsammas effekt lika stor för
lika stora rullningsbågar vare sig i lugnt vatten eller bland
vågor. På sätt förut angifvits kan man derföre medelst rullning i lugnt vatten bestämma den motståndskoeffici6nt., hvarmed dA fiir motståndslös rullning gällande resultaten böra korrigeras för att ega giltighet för fartygs rullning bland vågor.
~~tt af vågor åverkadt fartyg ökar, till följd af dessas inverkan , småningom siua rullningsvinklar or:h dermed i direkt proportion varande vinkelbastigheter, hvarigenom vätskemotståndet successivt ökas tills att dess storlek blir lika med den
rulJ ningsimpuls fartyget erhåller at vågorna. b varefter rullningsvinklame e1 vidare ökas utan ett fortfarighetstillstånd
inträder.
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Sannolikt eger ett liknande förhållande rum vid s. k permanent rullning (se sid. 131), hvarvid rullningsgränsen tillföljd
af vätsl:;:emotståndet blir mindre än den, som beräknas nr den
af Froude, för motståndslös permanent rullning, uppställda eqvation (4). Som reduktionen fur motståndet kan göras i denna
eqvation genom att införa en mindre våglutning (a ) i stället
för den effektiva vågytans vid motståndslös rullning, så inses,
h varför slutfölj de rna ur teorien för motståndslös rullning qvalitativt så väl öfverensstämma med verkliga förhållandet, ehuruväl det senare q vantitati vt betydligt å verkas af motstånd et

Slingerkölar.

Att medels slingerkölar dämpa fartygs rullning har rätt
länge användts, i det dylika anbragtes redan å de första engelska pansarskeppen; som föregångare till dem kunna anses
de olika fartygsformer, som för samma ändamål krmstruerats,
af hviJka tig. 9 anger en i England omkring 1780 utförd.
Många experiment och undersökningar öfver slingerkölars
i nverkan på fartygs rullning hafva utförts under tidernas lopp,
hvaraf några resultat nedan anföras.
I en år 1871 af engelska amiralitetet tillsatt kommitte för
utredning, huruvida slingerkölar ökade ett fartygs sjöduglighet,
voro åsigterna delade, dock voro flertalet kommitteledamöter a±
denna åsigt. Äfven framhölls i rapporter från en del med
slingerkölar försedda engelska transportskepp ( Crorodile. Sempis m. fl.. ) fartygens betydligt minskade rullning och stadigare
gång, efter det slingerkölar anbragts.
Med förutnämnda (sid. 137) modell af Devustation utförde
Froude, vid Spithead, en del experiment i npprörd sjö med
närmast samma vågperiod som modellens dubbla naturliga period, för att på grund af dem bedöma sjelfva fartygets egenskaper under liknande förhållanden. De med modellen erhållna resultaten ses i följ ande tabell:
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'l'abell VI.
:\lorlollons cgonskapoe . .

l :'v[erl G fot höga

Maximikt'iingning.
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l'tan sl ingerk ölar. ...... ......... ...... 1\IorlPIIen l~anteadc.

Af dessa försök ses äfven slingerkölars vilrde för fartyg
med tjenstoduglig maskin, utsatta för isokrona vågor.
En annan af :Froude utförd un,dersökning, troligen det mest
öfvertygande beviset at äldre datum, för nyttan af slingerkölar , var elen han 1872 utförde i närheten af Plymouth med
två enge~ska kanonbåtar, som voro hvarann fullkomligt lika,
utom att den en&" (G1·eylwunrl j försågs med 2 st. c: a FJ1, 2 fot höga
slingerkölar under det att den andra (Persens) saknade dylilm.
Dessa kanonbåtars naturliga period för en enkel rullning
i lugnt vatten var c:a 4 sekunder, samt erhölls af 20 på hvarandra följande rullningar, när dessa kanonbåtar samtidigt utsattes för en serie tvärs kommande vågor af 4- 0 sekunders
period.
l'el'RCUS
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Som de använda slingerkölarne voro ovanligt höga, relativt fartygets storlek, isynnerhet med den tidens uppfattning,
så framgick af detta försök visserligen ej slingerkölarneg exakta
värde, men väl ett bevis för deras nytta.
På grund af sina experiment och beräkningar anbefallde
Froude eftertryckligt slingerkölars användning.
Af alla försök, som under tidern::ts lopp utförts för att utröna slingerkölars stadgande verkan på fartyg, äro obestridligt

rle, som nyligen gjorts med Royal Souereig n-klassen, af största
orrtfång och värdP-.
De 7 första klassens pausadartyg om 14150 tons depl.,
som utgöra R oyal Soverei,qn-kla sse n, hade ~j från början slingerkölar, emedan
dels rullningsperioden var beräknad att blifva lika med en del
äldre mycket stadiga engelska pansarfartyg,
de ls det syntes sannolikt, att hvarje praktiskt anbringbar slingerkö l skull e ntöfva relativt liten stadgande ettekt å fartyg af så stora d imensioner och med så stor inertie,
dels dockningen i en del dockor försvårades ja rent at omöj liggjordes.
Som dessa fartyg vid J-lera tillfällen visade sig hafva mindre
ti llfredsställande stadighet, ja t. o. m så ringa att t. ex., enli gt chefem: å Resolution rapport om en resa öfver Biscayabugten 1893,
fa ra för kantring syntes så stor, att färden ej kunde fortsättas,
oakt,adt vid samma tillfälle långt mindre fartyg, såsom kanonbåtar, obehindraclt g jorde det., så försågs Repnlse med 2 st. 200 fot
långa och 3 fot höga slingerkölar. Vid derefter med de lika la~tade systerfartygen Rcplllse och Resolution, den förra med den senare utan slingerkölar, gjorda ±örsök, hade den förra blott hälften
så stora medelrullnin g&x som den senare, h vilket föranledde att
rtlla 7-toyul Sovereiqn-klassens far tyg försågos med slingerkölar.
Sedan Resolution erhållit s lingerkölar, möttes hon 1898 af
en orkan, h varvid hon i 25 fot höga, tvärs kommande, synbarligen med henne synkroniska vågor, blott krängde G0 ~L 8°
ti ll h var sida om medellinien, oaktadt hon, enligt chefens omdöme, minst sk ulle krängt 16° <'L 18° utan slingerk ölar.
::Vled ett af denna klassens fartyg (Reuen,r;e) har sedermera
omfattande experiment dels utan dels med slingerkölar (2 st.
:WO fot långa och 3 fot höga) utförts vid Spithead, hvarvid
bl. a. nedanstående resultat erhöllos.
I ng. 8 anger:
C rullningskurvan för R et:en,ge utan slingerkölar
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'hvarvid fartygets tillstånd och djupgående var fullkomligt lika
vid båda försöken
Abcissorna ange antalet (n) enkla rullningar från styrbord till babord eller tvärt om, samt ordinatorna rullningsvinklame (~J) i grader från vertikalen för hvarje successiv
:rullning.
Under det rullningsvinklame nedgå från GO till 2° gör
Revenge utan slingerkölar 45 -50 enkla rullningar, men blott
8 med slingerkölar.
Utan slingerkölarvoro rullningarne, praktiskt taget, isokrona
med 7 1/2-8 sekunders period för en enkel rullning.
Jl![ed sli:1gerkölar minskades perioden med c:a '2. 1/ 2°,'o (c:a
1/5 sekund) för hvarje enkel rullning.
Slingerkölars motstånd vid rullning uppskattades enligt
äldre försök blott till ],G lbs per qv.-fot vid en fots medelhastighet per sekund å dem, men visade sig detta motstånd vid
Revenge öfverskrida 6 1bs.
Fartens inflytande på rullningarnes aftagande i lugnt vatten, för Revenge med slingerkölar, ses af följande tabell, hvarvid observationerna började vid 5° krängning mot vertikalen ,
och anger tabell en lutningsvinklames storlek efter 4, 8 och
Hi rullningar.

±n'in 17 1/2 till 171,4 knop: ej heller stegrades kolförbrukningen
för en viss fart.
Enligt dessa försök synas slingerkölar äfven utöfva ett
gynnsamt inflytande på styrförmågan: såsom framgår af följande tabell:
Tabell YIII.
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fart.
12 knop.

Beträffande slingerkölarnes inverkan på farten, så visade
sig ingen praktisk märkbar mimkning, ty nedgick elen blott

l

l nan

sli_ng:er- slinger·
kolar.

'l'aktbka diametern med båda propellmrne framåt
4' 1 , L.
, en propeller framåt och en back [ 2"1 , ];.

'l'abell VII.
Partygets

14G -

1

kölar.
Gh

el'/, h

L = fartygets längd.
Styrningen syntes äfven stadigare med än utan slingerkölar.
Boual Sovm·ei.l_ln-klassens svåra rullningar, innan den erhöll
sli ngerkö lar, tillskrefs, dels en v~Ll stor metacenterhöj d (1220 mm.),
dels det mycket afrundade, j a nästan cirkelformade ~ -spantet
utan köl, som erbjöd föga motstånd mot rullning utan blott
>Ted sig under rullningen, snarlikt en cylinder kring sin axel.
Förnämsta orsaken var sannolikt dock öfverensstämmelsen mellan
fartygets naturliga rullningsperiod ~ 7 1;2 A 8 sekunder) och den
vid detta tillfälle rådande halfva vägperioden (se sid. 1:28.)
Bj allenast å sbrre fartyg hafva slingerkölar visat sig fördelaktiga utan ätven å mindre, hvarå som exempel kan anföras
danska torpedbåten Hw;hesten. Anordningen var dock här ~j
elen vanliga , med en slingerköl å hvarclera sidan af fartyget:
ntan blott en i dess medeiiinie anbragt s. k. svärd köl. Denna,
::>om hade 633 mm. höjd och 5,o7 m 2 area, var anbringaduneler
förskeppet vid den pnnkt, kring h vilken de Thornycro-f.tska totpedbåtarne, beroende på sitt egendomligt formade akterskepp,
vi-i nda sig. Den tillkom tillika med en dt>l andra förändringar
tillföljd af en allmän klagan öfver bristande sjöduglighet hos
der förut byggda danska torpedbåtar.
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För utrönande at svärdkölens nytta anställdes samtidigt
nedan angifna försök med två st. torpedbåtar, som voro hvarann
ti ll alla delar lika, med undantag af att den ena (Havhesten)
hcule och elen a n dra ( Yarhmlen) saknade svärdköL
Fig. 10 visar statiska stabilitetskurvan för Xcu-h~:n
len, och ange abcissorna krängningsvinklarne i grader, samt
ordinatorna statiska stabilitets-momentets häfstångsarm i
tum.
Fig. 11 anger rullning;;kurvor för dessa två torpedbåtars rullning i lugnt vatten, samt ange abcissorna antalet enkla
rullningar, och ordinatorna motsvarande rullningsvinklar i
grader.
Enligt dessa försök rullade -:va7'hmlen fr:1u 8 1 .1° krängning
öfver till 7° å andra sidan, hvarnnder, enligt stabilitetsknrvan,
500 lf. f. arbete förbrukades. Hadwsten åter, som blott krängde
till 5H 14° ±rån 8 1 '-1°, förbrukade 1000 ·il. f. arbete. Skillnaden (500
{f. f. ) mellan de;;sa arbeten beror blott på svärclkölen, som således utöfvar en ansenlig retarderande kraft på båtens rullning.
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Tabell IX anger bl. a. natnrliga rullningsperioden i
lugnt vatten samt medelvärdet å båtarnes rullningar under
12 knops fart och olika kurs relativt vågornas gång. Som en het för ru[lningarne äro Havlwstens rullningar antagna. Af

