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Mari n-öfverstyrelse. 

(Forts. fdn sid. Hi.) 

Viu bedömandet af denna organisationsforms tillkomst 
får man emellertid icke förglömma, att öfverstyrelsens förläg
gancle till Carlskrona inuebar ett slags koncentrering ptt sii 
sätt, att f-lottans ölverstyrelse härvid kom att sammanfalla med 
styrelsen för Hottans såvi:il tekniskt-ekonomiskt som politiskt
strategiskt viktigaste station. Detta kunde ju innebära vissa 
fördelar, och särskildt torue för den sparsamme Carl XI syn
punkten af förenklad administration och tläraf följande min
skade förvaltningskostnader hafva gjort sig starkt gällamle. 
Öfverstyrelsens tillvaro uti en aflägsen provinsstad, måhii.nda 
befogad vid en viss tidpunkt, måste emellertid på lting(len 
blifva ohållbar. Det kunde befaras, att förr eller senare en
sidiga lokalintressen skulle tränga sig fram och fördunkla vy
erna af styrelsens vidsträcktare uppgifter. Och detta synes 
äfven hafva inträffat. Dessutom var jn icke öfvorraskamle att 
kollegium, förlagdt i Carlskrona, skulle förlora känning mod 
och inf-lytande på de strömningar, som ledde de storu händel
serna i hufvuclstaden. Och ur den synpunkten får 1nan väl 
förklara elen dåvarande öfverstyrelsens oförmåga att Iörhiudm 
skärgårdsliottans år 175G genomförda utbrytning ur sjöförsva
ret och öfvorföramlo till annan, en evolution, som otvifvelak
tigt i sinnena förberedcle och underlättade don tjugoett år se
nare åvägabragta öfvergången till armen af jämvitl galeriJot
tan . U n der frihetstidens senare del gick do t till och metl så 
långt, att det iidgasattes att konvertera hela örlogsJ1ottan till 
en skärgårdsf-lotta. 

T'idslwift 't Sjöviisendet 8 
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Niir konung Gustaf nr år 1772 bröt stän<lornns makt, 

öfvorflyttades den administratint makten i kommgons händer, 

enär såYäl hans TUtel som öfriga umlorly<bndo Dl}ll<lighotor 

yoro blott honom ansntr igt1 . Då han 178\J ytterligare utvi<l

gade sin myndighet, inträ<ldo ett tillstånd af - s[tsom det blif

vit kallnf1t - »högsta godtycke», emedan det berodelo på komm

gens viilbchag, hvcm han ville höra. Denna fonn för ilottnns 

styrelse, som uneler hans regering grumlla<lcs, var en styrrlso 

genom konungen sjii.U, hiträd<l a[ en endast infäl' konnn,r;en 

ctn.'n'al'ig sta/ssekretemre. Det contrala iimbelsYorkot, som 177Li 

förflyttats till Stockholm, var on underly<lando instans Iör oko

uomiska ärenden; nnrlcr det att <lo militära ii.rendena Yoro 

lagda i au<lru hämler. Att gil:va ui'l,gon skarpt clcJiniemd bild 

åt <lonna periods :otyrelse faller sig ss-årt, dädör att den en

välcliga ltögsta viljan tyclligen ofta ändrade uppfattning, om 

hvilka styrelscorgan, som knnde vara Wr flottan gagne li gast. 

Uiksstyrclscn präglas ockstt under <lenna ti<1 i högsta gnul af 

konungens personlighet, och Hotlans styrelseformer framtriida 

ditruneler mell lösa och Yhxlanrlo konturer, liksom uneler llen 

närmast föregi:tenclc perioden. 
Den gamla rådskammaron ägde bestånd till 17öD, men 

mesl room <1ekoration. Uegcringsärenclcna sköLtes un<ler elen 

onvii.ltligc konungen :fönlitmligast af stntssekretornreu. Stats

sekrctcrare hade funniLs f-ledan tillkornsten af 1G3-! års rege

ringsform. Do vmo allmänneligan tre, hvaru[ en för krigs

iLrcndon, och voro tjLi.ustcmtln af kansliet, som förordnats alt 

bereda tlrenrlen för föredragning i rådet samt att kontrasignera 

och ombesörja expeclieriug a[ besluten. Do motsntrade si't

luncln i viss mi\,n yåra dagars expeditionschdor, och hn.cle före 

år 1809 icke säte i räclet, mecl undantag för on korL tid, 1GD7 
-17ml. Från 1700 tillsattes såsom förut nilmnts en särskild 

statssekreterare för flottatL 
~tatssekrcterareinstitutionm . hade under HiOO-talct börjat 

inskjutns i kontinentalrnaktemaf:l riksstyrelser, sedan den f6tn 

feodalticlen ncditri<ln rå<lskammareinstitutionen, ofta mod ärl"t

lign iin!l.Jeten, bcfunni ts oiiirmiigen att hingro upp bi\ r u elen all t-
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mora [orclrancle riksstyrelsen. Den var en föreg[tngarc till mi

ni sterinstitntioncn, men skiljde sig i sin ti<ligaro form från 

d01 ma blan<l annat chruti att statssekreteraren, som \'m on mo

narkens tjL\.nnre, var unsvarig icke inför representationen utan 

inför monarken. ~[t var förh[tllanc1et äfven lws oss intill år 

1 SOD. 

~[oc1 nyssnämnda i\,r intritc1cr, hvacl man sknllc kunna 

beteckna ~åsom den {jiirde perioden af ö[yerstyrclsc för floLtan, 

och hYanm<1er styrelsen utöfyaclcs at konungen me<l biträde 

af en i n för represen ta tionon ans nr rig stutssekrete rare, gemen

sam föl' cu·mr'n oc/1 (lollan. 1\:onnnan<lomål föredrogas ar en 

gcneralacljutant. Den ekonomiska öfycrstyrelsen ombesörj(los 

af förvnltningen af sjöär01ulcna. 