de ilna tabell ses svärdskölens fördelaktiga inflytande på rullningen i sjögång, undantagandes med sjön 4 str. akterifrån
ltvilket möjligen kan bero på den skenbara vågperiodens bättr~
öfverensstämmelse med ~Ha rh estens naturliga period ( 2, 38 ') än
med Xarhm!ens (2,2s).
·
På grund af dessa försnk ansågos dylika svärdkölar högst
iluda målsenliga, isynnerhet som de blott vid högre farter något
minskade densamma (från 22,o till 22,3 knop.)
~[anöverförmågan och styrstad igheten förbättrades; d j upgåe ndet ökades ej, emedan skeddan och propellern nå djupare
ned än svärdkölen.
Ehuru slingerkölars nytta numera synes obestridlig, eftero>o m de flesta mariner så allmänt förse sina fartyg med dylika,
"å vill j ag dock tillfoga ännu ett exempel, från Förenta staterna,; marin, nämligen pansM.rfartyget Jiassatlw set s, h vars vålelsamma rullniugar i ansenlig grad reducerades medebt 30 tnm
höga slingerkölar, h varvid ä tv en bör observeras, att farten härigeno m blott minskades c:a 1 '.1 knop.
N n i dagarne har ä±ven fraaska örlogsmarinen bestämt sig
fiir slingerkölar på grund af med kryssame Dnpuy-de-Lume
Friant och Chasseloup-Louuat anställda försök.
'
Vid konstruktionen af ett nytt fartyg blir man genom slingerkölars anbringande mindre beroende af den mycket tidsödande och det oaktadt föga tillförlitlig::t beräkningen af tröghets-rad ien och metacenterhöj den.
'l'ill hvilka ogynnsamma resultat man kan komma genom
att vid beräkningen bära± söka ernå stadigheten medelst en
nnga metacenterhöjd , framgår at följande två exempel:
l:o) Det år 1894 färdigbyggda franska pansarfartyget
Jfu;;enta om c:a 11,000 tons, var, på grund af sitt stora tröghetsmoment och ringa metacenterhöj d, beräknad att blifva
~"tt mycket stadigt fartyg, men hvacl hände? Jo det, att fartyget, vid med 15 knops fart utförda SYängningsförsök. krängde
så vålelsamt (upp till 13°), att pansarets öfverkant på ,fartygets
ena sida nedtrycktes 1,5 m. under vattenlinien, under det att pan-
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rets underkant på fartygets motsatta sida helt och hållet lyttades ur vattnet. Då, oaktadt fartygets stadighet, det ej sällan
förekommer dyningar, som förorsaka lika stora, för fartygets
sårbarhet vådliga krängningar, så underkastades det knappt
färdiga fartyget en del ändringar (ilandtagning af en militärmast och sänkning at öfverbyggnaden), som ökade dess stabilitet.
2:o) Amerikanska kanonb åtarne Jlachicu: och Castine om
c:a 1000 tons, färdigbyggda 1894, visade sig vid krängningsoch rullningsförsök ega en förhållandevis lång rullningsperiod
och stor st.abilitetsgräns, men som metacenterhöiden blott >ar
4 1/4", blef dynamiska stabiliteten så ringa, att man af fruktan
för fartygets kantring i vågor, hvilkas halfva period var lika
. med fartygets naturliga rullningsperiod, ökade metacenterhöjden till 101/4", genom att de alldeles nybyggda fartygen afhöggos på midten samt förlängdes 14 fot för att såmedelst ernå
det deplacement, som erfordrades för en i botten anbragt barlast (c:a 100 tons), nödvändig för metacenterhöjdens ökning till
ofvannämnda storlek.
Ytterligare ett skäl ±ör stadighetens ökande medelst slingerkölar är den större stabilitet, som vissa fartygscerter i oskadadt tillstånd kräfva för att i skadad t innehafva tillräckligt deraf.
Den oundvikliga stabilitetsförlust, som blott delvis i vattenlinien pansrade fartyg (t. ex. pansarfartyget Sam; Pareil)
eller derstädes helt och hållet opansrade (t. ex. engelska pansardäckskryssarne at Astrea-klass) måste lida af derstädes,
genom de af t. o. m. det lättaste artilleri ledi gt sönderskjutna
fartygssidorna, inträngande vatten, nödvändiggör sådana fartygsproportioner, so m tilltörsäkra fartyget största möjliga metacenterhöjd, förenlig med sjöduglighet och stadighet.
Riktigheten häraf framgår af följand e stabilitetsberäkningar å en pansardäckskryssare af nedanstående dimensioner och
med i fig. 12 visade tvärsektion
Depl. = 4400 t.: längd = 99,G m.; bredd = 14,7 m.: djup gående = 5,9 m.
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Närmaste sjökrig kommer sannolikt att lösa många omtvistad e mfl;itim-tekniska spörsmå], bl. a. det om opansrade vattenlinieregioners fördelar och olägenheter, med hänsyn ej så
myc ket till förlust i flytkraft men dess mer i minskad stabi-

-

l-!8-

litet. Osannolikt synes det ej, att måJJget liickskj utet pausardäcksfartygs stabilitet då kommer att visa sig för ringa, oaktadt det oskadade fartyget visat sig fullt sjödugligt. Synbarligen hade det derför varit bättre aLt mecleL:lt slino·erk0lar
er·o
sätta elen minskade stadighet, som en större metacenterhöj d
förorsakar.
Att dylika farhågor för kantring äro fullt b e rättigad~
framgår af de två kinesiska kry~same T schi- lTuen och Kin!)Yuen, som i slaget vid Y aln kantrade till föl j d af bckskj u ten
vattengång.
Som inga beräkningar eller unelersökningar böra sy nas
för tidsödande och besvärliga för att på förhand öfvertyga sig
om fartygets sjödugligh et under olika tillstånd, så tordtJ det
medföra sina fördelar att, utom de fullständiga stabilitetsberäkningar, som erfordras vid fanygets konstruktion, och de med
detsamma, i oskadadt tillstånd, gjorda krängnings- och rullningsförsök, dylika Mven utföras med de celler och rum ofva11
pansardäck vattenfyllda, som sannolikas t blifva läckskj utna, och
med de förråd fyllda eller tömda, som utöfva största inflytande
på fartygets stabilitet, naturliga rullningsperiod och pansarets
läge relativt vattenytan, för att få utrönt bl. a.:
dels om de ofvan pansardäck bAlägna kolboxarna böra tömmas efter de öfriga för att möjligast länge lemna skydd
mot fientlig eld, eller om stabiliteten kräfver, att de tömmas före de undervarande;
dels om de öfver pansardäck varande kolboxarna ens kunna
tömmas sedan vatten inträngt i dem genom fartygets läckskjutna sidor:
dels om tillräckligt pansarskydd finnes vid de krängningar
fartyget får med ena sidans celler vattenfyllda samt
dels fördelar och olägenheter med att dessa .celler äro tomma,
eller fylda med kol eller cellulosa.
Oaktadt den kostnad och det arbete dylika undersökningar medföra, så är det dock obestridligt bättre att på för·
hand känna bristerna, som då möjligen kunna förekommas,

l~ll -

än att de i den afgörande stunden skola komma som ödesdigra öfverraskningar, inverkande ej allenast på en enskil d
strid utan kanske på hela krigets utgång.
Uarlskrona d en 30 J snuari 1898.
Thure Nyst erft.
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Tabellarisk ötversigt.
l

l
l

Armstrong-typen.

Tvenne pansarbåtstyper; en jemförelse.
Såsom tidskriftens läsare torde erinra sig, beviljade Norges
storting år 1895 en för dess förhållanden ganska rundlig summs.
penningar att användas till anskaffning af fartygsmaterieL
Lejonparten af detta anslag skulle atses till nybyggnad af 2:ne
pansarbåtar. Likaledes torde det vara kändt, att den norska
regeringen efter granskning af inkomna anbud fr ån flere utländska verkstäder antog det af firman Armstrong framställda
förslaget, hvilket äfven legat till grund för byggandet af de
båda pansarbåtar, som under namn af "Harald Haarfagre·· och
11
Tordenskjold 11 sedermera sett dagen. Det förstnämnda fartyget är för närnrande tFebr. 1898) ute på si n första expedition,
och det andra lärer komma att levereras und er loppet af
denna vår.
Då vi antagit, att en jemförelse mellan de pansarbåtsty per,
som representeras af de båda norska fartygen å ena sidan och
af 11 'l'hor 71 och 11 ~iord" å den andra, skulle intressera ti dskriftens
läsare, har detta i främsta rummet berott derpå, att man inom
maritima kretsar med berättigad t intresse följ t den materiela
utveckling, som under de sista åren påbörjats inom brod erlandets marin, en utveckling, hvarigenom unionsförsvaret vunnit
afsevärd krafttillökning. Den omständigheten, att en jemförelse
mellan de båda ifrågavarar,de typerna ytterst blir en g ranskning af de olika lösningar af problemet, att inum ram en af ett
relativt litet deplacement konstruera ett kraftigt kustförsvarsfartyg, som presterats dels af den verldsberömda Armstrongska
firman och dels af våra inhemske konstruktörer, denna omständighet, säga vi, synes ej heller egnad att minska intresset
för den föreliggande frågan.

~ Omkr. 3400 ton s

" 'l'hor" och "Niord".

iomkr. 0800 ton s
lG knop
16,:. knop
2 vert. tripl e exp.·mas kiner
Lika
'J' ren n e , <l e ra f 2 " doubl e-endcd ·', samtliga Scx, föril e lade å trenne
belägna i ett pannmm.
pannrum .

Depla<'rment

FIL!' t
;,[askin c• r
Pann or
Bepa n.' t'i ng å :
Citall e ll et *J

'·Harvey" , 176 mm. upptill, 100 mm.ncdtil! l:\'i-s tål 240 mm. öfverallt

Fa >ta tor nen

·Ni-stål, l GO mm . öfv eretllt
lJ :\T i-stål, 20:1 rum. å elilfronten ;

Ri il'i ir!:;:t

d:o

)\ cljes IJ7 mm.
':\Ti-st[tl, 130 mm. öfverall t

Sty r to m et
K a,; sc rn att en

öfverallt j

,.

öfvcrallt

f

'"Harvey" l!JO

1Tvenne l '"·plåtar
Saknas
1
l

• Tvenn e 1"- plåtar
:.ii- s tål !ll
D mm.

+

1

,Bc,tyeknin g :

l

.

8 q"tra kanone r

2 st. :21 cm. Arm strongs

· ::' st. 2G cm.

j feil r>ls våra 1l:o

G ,

l
l

IAtta

,.

f

1

lHil'ket

l

i·'Harvey· ' 200 mm. ö f veralit
f"Hal'vey " HJO

12

,,

d:o

4 , IG mm.
:\ l iil' ~ \Jr:.;tyc kning -!
" 37 "
r~

st.

\):O

D:o

l.,

I
'l'orp r• tlu trn -tnin"
Anta l >! l'a !ka:.;ta;e
D:o ma:.;tcr

D:o IJrttar
1

o"

•J

l

" ndett-

mm korta Arrn stron!!s
~ (båtarnc"

IJ
,-

Canet
6 ,. 12 cm. Bofors
110
57 mm. het!faut.
2
i) mm. helaut.

D:o

li

7()

( Bofors

l

"

IJ :o

) ~ mindre : 2 ,. 2.j
angsl. o. 1

,. t våp ip. kuls pr.

J barkas~. l

:2 't. fa s tet s illotnbe r , Arm s trongs
:l st. GO cm:s

l -!

l barkass, 2 mindre båtar.

l

l st. fa s t s täftub
.. !JO cm:s

:2 militärmaster, h vard era med 2märsar ll militiirm~s t: l ~ignalma~t
2 vedettbåtar, l ångs lup ,
:2 bevakn1ngsbatar, 2 la-

IHel rarnmsttiJ

ringsbåtar, gigg och joll.

iRammf'ttif med torpedtub.