Knappt h n de cmellcrti(l flottan bekommit denna styrelsc

form, fötT i"Ln dess liimplighct bl e[ föremäl Jör utred n i ng ar al' 

såväl komm itteer som enskilda höga myndighetspersoner. SLrilf

vandcna inom flottan synas pfl. denna ti<l ba[nl ~'tsyitat att r,'\, 
föredragnin gen yid r<"tllsbonlct och hanclhiggniugen a[ militLi.n.t 

iL rcndcn förenade i en hand. En stark opinion gick också i 

riktnin g ar införande a[ mi n isterstyrelse Iör flottan' <1. v. s. 

den styrelseform, som i mer eller min(hc ntstriickt fonn inom 

andra nwrinor munera allmilnt tilliintpas. N~\.gon iindring kom 

dock icke t ill sttm<l. l stället iusk0ts i 0[\wstyrclscn, vi(l ~ i<l an 

a[ cl e l'örut uof]ntliga tvi'l. höga slyrcsmänncn, ytter ligare on 

hög myndighet, stommiml<'n, ltvadnn unclra ledet i iil\·crsL.,·

rclson kom att utgöras al' tre porsonor i stiillet J"iir on. 

Den ftstnndac1c koncentrer ingen i öfyerslyrelscn cmihldcs 

först me<l dopm"te montalslyrclsens i~tförallfle 1 ~..J.O. DeL sL~·

rel scsko<lo, som <l å inLril<l<le, <len femte perioden, s( rilcker sig 

till nuvarande tid och kännetecknas af att den l;onsl itu/ ionl'llt 

ansvo:ri,r;e clwfen fur ,,:jä('örsvcwsdcpartementet hos sig l'öronnt 

sfn;äl <len i\. m betsmyi1clighct, som dessförinnan hctrii!'fattdc flot

tan tillkom statssckrctorm·cn för krigsiircnrlen, som ock <len, 

hvi lkcn tillkom gcnerala<ljntantcn för l-lottan samt <h.:h·is stor

amiral en. r korta drag, och ji\mförJ med anclra lilndors, kllllllU 
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konturerna af vårt nuvarande styrelsesätt, särskildt med hän

syn till flottan tecknas på följande sätt. 
Hos oss ntöfvar konungen allena regeringsmakton; men 

i flertnlet andra länd er utölvas statsöfverhufvmlots regerings

myndighet, på grund af författning eller häfll, vanligen i mera 

eller mimlre begränsad form . 
Den svenske sjöministorn har icke såsom sådan någon 

beslutanderätt, under det att i andra länder be f ogen het att af

göra regeringsärenden i mora eller mindre Yi<lsträckt grad till

kommer jämväl ministern. 
Den svenska, centrala marinstyrelsen utgöres i olikhet 

med hvad förhålland et är i andra länder, af ett kollogialt äm
betsverk. Detta ämbetsverk utöfvar, liksom centralstyrelserna 

inom andra länder, beslutanderätt inom vissa gränser; men 
dess verkeamhet omfattar endast tekniska och okonorniska frå

gor, uneler det att förhållanuet i andra hinder vanligen är, att 

centralstyrelsen besörj er äfvon militära ärenden. Någon med 
marintörvnltningcn si<lorclna<l och likställd styrelsemynd ighet 

för militära ärenden finnes icke i Sverige. 

Tekniska och IV. l botraktande af att de män, som skapnclo 180\) års 

ekonomiska statsskick, hvilket ju ligger till gruncl för det, som hos oss 
arenden~ ännu o·ällor kunna antagas icke bafva varit ol1orörda af in-

hand HLggnmg 0 ' 
tryck af frärnman<lo förebilder, kan det synas anmiirknings-

värdt att styrolse[ormerna kunnat taga sig så pass olika ut
tryck, som en jämförelse i cletta afseonde m ollan Sverige och 

andra länder gifvor vid handen. I-hnicl må dock ihågkom

mas att 1809 års regeringsform följde på en revolution. Det 
gältele att hastigt få on ny författning. Ett förslag, grunclaclt 

på edarenheter från det förflutna iirlmnclradot och utarbo
tadt af ett par ämbetsmän förefanns färdigt och blcf n1 ecl vissa 

ändringar antnget. Men att sagda regeringsform icke ens vid 
den tiden ans[tgs såsom en mogen frukt, därom torde tillräck

liga bevis kunna hämtas från de framställningar, som af de 
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förstn riksdagarua efter <Iot nya statsskickets genomförande 

gjordes om utredning angåondo förhiittradt arhetssiitt inom ri
kets styrelseverk O<.;h so lll 181 !J föra n ledde till sättande af en 
kom m i t te för iindmn ål et. 

Denna kommittö hade bland annat att behandla frågan 

om införande af ministerstyrclso. Särskilda utskottet vid 1818 

års riksdag hade nämligen uttalat, att styrelsen borclo förändras 

till helt och hållet mini sterstyrelse. Tanken härpå lät sagda 
kon1111ittl; emell ertid falla , utan att, såviclt man kan iinna, när

mare ingå på diskussion a[ fördelama däraE, clärl"ör att mini
sterstyrelse icke trod<los öfvcrensstämma med rådande tänke

sätt hos natiomm, h v ilkeu icke - »skulle vilja äh ontyra att 

anförtro förvaltningen af allm~inna medlen åt m illistrar.» -

Här var fråga om fullst~imlig ministorstyrelse, såsom t. ex. i 
England; och för ett sådant steg var väl allmänna uppfatt

ningen då ännu icke mogen bos oss. .1\len, såsom i don korta 
inle(lningon till denna uppsats antyclts, ministerstyrelse kan till

lämpas äfvon i den moditiemdo formen , att ministern beslutar 
endast i vissa regeringsärenden. Det är uppenbart, att å tmin

stone dessa ärenden hiiJ·igenom skulle vinna i skynd sa m be
handling. hälst som de skulle kunna föredragas llircl<t för llli

nistern. Därjämte skulle för ministern den s tora förd cloJJ vin

nas , att han kom i mora perso nlig beröring m or! umlerlydan
dc styrelsechefor. Ja, det låter rent a[ tänka sig att iirendon, 

som under nuvarande [örh ållan<lon afgöras af centralmyndig
het, under tillämpning at ministorstyrelse skulle komma att 

dragas UJHl or ministerns h a ndläggning för utt omå större sam
vorkan och fastbot i styrelsen . 

Sannolikt finnes mången, som iåe förostiillt s ig !mr ett 
regeringstironde under successiv hamll~ioo·uino· n tvockl or sio· 

bb b b 

nedi frän och u p påt, samt åter afyocklm sig uppifrån ocl1 

nedåt. Antag att det uppst<"ttt vid periferien , Yid ett varfsde

partement. Departementschefen aflåter en skril"volso till vmts
chefon. Denne befordrar skri fvclsell , ollor skrifver en ny, till 
marinförvaltningen . Där lottas målet på nftgon a[ afllolnin

garna och cliariiföres dels hos ämbetsverkets registnttor, dels 
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på vederbörande afclelning. J\fdelningschcfen låter inom af

dolni n gen utreda målet, och om ärendet faller inom området 

för flera ahlelningars verksamhet, så kommuniceras det ~ifven 

dessa afdclningar. Redan föredrages clot i plenum i niirvaro 

af virlkommando afclclningschefcr. L-nden.lånig skrihelsc bo

slutas. Koncept uppsättes och bringas för justering emellan 

de ledamöter, som i boslutet deltagit, el. v. s. ett antal som, 

beroondo af ärendets beskaffenhet, kan variera från 3 till ~). 

Så yorkställes utskrift, som cirkulerar till samma personer för 

deras namnunderskrift, hvareftor skrifvelson expedieras. Aren

det kommer så till kungl. maj:t, berodos nu i kungl. maj:ts 

kansli och statsrådsborodningcn och föredntgos inför konungen 

i konselj, hvarvicl svarsskrifvolse till marinförvaltningen bo

slutas. Så uppsättes koncept igen, som :iusieras; och nåcligt 

bref utskrifves, undertecknas och expedieras. ~tterkommct till 
marinförvaltningen lottas målet ånyo på afclelning och uncler

kastas för andra gången i hufl-udsak samma formalitder som 

för::; ta gången, samt vandrar så till b a k a till varfscbcfon o ull 

från honom till departementsuhefeu . l\Ian förstår ju, att allt 

detta tager någon tid i anspråk; men rlot i.ir den rena expe

tlitionsvägeu till och från kungl. maj :t; mora in voddadt ställ er 

sig förloppet, då tirendet under vägen föranleder remissor eller 

iuhtimtamlo af utlåtanden. Dessutom tillkommor på viigen åt

skillig diariiföriug, som här icke angifvits. 

NaLmligtvis mi:tsto målet vandra fdn insLans till insLans. 

Fri\.gan i.ir blott, om lör alla regorin~siiro!ll1on alla <lossa in

stanser ~iro fiir den sakliga boltandlingon ollor Jiir riksstyrel

sen i öfrigt behöLliga eller gagneliga. 

En ogomlomligheL hos vitrt marinst.\Tclsesiitl , är clj cs de1~ 

uti uontraHörvaltningon tilli.impade kollegiala iilyrclsrformen. 

Vi J skiltlringon hiir of van af do faser vår mar i nöfvc:rsty

styrolse gcnomgtttt, har don meningen uLtalats, atL dmt iildsia 

sLyrelseformen mod en ropresontant vid rådsbordet, hvilkon sam

tidigt var chef för och hntlc s~Ltu i elen contrala sLyrclscn, 

som å sin sida omfattade vapnets alla grenar, var en synner

ligen stark organisationsform. Till st~ y r kan bidrog o L \'ihul, 
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aktigt, att det högsta ~imbots\-orket var kollogialt organisormlt, 

emedan donna styrelseform säkerligen var viii afpnssacl ef'ter 

don tidens kraf. Att donna fonn icke utgjorde någon S\'Hg

hot torde för öhigt bäsL bevisas af att, bur styrelseformorna 

för öfrigt viixlacle, så bibehöll sig dock don kollegiala formen, 

med unelanlag för ett par korta rovoluLionära perioder, och 

ägor boständ elen cbg som M. D~irmed ~il' dock ingalunda 

sagtlt, att don kollegiala formon unrler alla Lider och förhftl

lanclen varit ollor iir elen lämpligaste. Otyifvelaktigt ägde den 

beräLtigandc Yid tiden fiir amiral itetskollcg ii tillkomst, ociJ allt 

erkännande mftsto rättvis ligen skänkas åL dess förtjänstrulla 

egenskap aU tilllörsäkrn bcbancllatlo iirenclen en grun(llig och 

Hersidig granskning, hvarj~imtc !'ormen allt fortrarande be

sitter un hög grad a[ atlministmtiv styrka s[tviil uppåt, som 

utåt och nedåt. l\[en om man, vid viigan<lo emot hntramlra 

a[ den kollegiala !'ormens moriLer och fel, utginge ifrån att 

exempelvis formen !'ör flottans öf\'orstyrebe enligt l 1)3-i, [trs re

geringsform ntr a[ sådant vtin1e, att elen hade f'örtjlillat !Je

varas till liingt sonare tid, lin som hleJ fallet, så torde man 

snart nödgas orki.innn, att <lctta hade varit on ren omöjligbot 

mod bibehållande samticligt af det koll egiala styrelseslittet. Ty 

med ~indmdc titlsförhållanden och växlande: arbet::;bönla ltaclo 

en person omöjligen !.::unnat Llnna tiLl att deltaga uti öfvothgg

ningnrno såvld Yid rå(lsbunlct r-om uti <1ot kollegiala ämbets

verket. An lingen llltLsto sfLhmtla kollcgii -form en försvinna eller 

konun gens n\dgifmrcs chefsskap uti det centrala ämheLS\'erkct 

upphöm . l\Ian bar valL llc:JI senare utv~lgcn; men att direkt 

samarbete, mellan sLatsrfttlct och clo bögsta förvaltande organen 

Iortfaramlo hotraktas S~lsom efter:;träfv:msY~irdL framgår al' uir

kulärot don 18 maj 18-bi::\, som förklarar, alt clqmrton1cuts

chefema skola i.ign att, då do Iinna s{tdant af nöden, person

ligen deltaga nti dc Järvaltande verkens öherläggningar. Olik

hoten mollan I•~nglan<ls och Sveriges marinöl'vorstyrolsc är i tlotta 

fall , att tl<"L »the First Lonh c1oliagor i amiralitetets öfverli.igg

ningar, så iir det han, som bo~lutar; hos oss beslutar amirali
tetet, 
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ALt det icke är vi:mt dagars mora viLltom!'altamle sLyrol
searbolo, som hlggor hinder i vtigen för dirokt samarbete mol
lan sjöministern och ou marins centrulfcirvaltning, det lJcvi snr 
ju styrelsesättet i hinder mod mång<lubbolt större förvaltnings
börda, såsom Frankrike och Förenta statcma, <lär förodntg
ningon och afgöranclct sker hos och a[ miuislcm. l\[on skulle 
donna föredragning ske af ett Limbotsverk in pleno, sil blcivc 
arbctssiittct ohållbart. 