•:, Citade llets Uing:d ntoträckning; fi l' för b{tda typ erna i det n~irma~tc lika eller omkr. 50 m ..

-

15:?-

Till en början framställa vi här en tabellarisk öfversigt angifvande de båda typernas hufvuddata. De uppgifter.
h vilka ligga till grund för denna uppsats, äro, h vad beträffar
Armstrong-typen, hemtade ur en redogörelse för ifrågavarande
typ införd i 71 N ors k 'l'idskrift for S<JV~ocsen 71 , femtonde årgångens
3 och 4 häfte 1897.
I det följande ämna vi jemföra de båda typerna i den
ordning deras hufyuddata finnas angifna i den tabellariska
öfversigten. Påpekande att deplacementet är praktiskt taget
lika stort, öh·ergå vi till en jemförelse beträffande

0 åso m ~ynes af de n tabellariska öfversigten hafva ''Harald
IJ ,w dagre" och '' Tordenskj old'' endast trenne pannor: deu svens ka ty pens fartyg förfuga åter öfver sex. Vi tveka icke att
a nse det senare arrangementet såsom i viss mån fördelaktigare.
D e -förra fa1 tygens pannor ärv nem ligen dels så stors, att deras
öfre delar ligga ol'van vattenlinien (naturligtvis inom gördelp au~a r e t) ; vidare är det uppenbart, att en af dP-ssa stora pann ors havereran.le förminskar den tillgängliga kraften mer! 2 "·
un de r det att sex-pannors-fartyget under enahauda förutsättn ing enelast lider 1 '6-dels kraftförminskning. Härtill kommer, att
de förra fartygens enr7a stora pannrum är en betydande S\·aghet i konstruktivt hänseende.

F a r t e n.

-~

Armstrong-typens fartyg förefinnas inga anordningar för forceradt drag i ordets egentligaste bemärkelse.
Man kan derför säga det vara med naturligt drag, som dessa
fartyg uppnå en maximifart af 16 knop. H vad åter angår den
för 71 Thor 71 och 71 Niord 71 angifna farten af 16,; knop, hafva vi
tagit den af 71 0denn uppnådda farten såsom utgångspunkt; vi
erinra nemligen derom, att sagde pansarbåt vid det fullkraftsprof, som hösten 1897 företogs med kusteskaderns fartyg, då
förhållandena voro krigs- icke proftursmessiga, uppnådde en
medelfart af IG, -1 knop å en distans af 40·,, och 16,s knop under de sista 11',"- af ifrågavarande distans. Vinden var vid
detta tillfälle stick i stäf med en styrka varierande mellan 3-6
under det sj öhäfningen ej minst under forceringens senare
skede var ganska svär och likaledes emot.

M a s k i n e r och P a n n o r.
Båda typerna förfoga öfver vertikala triple-expansionsmaskiner. A de at Armstrong byggda fartygen äro maskinrummen åtskilda af ett långskeppsskott med dörr för kommunikation.

B e p a n s r i n g e n.
Olikheterna i bepansringen framgå likaledes af uppgifterna
i meromnämnda tabellariska ötversigt. Såsom synes har det
luuTey,;erade materialet användts till citadellpansar å Armstrong·
typen , till tornpansar å den :;;venska. Kickelstålet åter fi1reknmmer vid alla tornanordningar å de förra fartygen, samt
såso m citadell- och kassemalt-pansar å de senare.
Anordningen at citad ellpansaret och det ofvanpå detsamma
liggand e däckspansaret har af Armstrong utförts i enlighet med
e tt numera allt oftare förekommande system, det nemligen att
l;tta däckspansaret böjas ned borelvarts till citadel lets wule1·kant,
i stället för att, såsom sker å r!e svenska fartygen, förbinda
det med c i tadel! pansarets öfuc?'!.-a nt. Teoretiskt er bi u der det
förra a rrano-ementet
fördelen af större motståndskraft, en fördel
o
so m likvi,;st i detta fall syne.;; oss borteliminerad genom citadellpan saret,; betydliga aftunnande JJedåt.
li'rånsedt den omständigheten, >1tt harveyseradt pansar erb juder större motståndskraft än nickelstål at samma tjncklek
(i det fal l, hvarom uu är fråga), äro den svenska typens tomko nstnrläiuner utan j emförelse kraftigast.
I den uppsats i "Norsk rridskriit for So,:csen", som ligger
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t ill grund för uppgifterna angående Armstrong-typen, förekommer ingenstädes någon antydan om pansarets garanterade motståndskraft. Vi tolka detta så, att icke några skjutprof utförts
med detta pansar. Så har emellertid skett med den svenska
typens olika pansarkonstruktioner. Genom dessa prof och den
vid derefter skeende tillverkning utöfvade kontrollen, eger man
visshet om, att pansaret tilltredsställer de stipulerade fordringarne, en visshet, som syne,; oss vara af oskatLbart värde.
Vi påpeka slutligen frånvaron af kassematt å Armstrongtype lls fartyg; det medel,;våra artilleriet är s kyddadt endast af
en lättare skyddsskärm t ill hvarje pjes.

hållande varierar direkt såsom granaternas vigter; 25 cm.
O"ranaten skulle alltså innesluta ungefär dubbelt så stor qvanhtet sprängämne, som 21 cm. granaten·:·:· ), en omständighet, som
j hög grad talar till 25 cm. kaliberns fördel.
Nåaon
motviO't
till här otvan framhållna öfverlägsenhet
,J
o
hos 25 cm. kanonen förefinnes likvisst i 2 L cm. kanonens högre
grad a± sk j uthastighet. Författaren i elen norska t~clskriften
antager denna skjuthastighet till c:a 2 skott per .mmut med
den tyngre projektilen (140 kg.). Frånsedt den omständigheten, att en dylik skjuthastighet väl näppeligen kan blifva den,
som uppnås med en vanlig kanonbetjening under de mindre
gynnsamma förhållanden, som artilleristrielen er?j u der, är odet
likvisst uppenbart, att 21 cm. kanonens automabska mekamsm
i det närmaste ökar skjuthastigheten med den tid, som vid
25 cm. kanonen åtgår i och för kammarskrufvens öppnande
och stängande, äfvensom att det å Armstrong-typens fartyg
genomförda systemet med enbart krutlangning (ett antal af. 45
:projektiler befinner sig nemligen alltid i tornet, och anordmng
för projektillangning under pågående strid finnes icke) möjliggör en något hastigare laddning. Det vigtiga moment, som
för hvarie skott upptages af riktandet, och hvars tidslängd
ingalunda är obetydlig, blir dock Yid de båda kanontyperna
praktiskt taget lika; ty om den elektriska kraften har att förilytta några tiotal af tons mer eller mindre, inverkar detta alldeles icke på erforderlig tid för riktning.
En ungefärlig beräkning af de respektive kanonernas skjuthastighet skulle gifva följ ande resultat, hänförande sig t i Il
gynnsamma yttre förhållanden.

B e s t y c k n i n g e n.
Den förnämsta olikheten i bestyckningen å de båda typerna förefinnes hos det svåra a:rtillerieL, å ena sidan representeradt af elen s. k. snabuskjutaude 2l c m. kanonen, å andra
sidan af :26 cm. kanonen.
Vid en j e m förels e mellan des;;a båda kanontyper är det
nödvändigt att ha f va för ögcnen det rnerl svåra kanoner i allmänhet afseelda ändamalet, h vilket gifvetvis är att kunna genomskinta en eventuel fiendes gröfsta förekommande pansar. Pan·
sargranaten är det pr vj ek t i Islag, som härvid kommer till användning. För att emellertid icke göra dessa kanoner mindre
verksamma gent emot lättare bepansrade eller abepansrade
fartyg, ähTensom för att användas vid beskjutning å längre
håll, då effektiv genomträngning ej kan påräknas af pansargranateu, har man försett ifråga varande kanoner med ännu ett
pro j ektiblag, granaten. Det förra pro j ekti Islagets värde mätes
ju medels förmågan att genomtränga pansar, det senares genom
den (1vantitet sprängämne, som kan inrymmas i granaten.
J emför man n n ur dessa synpunkter de båda kanon typerna,
fi nner man en afgjord öfverlägsenhet hos 25 cm kanon en, hvad
beträffar genomträngningstörmågan. H vad åter angår den qvantitet sprängämne, som kan inneslutas i de 1'esp. granaterna,
torde man icke begå stort fel , om man antager, att detta för-

*) Den förra väger ncmli gcn 182 kg. , (len senar e blott !J5.
.'}rrmaiema åter Yiiga resp.

:.W± och 140 kg.

Pan sa r-
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Kammarskrufven s öppnandE> .. ... .
Projelitilens framförande ........ .
Dess införande och ansättning .. .
Laddningens d: o cl:o ... . . .. . . ..... .
Kammarskrufv ens stängning och
tändmed lens applicerande.........
f:i) Riktand et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l)
2)
3)
4)
G)

r m. kan.

8 s.
lO s.
8 s.
5 s.

15 s.

:2.) cm. kan.

lös.
10 s.
15 s.
10 s.
lö s.
l ö s.

-------------------------l m. 20 s.
.J.o s.

Summa tid per skott

Dessa sifl:'ror g ifva vid handen, att, om 21 c m. kan onens
skjuthastighet år l '3 skott per minn t*), 25 cm. kanonen s L;:an autagas till 3 . 4 skott nnd cr samma tid. Tilläggas bö1·, att den aut omatiska mekanismen }il' en afgjrwl komplikation, niir det gäller
pjcser af så stor kaliber.
N u kan det emell ertid synas, som om den ofva n häfdade
uppfattningen, att 25 cm. kanonen i stort sedt är öfvedägsen 21
cm. kanonen, skulle jäfvas af elen omständigheten, att man här i
land et beslutat frångå d en förra kalibern och acceptera den senare till projekterade pausarbåta rue n:ris 7 och 8. I detta hänse ende vi lj a vi dock påpeka, huruso m denna uppoffring gjorts
för att ernå möjlig heten a f 15 cm. kanonen~> återinförande såso m
medelsvår bestyckning å våra pansarbåtar, ett önskemftl, so m re dan framhölls af 1892 å rs komm ittc. O ch i betraktande af 15 cm.
kanon ens betydliga öfverlägsenhet gent emot 12 cm . kanonen,
torde man kunn a anse ofvan uämncla uppoffring väl motiverad.
H vad betriiffar d et medels\'åra artilleriet, ii r detta ~t båda
typema represe ntemdt a f 6 st. 12 cm. kanoner. D essas offensiva
kraft torde vål kunna siittas i · det närmaste lika för resp. fartyg.
Visserligen har den svens ka kanonen fördel en a f en något lätta re
och enklare extraktion och bör sålunda medgifva något större
skjnthastighet. Men å andea sidan äro skjutvink lame större å
*) JJctriifiaml e 2L cm . kanonens skjutba stiu·het kunna vi refe rera till ett nJ
den norsko fOrfattaren om niimn(lt 11tdrag ur en ~1ppsats i 8nginecring'·, der man
fö r l.'J ()f'h 20 nn. ];anoncr ant<1gc r en skjutha stighet af , s/.;o/t per minn!.
Yi haf\·a allts;[ ingalnnrla angifrit den na hastigh et fli r lå,g f;·,r 21 r·m. Jmn01wn.

.\rmstrongty[Jens 12 c m. kanoner, (bero ende på trånv:li'on at
pansrad kasematt). Dessa kanon er äro försedela med mindre, baktill öpp na s kärmar, h vilkas frontpl åt är t l± mm. tjock.
Det lätta snabbskjutande artilleriet representeras af res p. ±
~t 76 mm. kanoner och 4 st. 37 mm. kanoner, dc senare såsom märsbestyclming, å AL'mstl'ongtyp en samt af l O s t. 5 7 mm.
kano ner och 2 st. 8 rum. helautomatis ka kulsprutor å elen svenf;ka ty pen; härtill komma i fön·a fallet :! st. korta 76 mm. och
:2 st. Bi mm. kanonet· samt i senare fallet 2 st. 25 mm. knl s pruto l', allt såso m bå tbestyckning med uppställningsplats j cmväl å:
pansarbåte n. Afven om åt den Armstrongska båtbestyckningen
nmste gif\"as ett visst företräde, synes det, som om den svenska
tn1ens lätta snabbskjutaude artilleri vore att för edraga. Man bör·
hiil'vid ih åg komma, att 76 mm. kanonerna hvarken äro förseelda
med enhetspatron (projektil och hylsa äro särskilda) ell er halfaut:;matisk mekanis m, fö rd elar, lwilka 67 mm. kanonerna deremot
/1esitta.
Författaren af den artikel i >> norsk tidskrift for S.JV< l'Sen » ,.
hvarm uppgifterna om Armstrongtypen äro hemtacl e, bar framefter de ,.,O'l'lJndeJ'' so m numera iiro »tJå
,.;tiillt dels e n enemitauelt
.~
modet», dels ock en gmfisk fi·mnsti.illning af typ ens artilleritakti~ka egenskaper. Vi sko la här nedan söka uppgö ra liknande
tabell er för dc båda ifrågavarande fartygstypema, hvarvid vi lik,.i~.~t i den förra tabe ll en införa nitgot moclifieracle s iffror oeh i
~Liillet f·jr g ra fisk framställ n in g an vända ett feam stiill n i ngssiitt be::;liigtadt med det, som g rafi skt a ng ifvits i ±:de häftet å t· 18\:.16 af
>Tidskrift i. Sjö\·äscnclcb''').
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Energi -tabell.

Fartygets

Anm>irk-

typ.

ningnr.

m t.
3500
638
131

kg.

Ann strong

l

l

2

::!1 em . HO

G 12 ,
4. 16m m
3~

.J

l
''Th or" o. '·Xionl"

2

'

20,,

l

D3341B5tb r styck-

·•

"Värdetals"-tabell.

230001 ningen ej
5:.!JO medr>iknad.
10
3,r,7
81 G
12
17
0,"
--Energisumma ·- 38390

'"' l'"' .

12 , :21
20
2.•
5/mm
lO
[j

'

jcmförelse endast kan verkställas med hänsyn tagen till energien
å det medelatstånd, vid hvilket en artilleristrid kan komma att
utkämpas. Iakttages detta 1 skull e 57 mm. kanonens värdetal reduceras i betydligare gmd än 76 mm. kanonens, beroende på den
förra projektilens större hastighetsförlust Men då det lätta snabbskjutande artilleriets primära uppgitt är afslående af torpedbåtsanfall , torde »>iird etalen >> , iifven ll\·ad angar dessa kanoner, kunna
an l"es representera det relativa värdet.
Tabell en har följande utseende:

6

b JOO

5\JO
G.3

'

l

l

Il

]j

En e rgi~ umma

-

~

::-:;

"'"'
:-:·r':>

"'=='

Fartygets

8100 Båt- och
2±780 miirs bestyc-k ·
()750 ning ej med·
riikmu\.
42G30

:l

~,.,;

typ.

:::

::::;

;::;..::?
.

?r-

:J~

"",_,

l

l

l
l
l

'

21 Clll.
12 ,
76mm.

,.,- ,

l

~)l

" Th or" oel1 "Niord'

l
l

Mj

'-"
.....

oo
'?

<

"' 3""-

"""2..

~:
~

"'~ "~ z;:

c.

2..
~

'"~....

M'

<?

.\rmstrong

Beträftancle denna tabell äro ju alla tlata oomt\·istliga, meJ
nnclantag af skjnthastigheterna. Yi hah·a i uet föregående an gifvit skälen till att vi antaga den relatim skjuthastighet för 21
och 25 cm. kanonema, som angifves af talen ~ ·,l och 3 . .J. Orsa ken dertill att vi antagit skjuthastigheten för svensk 12 cm. kanon vara 7 skott pr minut, under det att ,·i noterat den Armsteongska kanonens endast till 6, iir dels den ofvan antydda skillnaden beträffaode extraktion e n, d els ock lien större tyngden af
sistnämnde kanons s kyddss kärm, ln·ilkeu tord e gö ra riktanc1et
något långsammare. Att 57 mm. kanonen antagits kunna skjuta
l 1 ' z g~wg så hastigt som 76 mm, kanonen , beror på ofnm an ·
gifna omstämlighctcr.
Den » dirdetals tabell -> ,.I II är ned <:m fra mstiilla afser att
askåd liggöra skjutvinklames inAytande a »en ergital cn ». Vis5erligcn lider denna tab ell 1 liksom den föregående, af d et fel et, att
d en refererar till llt.I Jimingse Jl (' l'_q ie ll, und er d et en fnllt ration<' !

l

-,.

2:)

•·m.

12

,

57 llllll

l

l
l

""'

9,,.1
'J''
_ ."), ·)

l

l

fJ :? ..

o.,
8,1
:?4 ,,.

u"'

l

::'lO"
HO"
12:) '
180"

[l

l

"""c-

@:
....,
""

:?5HI

:mo
G?i5
148

Humma Yi.i nletal -

G542

282'
12+"

228+
3073

l

l G:> "

Il

l

lGlf!

Su mm a dl'lleta l = G91G

Af de anförda tabell erna torde framgå, att den svenska typen
såväl bctriiffandc "energital" som ''viircletal", är öfverlägsen den
A rms trongska.
En särdeles vigtig faktor vid jemförelse mellan tvenne fartygsty pers så att säga artilleristisb v.'irde utgöres af langnings·
.anord ningarne. För en ingåe nd e granskning af typernas egenska-

-
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per i tletta hän see iHlc ega \'i icke alla nödiga uppgifter. .Ut
Armstrongtypen ill· väl utrustad i detta hänse ende, framgår emellertid uernf att förutom lang uingsanorduingarn e för det syåra artilleriet följande handkraft:; h iss ar förefinnas, ncmligen: 2 pansrade
trummor för 12 em. ammunition; 2 lauguiogsrör för 7G mm. dito
och likaledes 2 hissar inuti militärmasterna för märsbestyckningens ammunition. .Ht en del af krutdurkarna ligga ofvan ,·att.enlini en, eh uruyiil inom <"itarlcllpansarct, anse Yi cmcllcrtitl vara en
oliigc nh et.
H yacl r;lutligen betriiffar ammunitionsutrustningens ,.;tm·lek. ile
denna, praktiskt taget, el. ,., s. med hån syn till respektive kanoners skjnthastighct, i det niirmaste lika för dc bftda typerna.

Torpedutrustningen.
Af den tabellariska öfversigtc n framgår, att .\ rim;trJugtypen
är förseeld med tyenne f'a«ta under\'attens sidotuber, den sycnska
typen ocremot blott med en fast stiiftub. Hålla de löna tuberna
i praktiken, hYad de lof\·a, S}' llCS det, som om en ej 0\"iisentlig
öfverHigsenhet i detta hiinsccnde förefunnes hos den först niim nda

lGl -

Båtar m. m.
Dc båtar, hvilka ur taktisk synpunkt ega egentligt viirde, äro
dc större ångsluparne.
Armstrongtypen förfogar öfvcr tvenne
10,:. knops båtar, (len sve nska t_ypen åter öfver tvenne bevakningsbåtar om 12,, knop. För ntsiittandet begagnar man o;ig å de
fö rra f~trtygen af en större hissbom från stormasten. Mau torde·
kunna a ntaga, att in- ·och utsättaodet på detta siitt iit· förcnadt
Incd större svårigheter än <lii. vanliga cHi\·ertar, såsom å den s ven.- ka typen, användas.

Manöverförmågan.
}[anöverförmågan, s[tdan den gifver sig tillldinna i .~viing
ningsrad icus storlek, torde vara förmånligare hos Armstrongtypcn.
.\nledningen härtill ligger i akterskeppets konstmktion med den
a f.~ k n ma "hälen" och balansrodret. Dc ft elen n a typ be fintlig: a si i ng-crki_ilal'lle äro en fördel m· sjö dug lighetens synpun l;:t.

typens fartyg.

strålkastare.
Af ofyan lcrnnade uppg ifter i denna fråga f'mmg:l.r, att den
svenska typen är hiittrc försedd med stral kastare.

Antal master m m.
Betydelsen af ri ggens anorcl naud c fö r sig nal ori ng~bchof hat·
framgatt m planmessiga försök, utfönla s~t\·ä l und er cskacleri\fni ngarnc som eljes. Det förefaller oss, som om Armstrongtypen i
detta häu seemle vore mindre viil situerad. Den svenska typens
master äro Yiisentligt högre, och man förfogar der öfvcr 4 rår och
trenne gafflar för signaleringsbehof m. m., under det man å de
A_rmstrongska fartygen nöjt sig med res pektive ~ och 2.

.:\t den ofvau lemnflcle rcdogörclseu torde framgå, att såviil
punBat·konstruktioncma som det sviira artilleriet iiro kraftigare å
den svenska typen än å den Armstrongska. Att en afseviird skillnad i sammanlagda vigten af pansar och artilleri förefinnes mellan
dc båda typeroa iir alltsft uppen!Ja,.t , Yi antaga, att denna ,·igt:-k illuacl å Armstrongtypen disponerats till en motsYarande ök ning
af kolförrådet, hvarigenom en större aktionsradie sy nes fö rh chållt' II åt sagda typ.

*
l nlcclningsvis hatva vi betonat, att den föreliggande j emförelafscr dc olil.;:a lösningar at ett gifvet problem, som presterats
nf engelske och svenske konstruktörer. Vi tro oss iifven i det
~('ll
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föregående hafva frambållit de båda typernas fel och förtjen ster,
så att läsaren Ajelf må kunna afgöra, åt hvilkendera företrädet
bör lemnas. Om man dervid skulle komma till det resultat att
'
den svenska typen, frukten af en erfarenhet, som vunnits uneler
årligen aterkommande öfningar och ett varsamt fortgaende i de aF
större mariner tecknade spåren, ingalunda står den Armstrongska
typen efter i effektivitet, se vi häri endast ett rättvist erkännande
åt det nationeJa arbetet. Ett dylikt erkännande innebär, enligt
vftrt förmenande, likvisst icke någon anledning att antaga, det vi
icke hafva något att lära af vissa konstruktioner och anordningar
å Armstrongtypen. Tvärtom tro vi att såväl praktici som teknici
der skola finna rätt mången fingervisning om den ytterligare utveckling af ''Oden"-typen, som kan vara önskviird.
- 1 ·-. -r-.

Några ord om manöverförmåga.
De ansträngningar, som på senare åren gjorts för förbättrande af våra fartygs förnämsta anfallsvapen, kanonen, torpeden och rammen, hafva varit anmärkningsvärda. Äfven har
man sökt höja vissa egenskaper hos fartygen, såsom fart, sjöduglighet m. m., för att göra dessa vapen mera verksamma.
I ett enGla afseende blott beteckna samtliga våra senare
kons truktioner af stridsfartyg ett betänkligt stillastående, för
att icke säga en återgång, och detta i afseende på en egenskap
hos fartygen, utan hvilken värdet af dess anfallsvapen i så hög
grad reduceras, att man kan ifrågasätta, om de uppoffringar,
som gjorts för dessa vapens aptering ombord, svara mot den
verkan de kunna åstadkomma. Denna egenskap är manöverförmåga.