För Sveriges del är det emellertid sjiiU:va regeringsfor
men, som utesluter sådant samarbete, i deL att <len förcskrif
ver, att ministern skall för föredragningen >> inhi.imLa» npplys
uingar från »vederbörande iimbotsvcrlo; icke alL tillsamlilans 
med ämbetsverket hcsluta. l\[cn ni.imnda föreskrift inncbi.ir 
visserligen icke, att dylika verk r:;kola alltid vara kollegialt ar
betande, hvilket icke h äller iir fallet moLl exempelvis loLssLy
relsen. Möjligen kan inom ett oult summa lan<lllcn koll egiala 
fonnon passa bi.lttrc för ett ilmbotsvcrk, än för eLt annat, mun 
minst torde <l en li.impa sig !'ör de tekniska öfvcrstyre lscrna. 
DotrMfauclc dessa spri da sig styrelsens hufvwlgrenar för h varje 
dag i allL finare kapi.lli.iror, skilja sig från hvamn<lm ocb krtifva 
ett i:itörl'C och större bchi.lrrskando ar detaljer. Att sakkunnigt 
sammanfatta ett styrclsoområde, omfattande t. ex. Hottans h ela 
tekniska och ekonomiska förvaltning, är för en person en omöj
ligilcL, och varder med hvarjo dag allt orimligare. Full sak
kunskap uti ett ärende kan i eko rimligtvis hcgilras af ni'tgon 
annan, i.in <len förc<lraganclc; ou !J uneler shdn nt lörh[t.lltuHle 
i.ir deL h ntrken mod billighot öl'\·urensstämtttando att invcckl[t 
flera porsonor i ansvar för beslut, Lin som iir i:ltriiugt nöd viln
l1igt ollor med syftet med bebamlhngcu öivcrenssti.immmHlc, 
emedan denna behamlling förutsättes vara den sakkn n n igu 
gruJH1, hvarpft statsritdet sedan kan stöda sin föredragning. 
J~n pi:t rättvis ansvarsfördelning grundad och för öfrigt mål
m edveLen utveckling måste där[ör sträfva efter clou kolleg iala 
formons orsi:ittanLle eller komplcttorall<le med arbetsformer, som 
icke breda ut ausvarot utö[ver lli.ir det lJör ligga, och som för 
öfrigt medgifva ett smidigare arbetssätt. 
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Denna utveckling har visserligen ltos oss hiLlills fortgå tt 
och komm er sannolikt Ll [vcn framdeles att sko långsamt, icke 
mi n st chrför att våm begrepp om styr else , synas hänga djup t 
fast vid don gamla kollegiala formen m ed dess pompösa vär
di ghet ocil omständlighet. Mon utvecklingen går dock oför
tydbart i <lon riktningen, ty nya kollegier se numera icke da
gen, och i modieinalstyrolsen, kommerskollogi u m och andra 
kollegier fi nn a vi det kollegiala styrelsesättet kombinermit med 
byråstyrolsc, hvarigcnom åtskill ig lättnad i arbetet vinnes. 

Det iir on YillJarclsc att tro, att don kollegiala formens 
olägenheter enbart hittas genom nnstäl lam1e af iicra ledam öter 
i kollegiut. 'l'vi.lrtom bli[vcr arbetet i viss mån tyngre med 
hvarje ny lctlamot, som tillkommer, g~illande detta särsk ihlt 
i.lrenden , so m behan1l las samfälldt a[ alla 1c<Ltmötema. J ett 
ämbetsverk, som exempelvis bcst[ltt a [ fem ledamöter, men 
som fått deLta antal ökmlt till ätLa, Lir det nämligen att för
moda, att en gemen:-;am öfverlägguing, sont [ön tog fem tim
mar, efter de nya lodamötemas ti llkomst kom mor att erfordra 
[L tta t im mar, därest inneltafvarne a f (le nya iimbetena göra 
lika omfattande inlägg i <lisknssioncu, som dc förutvarand e. 
En hvar a( do gamla ufdelningsd lefcrna kommor sålunda att 
för h varjc sållan öfvcrlii.ggning til lstitta ungertlr 38 procout 
mera tid i.in förr, hYilkeu tid måste tagas på annat arbete eller 
ersättas på ann at siltt. Sftsom on ko n1pousation [ör Llcnna tids
förlu st. har man ju å umlra si<lan förhoppningar att äremlct 
kan ha l'va blifviL 38 proce nL bättre utre1lt, omst~ludigb eter , som 
natu rligtYi s m åste Yiigas emot hntmmlm, dock icke förglöm
mandes, atL det bilsta kan vara en Jionde Lill \lct goda. [eke 
alla mål kunna vinna på att fl ora pe rsonor deltaga i beslutet. 

Före::; kr i [ten i rcgcriugsformcn l:l l O § om in hi.lmtande af 
upplysnin gar från vederbörande ilmbetsverk verkar ju också 
betungande, om el en boksta~ligt tilhimpas, "hcndeu kunna ju 
vara i sft utrcclt skick, clå <le inkomma till r ugo ringen , att vi
dare utred ning är ohciJöLlig. Det synes vara on onödig snilf
het hos regeringsformen att den icke fört roendefullt tillerkän
ner vederbörande statsräd tillräckligt omdöme, god vilja ollor 
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sakkunskap att afgöra, huruvida ytterligare >ll1pplysuing>> bör 
inhämtas. Har t. ex. konungen genom särskilclt tillkallade 
sakkunnige eller kornmittorarlo låtit utrocla on fr åga, så synes 
clot, som om elen därigenom vmma »upplysningen» borclo vara 
i sig nog, ooh ioko i behof att ytterligare »upplysas>> af ott 
ämbetsverk, hvars verksamhot i sådant fall bli[vor att sitta 
som öfverkommitt6 öfver en annan kommittes beticlnkande. Si't
dant verkar natlwligtvis tungt, i synnerhot i botraktande af 
att ärendet ändock skall slutligt behandlas och beredas i kungl. 
maj:ts kansli . Och om icke kansliet sknll o vrtra skickaclt aU 
ensamt verkställa en sådan eftergranskning, så kan detta möj 
ligen antyda, att dess organisation icke ~lr lämpad h~lr[ör . 