J ag vill nu i korthet genomgå det infly tande, som manöverfö rmågan hos ett fartyg kan utöfva på de olika vapnens verkan.
För kanonen torde visserligen manöverförmågan kanske
nu för tiden ej hafva den betydelse som förr, då artilleristriden utkämpades på kortare håll och då, hvad beträffar pivotkanoner, dessas svängning till olika portar och pivoter kräfde
lång tid, eller hvad beträffar bredside-bestyckning, kanonernas
skjutvinklar voro mycket små, men så länge ej ett fartygs förmåga att afgifva eld är lika åt alla håll, måste det alltid vara
fö rmånligt att genom fartygets gir hastigt kunna bringa de
himpligaste kanonerna att bära.

--

1()4 -

Detta framträder än tydligare under skärgårdsstrid, då man
<dessutom genom förmågan att kunna manövrera i trånga och
krokiga farleder mången gång kan anv~inda det, skydd, som
terrängen erbjuder.
För t01perlen, h vilken i allmänhet eJ mgår i ett fartygs
bestyckning till så stort antal som kanonen, och hvars tuber
ej heller kunna gifvas sådan rörlighet vid riktning, måste fartygets manöverförmåga vara desto vigtigare. Har fartyget
endast, fast torpedtub är tydligen möjligheten för dess användande i hög grad beroende på fartygets lättmanövrerlighet.
Som torpedstrid eger rum på kortare l1åll än artilleristrid, förändra sig der pejliugsvinklarne fartygen emellan så
mycket hastigare, h varföre ock, för att vid ett tillfälle, då motståndaren i afseende på afstånd och riktning er b j u der lämpligt
mål för torpedskott, det är af högsta vigt att hastigt kunna
bringa eget fartyg i önskad riktning, innan motståndaren genom sin manöver undvikit torp edskottet.
För att vidare kunna undgå motståndarens torped är således manöveriörmågan ett hufvud villkor.
Liksom för kanonen ökas vid strid i skärgård äfven för
torpeden krafvet på manöverförmåga. Man är nemligen här
ofta begränsad till en enda riktning, från h vilken anfallet måste
göras, och för att då på lämplig distans kunna bringa tuben
att bära efter att hafva intagit sådant läge, att torpeden kan
afskjutas någorlunda vinkelrätt mot målets kursriktning, fordras
ofta i sista ögonblicket skarpa girar. Särskildt gäller detta
med endast stäftub försedda fartyg eller torpedbåtar
l!-,ör att efter verkställdt anfall kunna undkomma finnes
kanske ingen annan reträttväg än den, på hvilken anfallet
skedde. Om då farvR.ttnet och svängningsdiametern medgifva
att med bibehållen fart svänga cirkeln rundt, så kan man på
minsta möjliga tid och således med största utsigt att lyckas
komma ur fiendens eld.
Kan man deremot, efter torpedens afskjutande, icke svänga
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klar utan att stoppa och backa. torde man, särskildt i betraktande af att dessa manövrer utföras inom ett för snabbskjutande artilleriet synnerligen verksamt. afstånd, ganska säkert
vara förlorad.
Gå vi nu till det tredje vapnet, mm11:en, som är fast i
fartyget och sålunda uteslutande beroende på dess riktning och
rörlighet, och hvarmecl striden afgöres på ändå närmare håll
'an med torpeden, så framgår, att hvad som anförts angående
Yigten af manöverförmåga för kanonens och torpedens användande, i allra högsta grad gäller för rammen. Också tord e det
med ramm försedela fartyg, som saknar denna förmåga, vara
lika farligt för vän som för :6endP.
:::ljökrigshistorien lemnar för öfrigt talrika exempel på, huru
genom öfverlägsen manöverförmåga rammning kunnat såväl
verkställas som und vikas.
Om vi betrakta några typer af modernare stridsfartyg
s~wäl med hän syn till anfalls- och försvarsmedel som till villkoren för att göra dessa effektiva, :finna vi att - l: a kl. 1Jtlnsarbätal' - äro försedda med j emfurelsevis kraftigt artilleri, som
dock med afseende på skjutvinklame för de JJlika artillerislagen
är långt ifrån i emnt fördelad t. Vidare äro dessa fartyg försedda med stäftnb eller ramm eller båda delarue samt några
med sidotuber. För dessa vapens anv~lndande kräfves således,
eftel" hvad jag förut framhållit, stor manöverförmåga.
Denna 1·epresenteras för l:a kl. pansarbåtarue af en svängningsdiameter på omkring 500 meter d. v. s. G fartygslängder;
och fullbordas cirkeln vid full fart på omkring 5 minuter.
~\f ven p<tnsarbåtarnes ångslupar hatva fått en med moderfartyget jemförlig manöverförmåga De väcka i utlandet, beunclt·an för sin fart och sitt eleganta utseende, men samma känsla
torde ej framkallas hos elen, som ser en tilläggningsmanöver
tör hvilken gir fordras.
På tre gånger så stort afståncl som en engelsk örlogsångshlp under fart för-öfver fullbordar en svängning, få våra bglupar -för att kunna svänga - stoppa och backa, och ovisst är
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i alla fall, huruvida de lyckas, om det blåser eller går sjö. Att
deras militära värde såsom bevakningsbåt ar härigenom reduceras är naturligt.
Torpedkryssarnc, 670 tons, hafva förutom artilleri äfven
erhållit fast stäftub. Anordningarne för torpedens utskjutning
upptaga en ej obetydlig plats af den å torpedkryssare n ytterst
begränsade skyddade delen under vattenytan, och äfven deras
yngel är ganska ansenlig; med ett ord, stora uppoffringar äro
gjorda för att kunna utskjuta torpeden. Men hvad har gjorts
för att kunna rikta densamma? Det härför erforderliga villkoret, manö~rerförmåga, representeras af en svängningsdia meter
på 600 meter, d. v. s. 7 fartygslängder .
Såsom jemförelse må meddelas, att japanska pansarfartyget
''Yashima", om 12000 tons, har en svängningsdiam eter, möd
dikt roder och båda maskinerna arbetande framåt, af l 1/2 fartygslängd, och att den på omkring en minut kan svängas till
kontrakursen.
Vid uppgörande ai ritning till nya fartygstyper torde först
uppstä!Jas vissa fordringar, beroende på fartygets uppgift. Bland
dessa fordringar borde alltid ingå manöverförmå gs, hvarmed
skulle förs tås en svängningsdia meter ej öfverstigande 3 fartygslängder.
För att sedan inom ramen af t. ex. ett fastslaget tontal
inrymma alla de sålunda uppställda fordringarue får, beroende
}J å h vars och ens vigt, vissa j emkn ingar göras och den ena
eller den andra egenskapen hos fartyget åsidosättes eller uppoffras; s~itte:; farten såsom den förnämsta egenskapen, så får
pansar eller artilleri del vis uppoffras, och vill man åter mest
hålla på pansar el ler artilleri, måste kanske anspråken i fart
nedsättas.
För att deremot erhålla manöverförmå ga torde ej behöfvas
sådana uppoffringar, endast - att följa med sin tid.

P.
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Vi åtcrgifva hiir nedan ur 4:e och ö:e hiift. af ArtillcriTid,; krift 1897 en artikel, som synes oss vara viird att uppmärk,.;a!ll mas af läsare af Tidskrift i Sjöväsendet och bitoga dertill
niigra reAcxionet·, till hvilka nppsatsen gifvit oss anledning.

Några ord angående det svenska kustartilleriets
organisation och dess officerskårs utbildning.
Under de sista åt·cn bar man i Sverige framlagt det ena för~l:l~ct efter det anch·a till nya befästniDgsanlä ggningar och tillsätL1 1idct af 18D7 års befästningskom mitte tyder på, att i en ej afliigscn
framtid en del af dessa förslag komma till verkställ ig het. Nya
lm.;tbefiistoingsanliiggningar vid Göteborg komma möjligen att
utl'iira:>, på samma gång som de rectan befintliga vid Stockholm
ol' h Göteborg skola förbiittra s och utvidgas .
Kustfästningam a komma sålunda vid viirt fiit·svar att spela
e11 mera framstående roll än förut och fordran på en lämplig
art illerimateriel och "en fullt duglig personal till deras besiittande
I nuvarande stu nd kan man knappast
blir nllt mer tt·äno·andc.
o
kan fylla sin uppgift, och
kustartilleriet
svenska
p:~,.;tii , att det
reda n n1t iir eil omfattande omorgan isation af nöden. Och då
Pf'tc r all sannolikh et kustartilleriet kommer att inom kort betydli gt
utv idgas, bör frågan om en omorganisation triida än mer fram i
liirgrunclcn. Det iir ju alltid lyckli gare att., vid uppsältandet af
nya delar af ett vapenslag, få utgå från elt fullgodt såclanL iin
att undet· sjelfva nybildningen eller möjligen i.innu senare komma
inc d genomgripande förändringar.
L''ör de svenska kustbefästninga rnas behof llnnns som bekant
i nnva raude stund tvenne artillerikårer, Vaxholms och Karlskronas,
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·af ll\·ilka elen för,;tniilllllcla tillhör armeon oeh den sistniimnda
flottaLL H_eclan i detta förhåJJancJc , att dessa två kårer af viiscnt Jigcn Sa lika Yerksamhct tillhöra olika hufvudtitlar ]irro·et' Cll
'
00
ocgPntlighet, som genast faller i ögonen. Orsaken tkrtill förklaras cloek af det sätt, p;, hvilket tjenstcn Gestridits å kustbe f,'istniugal'lla innau d8 bilcia karerua uppsattes.
F ii re 1888 bestod \' axholmsbeliistnitwarnns
nrtillcribcsiittniurr
o
o
at kommenderingar fran fiiltartillerieL och da GesättninO'ens
antal
o
Yar jcmförclsc\·is obetydligt, am:a<; man tjenstcn der i motsats till
fiiltartillcritjcnsten Yarn al mindre betydelse Denna åsigt har
seda n till ett del bibchallit sig, och uppsättnndet af Vaxholms
artillerikå1· änclnH1e ej mycket uppfattningen, så att man iinnn i
dag ej t_w:kes kunna inse att denila kårs verksamh et iir allt iör
Yigtig att stiillas i det niira sa mbaud med fiiltartillcriet som uu
ii r radande. Att
ax bolmskåren ej·• b.
O' J. orcles mera SJ. elfsliindio·
kan
b'
dock till en del ursiiktns af att dess styrka
1·a r obctdli{)'
men i
~
.
O'
och med uppsiittand et af Km·l skronakiircn har frågnu intriidt i ett
aunat skede.