Då man i särskilda utskottets vid 1818 års riksdag be
tänkande angående det dåvarande styrolsosättet läser, bnr ut
skottet anser , att clou administrativa styrelsen >> blott framstill
ler hinder emot en efter ticlons anda o<J1 nationens bebo[ pft
kallad statsförvaltning, syn bart lutar af sin ogen tyngd o0l 1 
lider af de bräckligbeter, som en hingro nötning tillfogat do 
särskilda styckena dära[ -», så anser man visserligen, att hilri 
måtte legat någon öfvenlrift; men man frostas likväl att tro, 
att det är dyningar at liknande orsaker, som i vår ticl förnim
mas i de ständiga klagom:Uen öfvor hopade göromiU, otill rilck
liga arboLskrnftor och bristande utrymme i tjilnstelokalor, allt 
under det från andra hi'tll höres knot öl'ver viixamlo mlmini
strationskostnader och påyrkas inskrilnknin g i statl:ltjänstemiln
nens antal, omshindigbctor som, synes det, bonlo mana till 
eftertanke, huruvida icke tid och miJotskraft skull e kunna b~lr, 
liksom på andra omri'Lclon, Yinnas genom iöronklarle arbctsnw
todor. tbrskilclt för marinförvaltningens (lel synes sådant, iifven 
1nom den nuvarand e regeringsfonnens ram , icke vara otänk

bart. 

i\IiliULra äron- V . Of van har framhållits, att riksråclsstyrolsen lör 11ot-
dens band- tans dol innebar en stark eentralisering icke blott i clot afse

läggning. enclet, att riksamiralen tog säte som obol i det centrala ~Lmbots-
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verket, utan äfvon däri, att nll öfverstyrel se beträffande ilott.an 
var samlad i detta verk, sålunda äfven äremlen rörande por
sonalon ooh den militära tjänsten, eller ungofi.lr samma förhål
lande, som ännu råder inom engelska amiralitetet. Detta för
hållande fortgick äfven sedan riksrådsstyrolson upphört och 
amiralitetskollegium fl yttats till Carlskrona. I midton af 1700-
talet t6lngcle sig emellertid nya synpunkter fram ocl1 militär
förvaltningen blef för en kort tid skild från den ekonomi ska 
styrelsen, för att snart nog återförenas med denna. Efter år 
1780 kan man emellertid anse, att styrelsen varit delad uti en 
ekonomisk (ekonomi sk-teknisk) och en militär lmfvudgrcn. 

Anledningen till särsULllandet af do militära ärendena 
från de ekonomiska var uppenbarligen, att under en ticl, di:t 
f:lottrtn s angelägenheter i regeringen föredrogos af e11 för sjö
vapnets väsen mera ollor mindre främmande statssekreterare, 
tillförsäkra do militära målen en sakkunnig lwudläggning. 
Deunrt anledning bortföll 18.±0. Samtidigt försvunna general
adjutants- och storamimls-Limbotena, mon don militi.ira styreJoo
grenen ble[ fortfarande skild från den tekniska och ekonomiska. 

Det lär i Skeppsbolms-arkivet (enligt >>Svenska flottans 
historia >> af P. O. Bäckström) finnas on >>Promemoria angående 
Kongl. Mnj:ts och riksens amiralitotskollegii im~ittning>>, hvil 
gen synes förtj~lnt af at t i<.:ko falla i glömska. Antagligen här
stammande från wlgot tlr p i:t 17-±0-talet, cU militära och eko
nom is k a ilrcmlon v oro un clorKnstaclc skild handläggnin g, utta
las i sagda P. 1\l., att Jikrc litet so m en kropp kan ti:tla h i'L 
hu[vuclen eller ott sko p p två stormas ter, lika l i to t bar el et ock 
haft bestån<l , när amiralitetet bli tvi t stynlt tillika a[ ott koll e
gium och ott statskammarkontor eller genernlkommissmiat, 
hvamr ol:ltri(ligt syn tes böra l'ölja , att lwlle_qium borde bestyra 
om s ä väl ekonomien som lwmmandomälen . :i t von göres i sagda 
P. M. don boaktansvänla r efl ex ionen att koLlegium icke bör bestå 
af föJ·' rnångc& le'darnötcr, dc'l det blifve!' mnöjligt att alltsammans 
kan hinna best!'icla.s sä moget och skyndsamt sorn vcclerbö1·, 
hvilkon sistnäm nd a betraktelse antyder, att man redan ptt don 
tiden började hinna oliigcnboter at den kollegiala formen. 



- 120 -

Den först nnförrla reflexionen bevisar ju yisserligen reali
ter intet. Den utgör allenast ett uttryck för en tänkuncle per
sons åsikt om dåtida förhållanden. l\len ingenting hindrar, 
att elen åsikten i grund och botten kan hafva varit den rätta , 
och att den uttalade tan kon förtjänar bea.ktamlc don Llltg, som 
ilr. Af den korta öfvcrsikt öfvcr marinöfvcrstyrclsc i allmän
het, som i inledningen till denna uppsats blir vit rrnmstillld , 
fnungår till och med att rlcn nyssanförda principen, nämligen 
att ccntraHörvaltn ingcn hör handlägga såväl tekniska och eko
nomiska som milit~lra ilrcndcn är den, som [ör nilrvnrande 
ganska allmäut till~lmpas annorstädes, fastän icke i förbinclclsc 
med något kollegialt ämbetsverk. Dock är aLt märka, att upp
fattningen, om hvad som bör räknas till egentliga komman
domål, inom olika mariner väsentligt varierar. S~tlnnda finna 
vi ju, att iuom tyska marinens öfvcrstyrelse viktiga grupper 
af militära ärenden, som bos oss räknas såsom kommandomål 
eller åtlllinstone bawlläggas i J i k het med sådana, äro kinl'ördn 
till den tekniska och ekonomiska ötverstyrclsen, och synes i 
Tyskland Marine-kabinettets och amiralstabeus verksamhet in
skränka sig till rena kommanclosaker samt flottans taktiska , 
strategiska oeh politiska användning, så un(lcr fred som krig. 