v

Deuua sistuiimncla ka rs uppsii ttande är rnyckct miirklig. KnstGetästniugarna vid Kal'! skron a bemannades so m bekant före l8fl3
med personal från Kungl. flottan, och då rik sdage n beYiljacle medel
till kitrcns uppsiittand c, rar förslaget till dess organisation sy nnerligen .~\·iii,·a11flc. En kommiti e hade visserligen beltandlat det, meu
frågan var nog ej tillriiek!igt genumtiinkt, chi riksdi:lgen helt oviiutaclt
gaf sitt samtycke till karens bildaude_ Enligt den ur,;prungliga
planen skulle kåren haf\·a blif\·it myck et litet sje ltstiiuclig, men
sit har lyckligtvi s ej varit förh allandet, tack vare den, so m haft
det niirmasle arbetet med kårens uppsiit.tande om !tand.
Fasthållaode ,-id att dc b<'iLla J;årerua;; verksa mhetsfä lt äro
mycket lika; må:;te ma" g i 1vctv i& anse. att en närmare sa mmanslutning dem emellau är absolut nödviindig, för att vapnet sk all
kunna nii nftgon hastigare ut,·eckling iin hvacl bittills varit tallet.
Första hulntch·illkorct för ett närmare samband är uaturligt1·is att
dc skola tillhöra samma hut\'mltitcl, dii i annat tall samverkan
dem emellan ej kan blifn1 annat iin mvcket ringa.
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Fråga u ii r då h vilkeu af de båda h ufvudtitlarna kustartilleriet skall underställas, och Sl'itret på elen framg~tr tydligt af nam net kust-artilleri. Det är ju flottan som jemte kustartilleriet har
ku~tförsvaret om hand, och det iir genom deras satm·erkan, som
de båda vigtiga inlo]Jp en till Stockholm och Karlskrona skola
sk,n1das. Vidare iiro kustfästniugar,; fömämsta motståndare fientlio·a
krio·sfartyg,
och kn starti llcrict, särskildt dess orlicerskår, måste
o
o
•
yara hemmastadd i e n stor del af en tlottas olika vcrksamhctsgremtr. Da dessutom ou kustfästniugs artillerimateriel eger c;tor
] i k het med flottans, kan ej \·ara mer än en meniug om, h v il k en
hnfyudtitel kustartilleriet ska ll underställas, nemligen deu femte_
I och med öfvcrförandet af allt kustartilleri till flottan, har
ej nmnits så mycket, om det ej gcuom en fullt genomtänkt ny~ rganisation blifvit ett euhetligt helt. DeL kan n a tmligLvis ej
vara lämpligt, att de baLla kårema skola stå, hvar och en tör sig,
i det betiilsförhallande inom flottan, som Karlsl;:t·onakåren n u gör,
utan de böra komma närmare hvarancha och då lämpligast geuom
en särskild befälhafvare. Kustartilleriet spelar in•)tn kustförs varet
en sft pac;s vigtig roll, att vapnet måste ceutraliseras och ej stiillas allt för beroende af flottans högre bef~ilhaf,·are såsom stationsbefiilbafvare, varfschefer m. IL Då ju kårche!ema i niiryaramlc
stund och antagligen allt framgent komma att inuehafva öi\·erstes
grad, så bör ju lämpligen finnas CJJ kustartillerichef af högre grad,
yarc sig af amirnls eller generals; bcnämuingen är jLJ me m
~

ovigtig.
Inom flottan finne;:; en afdelning, hvars verksamhet i mycket ingår i kustat tilleriet, nemligen far:;ta miuförsyaret, och då man ej
öuskar 3.tt mer än uödigt skilja flottans olika verksamhetsgrenar,
m[tste man finna det ganska lämpligt att ställa dessa bada grenar,
kustartilleriet och fasta minförsvaret, under en gemensam chef.
Derigenom skulle man icke blott vinna en förenkling i förvaituiugsfö rhållandeua utan !le båda vapnen skulle äfven komma i ett
ö nskYiirdt samband och deras utveckling skulle siikerligen derigenom gå ej så obetydligt framåt. Omöjligt skulle ej heller Yara
att fmna en chef, som kunde tillräckligt bellerska siixäl kust-
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so m f<1sta miuförsntrets \'erbamh et, \'are sig han var
{r~n det ena ell er det andr,, \·a pn et.
utcrfuJO'en
b
b
Kustartilleriet jemte fasta minfii rsnuet sk ulle så lunda ställas
unel er en siirskild chef d irekt IltHl er chefen för sjtifiirs\·arsdepartcmcntet Visserligen ;; kull e gc non1 denna anordning en del s viirighcter uppkomma i befälsförhiillaudena, men dessa slu!lle nog
va ra jc mförelse\·is liitta att ökctT inna. Chefen för ku startilleriet
oc h fasta minfiirsvaret sk ull e i fi nt.t,m in taga en unge fiir likn ande
nu i un ehar i :umeen och
stiill ni n brr som b,,.e nr; ral fältty<rmii:>taren
.. b
J e blida station sbetiil hafvarnc siwlic inn ehah·a Illlgofåt· samma befiilsriitt öh·e r kustartilleriet som e n fördelningschef nit oger öfvee
fördelnin ge n tillhörande trupper af artii!Niet. C hefse mbete t:=; förböt· till sitt förcrsort blir liim •Ji
J:io·n
==" n Stoekholm och chefe n
t i<re
( eb nin ;:,·
frii.n kustofficerare
sitviii
af
nde
bestiie
stab,
en
haf\·a
focrando
o
uktionskonstr
Kustartilleriets
minförsvarct.
fa::;ta
som
al'tilleriet
afdelning bör s tiillas i samverkan med marirdön·altn!ngens artilleridepartement, men abso ht t skadligt \·oro act slii till sammans dem.
Ku sta rtillerima teriel ens nt\·cc kling i tl\·c ri go hat· und er do se nare
ii ron betyd li gt hiimmats, p;t gnm rl af det förluillando i hvilkot
ku sta rtill eri et statt ti ll såviil tiiltanillcrict so m tiottaD, och för att
knnn a hinna till lw stig<I ro ut\·ec kling, m~L s tc clet gif vet vi s ställas
m<?ra sjclbtiindigt, ln·ilkcL dock ej utes lu ter ett godt sa marbete
rnelhu: kust- och sj öartill eri et.
En myck et \·igtig fa ktor vid bedön~e11Hlct af ett. vape nslags
st rid sdugl ighet iir graden af den utbildning, som kommer cl ess
pcr::;onal till del. Officc rs k å.ro n .~ utbildning komm OI' då i första
ru mmet , ;;fl mycket mer ,;om den öfri ga perso nal en till stot· del
ii r bero ende dem f. H lll'll mycket medel iin anslfts til l knstbcfästnin)!ars bygga nd e och till för dem · afsedela art ille:· ik å t·c rs Lll>psättando, \·inne;; föi!:a , om ej k<t::;tartilleriet eger en ofiicers kar, som
kn n (dia sin uppgift, och vid ett fvrslai!: till en omorgan isation
af dett a vap en böt· stor uppmärk sam het fästas \·id det. att crt
lii mplig utbildnin~ 8f dess ol-1-icc r·s\.::iir or h ii lle~.
Det hat• lillel er de .'-'e naste åre n in om den S\'Cn.'!ka armeon
rtill c ri c ts offi.ce r·aro ej Kro så
att fiistning:~a
varit en 'gi incr~ e <'is irrt
,_,
b

ar till e riet.~

~
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i bchof af den högre utbildning, som i allmänhet kommer elen
8 ,·enska artillerioffic eren till del och att elen utbildning dc erhålla
före och Yid kong!. krigsskol an skulle Yara fu ll t tillriioldig*) . A tt
en sådan uppfattnin g icke på något siitt kan gillas, måste man
O'cnast finna, då man betraktar dc olika verksamhetsgronar som
fii~tn ingsartillcriofficorcn och siirskildt kustartillcrioffiecren har att
bchorska, och den mångfald af olil'a artillerimatcriel, han har att
liira känna oeh handtcra.
Som bekant omfattar elen svenska kustartilleriofficerens oblincra to riska utbilelninQ.· föl j ande:
af studentexamen å rea !li nie n;
aftäo·O'andc
b b
u ndorofficers utbildning;
genomgåondo af kongl. krigsskolan Yid Karlberg;
genomgåe nde af kongl. artilleri- och ingeniörhögskolans all·männa artillerikurs;
cllc·r :
afl~iggande af s jöofficcrsexamon vid kongl. sjökrigsskolan;
en vi ss tids proftjcnstgöring vid trupp af kusta rtilleri et:
artill eri- och ingcniörhögskolans allaf konrrl.
o·enonwåenele
b
b
,.,
mii nna artillerikurs.
E:nstartillori ots officerskår kommer härige nom att bestå af
tyenne på helt olika siitt utbildade delar, ln·ilket ej gema kan an sos såsom ett l rckligt förhållande. .Med undantag af ingcniörvapnots, hvars v~rksa~nhet iir alltför vidstriickt för att hvarjo individ skall \'ara inn e i tjen stens olika grenar, fordrar man af ett
vapenslags officerare en likformig utbildning, åtmin ston e innan de
befordras till högre grad iin undorlöjtnants. Kustartilleriets vorksamhot år äfven den mycket vidstriickt, och on hel del speciali ster
inom vapnet behöhas, men alla dess officerare måste dock erhålla
en likformig högre utbildning. Med det nuvarande utbildningssystemet kan man ej gcrna erhålla den homogena samma.nsiittning
hos kustartilleriets officerskår, so m dess vigt kräh·er, utan man
måste Yara bctiinkt på att så fort som möjligt erhålla ett bättre.
~

~

'J Detta påståe nd e torde få sttt för fö rfattarens egen räkning.
R ed. a f' Art. 'l'idskr. anm.
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Kustartilleriets Ycrksnmhct och knrnktii 1· ar af en s?tdan stng ulier art att drt iir m~·cket sv?t r t att ordna dess off-Icerares utbildning, om den fortfarande tikall stå i samband med officerares
af :mnat \'apcnc:lag. Men att bilda en sii rskild sk ola, afsedel endast för h:nstartiJicriet, slmllr f'-töta på ekonomiskt oöhe rvinn cliga
svårigheter, ~å liinge dess num criir ej iir större. Hrwje officers
utbil dn ing sknllP ju på sådant ~iitt blif\·a allt fö1· d.\Tbar.
Vid en jcmfiirclsc nwllan sjökrigsskolan och kri~sskolan,
afseende på deras lämplig het att ntbi lda lmstartillcrioHic erare,
uJ PJstc man obctingaclt lPlllliH för~"'triidct åt den förstniimndn. T båda
dc,.,_a skolor inhPmtafö ,-isscrligcn en hel eld kunskape r, som iiro
fullkomligt oniicliga för kustmtillcristen, men den utbildn ing, som
han erhåller \'id s jökrigsskolan, iir för \'isso mera liimpacl för haus
kommande \'erk,;a111het Det iir dock <'.i tiinkbart, att en liJ års
pojke kan Yiilja l''' sådan bana FOm kutitnrtillcl·iofficcc'('ll~, oc h
scda11 stå fast ,-id sitt beslut, då han några år \'m-it Yid ~jökrigs 
:-kobn; h au måste )!:ihetYis b.inna sig mera clragcn till tjenstcn
I'O ill sjöofficer, so m utan h-ifvcl iir mer lockande och omvexhndc.
Att åte r a ntaga ~·nglingar som kadetter, utan hiin,;,yn ti ll elen
t jenst, dc sedan som officerare skola Yii l_ja, skul le nog leda till <Jtt
den siirnre dPlcn hamnade på kn,.;tartillcri ct.
Då ju i allmiinh et en yngling ej viiljer clct nkc, han tiink(•r·
utbilclrr ~'i g till, fiil'l'iin det }Jr han aftagt studentexamen ell er möj lig<"n ?1rct förut, kan man c•j riikna på att crhrt! la offi('ersa,.;piranter t ill kustmtillerict föl'J'i in vid denna tid. Det iir clJ omiij ligt
att hinka sig sjökrigsskaLm som utbildningsanstalt, och i ~å fa ll
hnr man ej mer iin krigsskolan att viiljn på. Men törntom nödig·
nnderotficers nt bilclning och g-enomgående af higsskolan, bd1iiher
oHieer~aspinmtcn en ganska c<tor b inn edom o m en hel del nf Ilottan,.; Ye rksamhct, och denna kan e j gcma cm?ts p?t annat Riitt iiu
ge nom någon tids tjenstgiiring Yid densmnma. ]i\)r att en sådan
tjenstgöring ej skulle fö1· mycket inkriilda på den till underofficersutbild ning i allmiinhct afseelda tiden, kunde ju vara 1iimpligt
att ynglingar antoges so m officersaspiran ter redan p å vå r e n år ('t
innan dc iimna aHiigg>t stndentcxa men och att dc d en na Kommar
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delLoge i sjökrigsskolans eller kn.dettaspirantemas ,.;omm aröfningar.
Efter aHagel studentexamen skulle dc genomgå samma nndcrofficer,.;utbildning ::lOm rm och efter genomgående af krigsskolan i
yanlig ordning utniim nas till officerare.
Dermed skulle dock ej den ob ligatoriska u tb ildningen vara
af,.;lutad, då jn elen n.n1tniimndc kustartillcrioffieeren iinn u iit· i
[)(']wf af bct_,·cl ligt stiitTC tek niska och sjöm ilitiira k unskaper. .-\.tt
:i ·
o·cnonwåcnde
rhöo·skolans
:' 0111 nu iir fallet, mt.- och irwcniö
'- 1
·
b
b
b
M
obligatoriskt, iit· nog e j sil liimpligt, med hänsyn till den miingd
f(,r kustartilleristen fullkomligt onödiga kunskaper, som der mcdd<"la:-<. Den högskola, som mest liimpar sig för h onom, iir hii\c lsli bo· t illder han får en önsk
SJ. Ökrio·shöo·skolan
ntan elen m·bildadc
• .
'
C'l
b
...
då
?\len
,-ctandc.
lllilitiira
i"d..:ning i s?l\·iil sitt te kniska som sitt sjö
han sak na r fömtsiittningar att nöjaktigt kunna deltaga i unclervisnin)!:Cll i en d el der förekomn1ande iimn cn, få naturligtYis siirmedcleh·is annan nndcrvisnino.-d..:ilcl:t bc~tiimme lscr och mÖJ.lio·cn
b
b
dela s för dc officera re af knstartillerict, som komma att bo-enonwå
b
denm1 högskola. Dc hm skapcr, som der meddelas, komma nog
att bl if,·a tillriicldign, fö r att sedermera kunua tillgodogöra sig en
lii!gre men ej obligatorisk utbildning Yid artiller i- och ingcniörhi ., gc-kol nn~ högre a rtill crikurs. För att iinnu mer clmga n.,·tta af
]wla u ' bör knstartillcriofficcrcn fÖl''•v
\·i<l "J.iikl'io·shöo·::;
und(•n·is ning:en
~
;:,
u
intriidct i d enna ~ko la tjcnstgöra en Yiss tid t. ex. t) m?inacler Yid
iluttn n i allrniin tjenst.
Den obligator iska utbildningen fö r en officer af ku,;tartilkriet
'kulle sål unda omfatta:
l) :-3 månaders t jcn:-;tgöring som tijiikadctt;
:!) aHiigga ndc af studcntcxan 1cn å rcallinicn;

:;) und croffi ccl'~ u tbi ldning;
-1) genomgående 8f krigsskola n ;
.) ) (i månaders t jcnstgij ring ,-id ltottan i all m iin tjenst;
!i) gcnomg;l.cndc af Fjiikrigshiig;skolan mrcl \'issa moclifikatinncl'.
~V-r! .

-

11±-

Författaren rör kig, som vi se, på dc högre organisationsområdcna.
Erfarenheten, ej minst inom flottan, har hirt oss, att dessa områ-den endast med den största försigtighet, va kcnhet och försynthet
kunna beträdas, och att derinom finnas så många vanskligheter, att
.endast det organisatoriska snillet eller det ungdomliga modet derstiides vågar raskt skrida fram; det förra emedan det vet, hYar
farorna lura, det senare emedan det ej anar deras tillvaro. Vi lcmna
åt läsaren att afgöra, lwilkcn af dessa -ledsagare författaren följt,
men raskt lwr han gått framåt, det faller genast i ögonen. Om,organisationer eller förslag dertill böra vara gmndadc i verkliga
behof, desto ovedcrsiigligarc ju mer omfattande den ifrågasatta
förändringen är. Kommer härtill, att organisationen i sig innefattar en omorganisation af något, som ännu ej ~ir fiirdigbildadt
enligt derför faststiilld pla.n, bör nödvändigheten af en förlindring a.f
denna plan ligga i öppen dag, ty eljest utsätter man sig för faran
att komma till samma resulta.t som den gosse, hvilken upprepade
gånger gräfde upp de nrsådda ärtorna för att se efter, om dc
viixte.
Gå vi nu till upp:;atsen för att eft~rsc, !war hufnldmotint
ligger till författarens förslag om ett stort kustartilleri, så synes detta
vara antydt deri att, då a.ntagligt ~ir, att nya. kustfästningar komma
att anläggas eller dc gam la förbättra.s, "fordran på en lämplig
artillerimateriel och en fullt duglig personal till deras besiitt~mdc blir
alltmer triingande" och deri att "l nuvarande stund kan man
knappast påstå, a.tt det svenska kustartilleriet kan fylla sin uppgift,
Dch redan nu iir en omfattande omorganisation af nöden". Det sYnes
Dss, hvad beträffar fordran på en lämplig artillcrimateriel, son: om
denna alltid förefunnits och i mån af tillg~ino-]io-a
o o medel blif,-it
tillgodosedd, sam t att den tillgodoses så vii l vid befästninga mc Yid K ariskrona som å dem Yid inloppen till Stockholm. Matcrielanslmlfningcn är en ren pcnningcfråga, och antagligt iir, att den kommer
att gå lika fort eller lika långsamt antingen Karlskrona och V axhalms artillerikårer iiro sammanslagna eller ej.
Att bristande duglighet hos ett vapenslags personal är talande
skäl för organisatoriska åtgärder, såvida felet konstateras ligga
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inom sjelf,·a. organisationen, ii r nog kant, men författaren har hvarkPn
frnmbgt bevis fiir bristande duglip!;hct hos lmstartiliPricts personal
dler p:hisat, ntt skiilct till en möjligen befintlig s?tdan kkulle ligga
i organiRationen p?t skilda kårer.
Liingre fram i sin artikel siigcr författaren, efter angifnwde af
hum dc skilda kårerna. uppkommit, att då "båda kårernas verksamhetsfil lt iiro mycket lika, måste man gif,·etYis ansP, att en niirmarc
sammansltttning dem emellan iir abRolut nödyiinclig, fiit· att vnpnet
Rkall kunna nå någon h nstigare utveckling".
Hiirmed anser författaren saken bevisad och öfvcrgår till att
di~=;kutera under ln·ilken hufvndtitel det enhetliga kustartilleriet skal l
ligga.
I förbigående vilja vi blott påpeka, att det absoluta, om dPt
i"lf\·crhufvudtagct står att finna, allra.minst bör sökas på organisationens områden, samt fr-amhålla att, ehnrn gemensamt verksamhPtsfiilt visserligen iir ett skiil, hvarför kårerna. kunde utgöra ett
kustartilleri, det dock icke utan vidare bör anses vara ett a.fgörandc skiil för sammanslagning, så vida ln·m·jc kår för sig kan
fylla sin uppgift. Göra dc detta, fördigger icke något af författaren
nngih-et sk ii l för sammanslagning; göra de det ioke, iir ej visadt
att de, sammanslagna, skulle komma att göra. det. 1--had författaren
menar med den hastigar<· utvecklingen blir ej fu llt klart, om ej
med detta uttr,Yck förstås ett ha!'ltigarc och siikrare avancemcnt.
l%tn'll a.vanecmcntshi1nsyn ii ro oildl bcriittigadc som bcaktansviirda,
iiro dc <lock ej för det hela af den vitala betydelse, att dc enbart
hiira framtvinga stora organisationsföriindrin)!;ar.
Vidare skiil fiir en sammanslagning angih·er författaren ej. Han
finnPr dem t:·dligrn tillriieldign, 11\·aruti vi dock på angifna skiil
<>.j kunna instiimma.
l~mellcrtid i ma u)!;<' rar' författaren det sammanslagna kustartilleriet
utan t\' ekan under 5:c .lnd'vudtitcln; redan namnet kustartilleri au~cr han nra ett skii l hiirtill. Ordets 1uakt öfver tanken iir hiir
uppenbar. I Hottans organisation hafva vi haft exempel på samma
fiirhftllande; hade t. ex. torpeder ej förut kallats minor, ii r det m.\'Ckl't t\·if\·elaktigt, om mi ndcpal'tcmentct dermed någonsin fått n<lgo n
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Likhet mellan flottans och kustartillerie ts materiel
befattning. t, att dc förn:'imst'a motstftndame, nemligen
omstiindighc
samt den
fientliga krigsfartyg, iiro för ftotta och knstm'tillcri gemensam ma ,
iif\·ensom behof af sanwcrkan mellan ku stfiistningar och dertill spcnielt afsedd del af: flottans fartyg, fi nn a vi med författaren kunna
anföras som sbi l för ett ewnttwl t bildadt l\ustartillcri' s för·liio·'"'
gand e till 5:c lmf\ndtitrl n.
Författaren kommer derp:l till organisatio nrn af det sammnn slng na kustartilleriet, h vilket han anser ej biir vara, ''allt för beroende
af flottans högre befiilhafYnt·r såsom stationsbefiilhafvm·e Ynrfschefer
m. fl .'' utan stiillaR under en knstm'tillerir hef af lr ögre grad, Yare
tilin iir .].11 mera 0\·i~tio·"
si(! amirals r ll er ~:c n era ls, "beniimninD'C
;::, b '
b
föresYiifYnr
liigget· han; konturerna af kust::trtilleri et, sådnnt drt
författaren, börja nn framskymta. Ctan att hiiringå p:l, lrmuvida en
eventuel chef för kustartillerie t skall Y:-mt amir·al ell er general,
t orde dock vam sk~i l att gcnfl.st framhmla ntt, skall en sådan chrf
öfverhufvud taget finnas, måste han Yat·a ettdera, och utesluta möjligheten ntaf, att han genom uppfostran och utbildning kan vara
det ena, fastii n hRn kallas det andra, lwarigenom lättelige n skulle
k1mna nppstå liingtan rftct· obefogadt befiil inom det omr!lde,
lwarifrå n nam net blifvit Jånadt. Vi följa emell ertid författaren
vidare i gången nf han s artikel, då vi hafva allt skii l att antagrr,
att den afspeglar den ord ning, i lwiJkcn id0en till lmstartillrric ts
organisation och stiillning uppkommit.
Vi se då, lmm det redan ccntmlisernde, oberoende och under
en hög chef stiillda ku startilleriet ser sig om efter ett nytt verksamhetsområ de och finner detta i fasta minförsvaret. Rom bc\·is
för lämpligheten af att liiggn fasta minförsvaret till knstmtilleric t
nnför författaren, att man ''ej önska r· att mer i.in nödigt skilja flottans olika verksamhets grenar", . . . . att "förenkling i förvaltningsförhållandena'' sk n ile vinnas och att de båda vapnen skull e " komma
derigenom bD'å
siikerlio·cn
i önskviiJ·dt samband " och '' ntvecklirwcn
M
o
ej så obetydligt frnmåt ".
Y i vilja ej be>-:tridn, att skii l knnnn a nffiras fi)r att en del af
den materiel, som nu iir anförtrodd åt fasta lllinförsva ret, sk ull e
<...J
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kunnct skötets ~tf perso nal tillhörande kustartilleriet, om den vore
dertill uppf'ostmd, men dc bevis författaren framdmgit, våga vi
p ~t~tå ej vara sådana, ty föt· att ofvau angifna påståenden skola få
karaktär af b>evis fordras att styrka:
l:o) att det ej är nödvändigt att verksamhets grenen »fasta
winförsva ret » tillhör flottan ;
2:o) hvarfor och huru för enkling i förvaltnings förhållanden a
~ku lle uppstå;
3:o) hearför det antydda sambandet är önskligt; och
4,:o) hvarfor utvecklingen säkerligen skulle gå framåt, sa mt att
fasta minförsvaret s nuvamnde organisation äl' eller visat sig vara
något hinder för detta vapens ändamålsenliga utveckling.
Önskvärdheten af dessa bevis blir för oss än stÖ1Te, emedan
vi håll a före, att en del af dessa punkter e j äm bevisliga.
Utan att vidare diskutera dessa bevis vilja vi nu fortgå i beLraktelsen af elen nya organisationen, sådan den iir framställd af
författaren, som Yidare sysselsätter sig med kustartilleric hefens
''t:'i llning. ~edan nu äfven fasta minförsvar·et blifvit lagdt under
denna chef, synas pretentionEJm a på sjelfständigh et växa: han skall
~tå direkt under chefen för sjöförsvarsd epartementc t, i .H.ottan intaga en liknande stiillning som ge neralf:'ilttygm iistaren i al'tnecn'
lrafva en stab samt en konstruktion>;afdelning, »som bör ställas i
~am,·c rkan med marinförvalt ningens artilleridepa rteme nt»; »abs')lnt
~kadligt \' Orc att slå tillsammans dem » förklaras clerefter.
Här vilja vi stanna och något betrakta det organisation sre::; ultat, hvartill författarer~ kommit.
Inför bilden · af den nya kustartilleric hefen är det goclt att
dafiit· gesorgt
kunn a tae:a sin tillflvkt
'
. till Göthes bckauta:>> »Es ist
~
dm;s die Bäume nich t im Himmel wachsen.
V i torde ej misstaga oss, då Yi p?uJtå, att en sådan förening
af militiirbcfii.l, förvaltande och materielvård ande myndighet ej ha r
~itt motstYcke inom landet. Om Yi riitt fattat förMllandeu a vid
lancltartilleriet, skilj er man der och sträfvar ii n mera att skilj a de rena
truppiirende na från dem, som röra materielen; här skulle de deremot förenas. Stationsbefä lhafvame, de högsta myndigheter na vid