Kommandomålen besörjas i Sverige af konungen på före
dragning af chefen för sjötörsvarsdepartementet; och behand
las såsom kommandomål i regel alla ärenden, som röra llottans 
personals tjänstgöring ocb flottans verksam het. 

Medan de tekniska och ekonomiska ärcnclcn , SO Lll dragas 
under konungens afgömndc, utredande haurllilggas törst i ma
rinförva]tningen och sedan i sjö lörsvarsc.lepa rtcmentcts afrlel
ning af kungl. maj:ts kansli, så utredas mili1ära ilremlen af 
flottans stab och departementets kommandoexpedition. Någon 
gemensam handläggning i utredningssyfte ar ilrcnrlcn af kom
bineraclt rnilitilrt och tekniskt-ekonomiskt innehåll linnes iekc 
organiserad, ehuru många tekniska frågor också innefutta fak
torer af militär art och vice Yersa. Det kan vill knappast för
nekas, att den myndigh et, som har till uppgift att behandla 
frågor »som röra sjöförsvarets sätt~1nde i stånd att fylla sin 
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uppgift» också borde vara den, som i första hand utreder, 
bvilka dessa medel, t. ex. krigsfartyg , höra vara och den ord
ning, i hvilken de böra anskaffas, en utredning, som lämpligen 
sv nos böra företagas i samråd med dem tekniska mvndi o· het 

J LJ ' b ' 

hvilkcn företrädesvis bör vara i sLåneJ att bedöma betingelserna 
för dessa medels ernåe]l(1c. Om nu i sttillot sådana utrednin
gar årligen företagas af: marinförvaltningen ensam, så kan ju 
däri icke anses ligga någon kränkning af annans rätt, i all 
synnerhet som marinförvaltningens instruktion tillerkänner äm
betsverket detta initiativ; men noga taget rör sig väl marin
förvaltningen härvid på ett område, som delvis ligger utom 
dess egentliga ram. Afven i andra afsecnden, eller i allmän
het då ärendet förutsätter bedömande ur bredare militär syn
punkt, är det lätt att finna, huru flottans stabs och mm·inför
valtningens verksamhetsområde kugga i hvarandra. 

Visserligen kan dorn emellan åvägabringas samarbete, 
gru!1L1aJt på si.lrskild föreskrift eller på ömsesidigt tillmötesgå
ende; men samarbetet får el å en sporadisk karaktär. I sjiilfva 
verket torde den nu allmännast tillämpade formen för detta 
samarbete vara on skrift! i g rcmissvilxl i ng genom chefen för 
sjöförsvarsdepartementet. 

Det förefinnes siUum1a inom den nuvarande organisatio
nen emellan marinförvaltningen och Hottans stab en klyfta, 
hvi lkcn visserligen kan kringgås eller genom tillfällig broslag
nin g öfverkomrnas. l\fen vida bekvämare vore otvifvclakLiat 

.. b 

en fast l.Jro Ar man benägen att tillmäta någon betydelse åt 
förbållanclonas gestaltning i motsvarande afseende inom andra 
mariner, så kan det ju vara af intresse, att i detta samman
hang erima sig, att man tiorstädes trott sig främja en stark 
marinstyrelse genom att Iör dc sjömilitära ärcnclenas hand
läggning upprätta styrelseg renar jämnställda och i vissa fall 
sammanJönla mc(1 de styrelsegreuar, som ombesörj~ dc tekni
ska ociJ ekonomiska äreudena. 



Chcfslmpct 
för flott::tnH 

personal. 
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VJ. L iksom mrm uti andra mariners organisation i all

mänh et på.triif-far contrala styrelseorgan ~ih'on för m ilitii.ra ären

den, så flnner man ocks[t ofta uti dessa lärHler ni\,gon person , 

som un<lor regoringsmymliglJOton utöfvar chefs makt och myn

clighot ö[yer respekti\'e fiottors personal. En s[ulan myndighet 

är i Norge den kommenderande amiralen, i Österrike-Ungern 

sektionschefen i krigsministeriet ocl1 i Portugal geJteraltlirektö

rcn för flottan. Anda till slntet af l HOO-talot fanns ocksi\, i 

'l'yskland etL >>Oherkomman<lo » [ör marinen , moll en »J(om 

manr1ie rende Aclmiral» i spetsen för flottans militärstyrelse. r 
Danmark fungerar en viceamiral såsom dlCf för sjöofficerskåren 

och inspektör lör J-lottan . J>å andra håll synas chcl'orna för 

<le contrala styrelsogronar, under hvilka porsonalen ly<lor, var8. 

beklädda med dylikt chefskap. Sit t. ex. öfvervakas för Oll

gelska flottans del krigslydnrv1en a[ »The First Sea Lorcl» , 

men icke at »'l'he Ji'irst Lord,, (ministern). l Frankrike synes 

generalsstabschefen redan ftr 1900 vara chef för personalon un

der ministern. ~[ed all sannolikhot kan antagas, att dessa för

hållandon tillkommit, därför att rlot ansetts olämpligt att bolasta 

vederhörande ministrar me(1 denna uppgift, som skulle draga 

uppmärksam hoten från deras i andra afseenelon tillräckligt krii[

vande bdattning. l flera lilnder iir dessutom sjöministorn, ol: or 

kan vara, on person, som hån civil verksamhet tillt,riidt sin 

bcfattui ng, i hvilkot fall stiillningen såsom r:ho[ l'ör en stor 

militi-i.rpersonnl måste Länkas änclft mom betungande, än om 

han själ!' utgått från samma personal. Men iH\'en i sisLniimn

da fall torde on minister ~:vårligen annorledes än papporsYitg,'n 

med hinna att öfvervaka kriw;lydnaden samt personalons bi\.11 -

ning ocl1 tjiinsLbarhot, un<ler det att en effektiv utöfning a[ en 

sådan cbdssti.U Ini ng m fts te fiiru tsiltta a t L chcl'smyndigholon står 

ty<lligt ocb klart inpriintad för personalen, med hvars breda 

lager han genom täta inspektioner lJöl' stt't i nii.ra beröring. 

Endast genom persoulig beröring kan don viixciverkan mellan 

ch e[ och underlydande crn[ls , som utgör borgen för on d isoi

plinär anda. Det synes rent at !Limpa sig mindre viil , att ho~ 

en person sammanföra regeringsmyndighot och contralmym1ig -
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het, då det giillor porsonalstyrelse, än då det gäll er marinsty

reisens öfriga grenar, dii.rför att de senare icko förutsti.tta nå

got porsonligt chefskap i samma grad som <len förra. 

För öfrigt 111<t icke [örhisos, att nutida allmänna uppfatt

ning förutsti.tter , att äfvcn militäm äreDden, och särskileTt rö

ran<lo militär nmla, kunna dragas under allmänna opin ionens 

dom; och lälllpar sig < tirvid otvi[volaktigt bättre, att en mv n

dighot under rcgeringsmyn<liglJCtcn liimnar orl'on1orlign. förkla

rin gar, än att regeringsmyndigheten sjtilf griper in ut.i clags

pressens f oj r] er. 

I 8\'0rige finnes, för så vi<lt af gällande reglementen fram

går, ne<1anför regeringsmytHligheLen icJze någon m~' l Hl igh et, 

hos hvilken ansyarot för Hottans porsonals krigslydnad .finnes 

samlaclt. Uhofon Wr flottans stab , som enligt ilottans regle

mente riiknas till <le organ, hvilka uneler konungen utö l' va öi

verstyrolse , utöfvar niimligen icke någon [orm af st,vrelse i 

egentLig mening; och någon annan centralmyndighet, som kunde 

tänkas boklii.<l<l JllCll såda u myndighet Jlnnes icke; n ta n sam

manlöpa l'ersonalstyrelsons trådar direkt hos konungen. S[t 

torde man åtminstone l'å fatta flottans reglemente , Detta ii. r 

visserligen icku tydligt utsagdt. Mon då enligt nämnda regle

mente 1ofälhal'ntm1o amiralen i Carlskrona , utö f var högsta 

militLi.ra myndigheten» dii.rstii.<les UJH]er konungen, samt vid 

h var och on af flottans stationer styrelsen undrr konmwcn »ut-
, b 

öfvas» al ~:;tationsbofiilhal'vnren, sit torde uti uppdraget att ut-

öfva styrelsen ligga inneslutet iih'en ann·ar inlör komlllgen 

för att »styrcbon >> rii.tt utöl\·as. Att hiiri innefnttas jämvM 

~nsvaret [ör kl'igfl l,n1naclon kunde ju möjligen yarit tydligare 

fram hållet, såsom cxollll)elvis snmma rco·lellJente L)'l1liot ålän-
o . b b 

ger ehofon för Ltnrl urofijcors- och sjömanskitrerna dylik aJlS\'ars-

plik t. N<1got anS\'at för krigs lydnation inför chefen för sjöför

svarsdepmtemcniot synes ic:ko (iJl!Hts påbjuden. 

Hvad botrii.Cfar regeringsmyndig-hotons befallningar röran

de krigslyclna<lon, sh torde nö.diga förordnandet för chefen för 

sjöförsvars<lepartomentet , att »närmast under komu1o-en och i 
l b 

lans namn >> uti..iiva bcfi.i.l öfver flottan få löranletla den upp-
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fattningen, att elylika befallningar, som utfärdas »på nådi gs to 

befallning», äro kommandomål, och att det sålunda är kungl. 

maj:t eller begreppet för rogoringsmyndigheten, som befaller. 

Konungens befallningar röranrle krigslydnad en gå sålunda go

nom chefen för sjöförsvarsdepartomentot, men do perifcriska 

myuclighoternas ansvar gäller omedelbart iu[ör konunge n. Enär 

enligt regeringsformen konungen icke kan vara beklädd merl 

ansvar, och då någon särskild myndighet icke blifvit förord

nad att ansvara för krigslydna<lon inom flottan · i sin helhet, 

torde man få anse, att icke något kollektivt an svar för krigs

lydnaden inom Hottan finnes samladt på någon hand . För

bållandet har icke alltid varit detta. 
De två personer, som under 1800-talcts ticlignro del voro 

inneha[vare af gcneralamiralsämbetot, voro samtidigt »chefer » för 

flottan; och den generalamiral, som vid armens Hottas år 182-± 

verkställda återförening med örlogsflottan utnämndos till inne

hufvare af ämbetet, förordnades samtidigt till »chef för kungl. 

maj:ts flolta». Då 1827 års staramiralsämbete inrättades, för

orrlnados storamiralen att vara chef för fiothm i militäriskt 

hänseende. Äfven efter departementalstyreisens införande Hl-±0 

synes storamiralen under ett par år kvarstått såsom porsonal

chef och han upptages i 1841 och 18-12 års rullor till och 

med framför chefen för sjöförsvarsdepartemontet. Därefter sy

nes uneler ett par år befälhaEYancle amiralen i Carlskrona ha[ va 

beklädt ett motsvarande chefskap, nämligen såsom »chef för 

Hottans militärdistrikt », tills genom nådigt brof den 1 april 

1845 förklarades, att chefen för sjöförsvursdepartemontet skulle 

i donna sin egonskap med cheft~ makt och myndighet afgöra 

frågor, som rörde disci pliuen vid flottan. 
Sistnämnda föreskri[t tillämpades till dess år 1874 åt en sär

särskild »chef för flottans militärpersonaL> uppdrogs att an

svara kungl. maj:t feir virlmakthållanclo af tjänstbarhet och 

disciplin inom underlydande personal. Efter tio iirs verksam

het försvann denna chefsmyndighet ur organisationen, uLan 

att ersättas af någon annan mod motsvaranclo ställning; mon 

öfverläts på sjöministern, att närmast under konun gen vara bo-
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fälba[vare för flottan , lwilken bestämmelse i senaste reglemente 

för flottan än drats ti ll att detta befäl utöfvas i konungens 

namn. 
Uneler l HOO-talot har s~Llunrl a i allm~inhot all tid funnits 

någon mymlighot, som umlor konungen Yarit chef för flottans 

personal och som Yarit ansvarig för lloss krigslyclnurl . Det 

har Yarit ett personligt bel"iil och olt personligt ausvar, uneler 

det att för niirvnraw]o befälet utö[\·as kommamlovägen af kungl. 

maj:t. 
Ur objektiv synpunkt må då clet spörsmålet uppställas, 

huruvida im1e \·arnnd o tid kan anses så särskilclt gynnud med 

förutsättnin gar för npprätthållando af on god militiir anda , att 

något från kungl. maj :ts myndighot utsömlradt chefskap för 

porsonalon nu må anses mera obehöfl igt Lin förr ? Näppeligen 

torde en sådan fråga kunna jakande besvaras. Nog vill det 

väl för on och !war, som nodifrån IJoclömer frågan, synas, som 

om fördelningen af makt och [U1 SYar var till innebördon än

damålsenligare och till formon tyd li gare exempelvis på den ti•l, 

då kungl. maj:t bcia llde och chefen för fiottans militärpersonal 

ansvarade kungl. maj :t för bo[allningamas verkställighet. 