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flottans stationer stä i mil i tära ~i rentlen under cheien för sjiifi:~t·
svarsdepartementet mc 1 i ekouomiska, likt:iOill varf.ochef'eruc, under
Mariuförvaltniugeu.
Kustartillericheten s kulle hafva en stab hvarigenom törfattaren
'
'
som mera strälvat att gifva denna bcfälhafvare gigantiska propor
tiouer än skarpa konturer, synes vilja angifva hans rent militära
funktioner. logen befälhaf\·are inom f!ottnn cger en stab, ej e ns
ministem, ty chefen för Flottans stab är vida sjelfständigare än en
personlig 1.itabschef.
Dessa antydningar sy nas bekräfta vårt först fällda omdöme
om den blifvande kustartillericheters tänkta myndighet.
Huru kommer denna höge herre, iosa~t i flottans nuvar~:mde
organisation, att verka·? Den rent militäm sidan torde möjligen
kunna ordnas, ehuru ett samarbete eller rättare en modus vivendi
mellan kommandoexpeditio nen och ~kuststaben», om \'i så få
kalla den, säkerligen ej blefve sa lätt att åstadkomma. Vi lemua
emellertid denna del <Jt saken å sido och vilja blott i förbigående
töreslå till motto i den nye kustchefens sigill den bekanta verse n :
Godt mångväldet ej är,
Bo b'ott herskat·e vare.
Men huru ställee sig den ekonomiska och materielvårclaude
sidan af kustartilleri· och tillika mioörcherens verksamhet ·: Han
har en egen koosteuktionsatdeloi ng, skild från Kong!. Mariuföt··
valtningens artilleriafdelniog Han ståt· direkt nuder chefen för
sjöförsvarsclepartem entet, alltsft tri feån Kong!. Mariotörvaltnioge n.
Han låter konstruera artillerimateriel, minmateriel, minhanpråmar
och annan flytan de materiel. Hedan af detta finna vi, att hans konstruktionskontor antingen måste hafva en mångsidig sammansättning
eller biträde af de eeclan inom Marinförvaltningen be!intliga afdelningame. Han hemställer till statsrådet om utve1·kande at auslag till bestyckning, beväpning och minmateriel af det slag, konstrnktionsafdelnioge n föreslår ; han föt·eslår äskandet af medel till
beklädnad, kaserner, underhåll, natlll'aunderhåll m. m. m. m.
H vem skall sedan hanclhafva o uh redovisa beviljade medel, upp.
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,röra kontrakt ouh re videra riiken skaperua ? H vem skall bereda
alla fl-ägor·: Vi kunna ej inse annat tio att härför måste skapas
01 ·ganer motsvarande marinförvaltningen s civil- och inteoclentsafdclningar. Här hafva vi ju en fullfärdig förvaltning fa stä n i
mindre fo1·mat. Skillnaden mellan dennas karaktär och Kong!.
:\Iario föevaltniogen s, skulle emellertid, under den gifna förutsättningen. vara den högst karakteristiska, att kustförvaltningen
helt och hållet vore beroende af kustchefen , under det att Kongl.
!IIari nförvaltningen, till och med i förhållande till ministern, intager en fri ställning. Huru skall nu kustchefen med sin föevaltniug eller styrelse administrera artilleri · och minmateriel vid
1:ottans stationer ·? Vi se endast två vägar; antingen skall artillerimateriel, ammunition, transportmedel, minor, bomullskrut ,
minförs vaeets betydliga flytande materiel m. m. stå under kustförv altningen, hvilket nödvändiggör skapandet at institutioner mot:;varandc varfsdepartemcot och förrådsföevaltare-ko ntor, hvilket
i sina konseqvenser måste blifva liktydigt med skapandet af sär.-;kilda, vi v-ilja kalla dem lmstvarf, eller ock skola dc nuvarande
vm-fsc he~ema med sina underlydande sortera uneler tvenne förYalt niogar, hvilket senare vore organisatoriskt absunlt.
Huru skall redovisningen ske? Genom de under stationsbefälhafvarne stående räkenskapskontoren - till tvenne förvaltningar? Likaledes organisatoriskt absurdt; återståe för kustföt·svaret
b lott att använda egna organ hiie:öt·.
Alltså hatva vi, genom en närmaee geanskning at organisationen, lunnit, att den konseqveut leder vare sig till organisatoriska
absurdiLeter eller dertill, att kustartilleriet skulle blifva en Hink i
li) esvaret med egen militär- ouh ekonomisk förvaltning. Praktiskt
:;k ulle land ets :örsvae alltså komma att bestå at tre likställda delar : arrnu, flotta och kustartilleri, af hvilka de tvenne se nare under en gen1ensam minister; h vilket åtet· torde vara politiskt ab·
>; lll'cl t.
Att flottan ej, under dc af !i)rlattaren gifna törutsåttningarne 1
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skulle vilja sluta en umo11 med kustartilleriet sådan som den föreslagna, derom äl'O vi lifligt öfvertygade, och vi skulle vam intresserade att höra, hvad armcen skulle svara på ett lilmande förslag,
framställdt i samma form. Antagligen betackade den sig.
Vi äro dock författaren tacksamma, att han genom sin väldiga
fiual till denna nya upplaga af »Profeten» låtit flottan i sin helhet
böra den melodi fulltonig, hvamf endast en mindre del lått njuta
<le spridda accorden uti ouverturen. Vi vilja, lemnande liknelserna
åt sidan, tillägga, att vi löt· vår del ej äro förvånade öfver de
resultat, till hvilka förf:s or5anisationsplaner leda, då vi sett
hvarthän de föt·sta ansatserna i samma riktning hota att föra, ej
heller förundra vi oss ölver förf:s påstående om det »absolut>> skad ·
liga i att marinförvaltningens artilleriafdelning sloges tillsammans
med kustchefens konstruktions-afdelning, fastän han på föregående
sida sagt, att flottans och kustartilleriets materiel hafva »stot· likhet», ty - sådant hafva vi hört förr.
N u vilja vi emellertid på intet vis förneka, att icke frågorna
om signal- och rapportväsendet vid våra kuster samt om dessas
bevakning l ch omedelbara skydd genom minor och artilieri äro
frågor, som böra tagas under den sorgfälligaste och mest samvetsgranna pröfning, samt att en :;ådan pröfning kan komma att visa
önskvärdheten at att under lämpliga former samman'öra skilda
artillerikårer. Det skulle här blifva allt för vidlyftigt att ens antyda den mängd olika maritima frågor, hvartill hänsyn härvidlag
måste tagas, men ett vilja vi dock påpeka och det är, att flottan
dervid nödvändigtvis kommer att utgå från sina förutsättningar
och bygga på sina organisationsgrunder.
Angående den senare delen at förf:s uppsats, deri han vill
rikta kustartilleriets utbildning mer åt det mm·itima hållet, synes
oss dess: syfte vara belogadt. Invändoingar torde dock kun11a
göras mot en del detaljer. V i vilja inskränka oss till den frågan:
tror verkligen författaren att en nog artilleriofficer kan draga någon
afsevärd nytta at att genomgå sjökrigshögskolan älven "med vissa
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modifikationer" efter blott 3 månaders sjötjenstgöring som kadett
0 r!1 6 månaders ~jenstgöring vid flottan i allmän tjenst. Af sjö.
officeren fot·dras, förutom en minst lO-dubbelt liing1·e sjiiticl som
kadett, 4 årii offi cc1·stjenstgör·ing.
Red.
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Litteratur.
Sjöförsvarsfrågans utveckling i Sverige efter 1809, af L. G.
'r. Tidander. Pris l kr.
Det är oss ett nöje att anmäla en u nder ofvannäm nd a
titel utgifven, _oss ti ll handakommen broschyr , h vari författar en
hopsamlat och på ett öfverskådligt sätt sa mmanställ t det ri ka,
men i hög grad spridda materiel, som tjenar till belys ni ng af
de skiftningar i åsigter och de bittra meningsstrider r örande
sj öförsvaret, hvilka egt rum under en tid af nära 90 år. Öfversigten omfattar nemligen tidrymden 1809-189G.
Förfat taren gör äfvenledes en resume öfver materielens, be·
man aingens och organ isationens vex:li ngar.
Att ir1om en så trång ram som den broschyrens HO sido r bilda
gif va en detal jerad framställning af det omfattande äm net har
tyd ligtvis ej varit möjligt, men alla de vigtigaste momenten
äro framhåll na, och tör alla dem , som önska en klar och co nci,;
öfversigt af denna lärorika tid, anbefalla vi denna lill a bo k,
h vars författare synbarligen gått till arbetet med fö resats
att vara fullt oväldig, och som visar sig ega en omfattande kännedom om härtill hörande Iitteratur, äfven deu senaste.
Anteckningar om sprängämnen af L. G. T. Tidandar är en
litan handbok, hvi lken som uppslag,;bok sy 1~es vara särdeles
användbar.
Aide-memoire de l'officier de marine de M. E. Ourassier,
continue par Ch . Valentino (ll :e Annee 1898) Volume in 8:o , 5
france . H. Charles-La vam-:ell e, editeur ll8, boulevard S:t
Germain, Pari,;.
Denna handbok utkommer i sin elfte upplaga.
Den in nehåller, föruto m en in ledning, följ ande afdelning ar:
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TabE>llarisk sammanställning af de moderna :flottornas
styrkor.
Öfversigt öfver de hufvudsakliga fartygsbyggna derna under 1897.
InternationeJ sjörätt.
Öfversigt öfver de olika :flottornas personal.
Beskrifning öfver de förnämsta fartygstyperna inom tyska,
en gelska, österrikiska, nordamerikanska och ryska :flottorna.
Fullständiga fartygstabeller öfver verldens flottor.
Kort beskrifniug öfver olika länders sjöartilleri jemte tabeller.
Af,;tåndstabeller.
Beskrifning öfver i bruk varande torpeder och undervattensbåtar.
Uppgift öfver alla telegrafkablar jemte distanstabell mellan hamnar.
Geometriska formler, samt slutligen
Rulla öfver franska :flottans officerare, ntableaux d'avancement" samt sjökom menderingar.
Boken utmärker sig för stor åskådlighet; tramför öfriga
afdelningar synes den , som afhandlar internationeJ sjörätt, vara
att beakta.
Uppgifterna om svenska flottan, ehmu icke korrekta, innehålla mindr e fel än hvad som brukar vara vanligt i dylika
arbeten.
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