Såsom ett stöd för liimpligheten af det nuvarande mili

tära styrelsesättet inom flottan skulle möjligen kunna framdra

gas, att icke häller beträffande krigsmakton till lanels något 

centralorgan existerar emellan regeringsmyndigheten och arme

fördelningscheferna , samt att, då denna vidlyHigare organism 

låter sig styra utan sådant, så borde detta i.lnclå lättare låta 

sig göra beträffande flottan. Utan att här ingå på några !Jo

traktelser rörande den militära styrelseformOll för armen, lll lL 

gent emot on såtlan uppfattning enelast erinras, att anneför

delningarna äro till sin konsisteus fasta, rent militära organi

sationer, och ]Jå llon grund nnturligtds i disciplinärt !J Llnsccn

do vida ltittstynlure ii.n såväl Hottans stationer, hvilka saknfl 

homogenitet på grund af att i don militära styrelsen äro in

väfda den tekniska varfsstyrolsens kraf, som ock eskadrarna 

med deras tillfälligt sammanfönla fartygsenhetor med tilllälligt 

sammanhopacl personal inom relingarna. 
l''idshift i Sjöviisendet U 
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Det finnes on europeisk makt hvarest flottans militära sty
relse är organiserad på något så n~lr likurtadt s~ltt med hos oss, 
nämligen 'l'ysklancl. Don militära styrelsen är äfven där holt skild 
fri'tn adtninislmtioneu i öErigt; och någon militär centralmyn
digbet Iöreiinues icke mellan kejsaren ooh de periferiska orga
nen mod unelantag af en generalinspoktör, hvars funktion dock 
ondast utöfvas på order. Deträtrande chefen för marinekaLri
nettet, synes hans ställning vara hufvuclsakligen elensamma som 
p[t sin ti<1 l10s oss intogs nf generaladjutanten, <1. v. s. han 
ntfitrc1ar s u \'orilnens militär n, befallningar, mon han är icke 
cllef för flottan. ::\[an kunde ju ntöjligtYis tycka, att vår flot
tas personalstyrelses släktskap me(l on sft erkiill(lt go<l miliklr
styrolse som den tyska, kunde boriittiga till antagan<lot, att 
iiJven vö,rt :'tyrebosLltt i <lotta afseende vore förträl'iligt. Men 
just i tlot Jör!Jållan(let, att do militii.ra m{tlens han(lliigganrle 
skilts frtm <lon tyske ministorn (stats-sokretemron) och iHvor
tagits a[ annan myndighet ligger den väsontliga olikheten. rry 
genom r1onna arbetsfördelning inskränkes behofvoL af någon 
central militilrmynclighot under regeringsmyndigholon. IJuru
virla uti ett konstitutionellt styrdt lnnd den styrelse[ördelning, 
som i n~i.mnclt afseondo tillilmpas i Tyskland, kan vara ägnad 
att taga till mönster, skall icke här upptagas till behandling. 
l\len Hog l:örefnllor det lämplignro att, sl\som i en clel andra 
liiwler, :;;:juministern står oinm marinens hela styrelsoområcle, 
mod ansnuiga contrala chefsmymlighoter i spetsen för styrel
sens olika grenar, de militära såv~ll som <1o tekniska. 

För öfrigt torde man icke kunna vara nog försiktig vid 
valet af förobildor, då det gäller att organisera. H varje för
valtningsområde har sina säregna kraf, Ciom böra tillfredsställas, 
oa!'sedt om styrelsens yttre hållning därigenom blifvor olika 
andra styrelsers. I Förenta staternas armeorganisation finner 
rnan exempelvis en "adjutant general» såsom biträcle åt mini· 
stern, mon i marinorganisationen fl.nnes icke ni'tgon motsva
rande mym1ighot. Alla organismer kunna omöjligen gå i vått 
och torrt med hvarnndra; en dräkt, som pryder elen ene, ver
knr kanske som tvångströja på on annan. Blickar man till· 
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baka p{t det framfarna, tör clot hämla, att, man stumlom tyc
ker sig skymla tur flottans bLi.sta friimmande motiv, som spelat 
in virl uti <less liE cljnpt ingripan(lo tillvägngåemlon. Dot ii.r 
att hoppas, att sitdant dock skott med l'ikets sanna väl s[tsom 
ögonm~lrko. J\Icn icke <lcsto mintira torde det böra utgöra en 
maning l'ör <lem, som uppbära tjii.nstons detaljer, att uppmLirk
samt iiilja yttringarna af dess pulserande yerksnmhot. Skall 
vi'trt lilla lawl kunna hiifda sin ställning som en nr don vester
län(lska kulturens förposter mot öster, är det sannerligen af 
vikt, att icke något det minsta nnderlåtos, som kan bidraga 
till nationell styrka, och att på elen grun(1 organisationen icke 
mft tillM.ns stolnn i ofrnktbarn former, som sluka tid, arbets
kraft oc:h p01mingar ntan motsvnmn(lo Yalnlor fiir nationen . 

:::ltock\10\m i Novomber 1 D03. 

P. Dahlgren. 
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Stockholm eller Carlskrona? 
Ett riksviktigt sjöstrategiskt spörsmål. 

Anföramlc afgifvet i Kungl. Örlogsmannasällsbtpct den 2 December 1903, 
jllm likt § 31 a[ sällskapets stadgar, 

af ledamoten C. G. Jilach. 

(Forts. från sid. 8G.) 

Af allt, hvad här ofvan blifvit anl'ördt me(l fästadt afso
ewlc på Y~'tr kustnottas förläggning i fredstid, framgfir det tyd
ligt oeh klart, att sfiväl vårt lands goograflska, krigspolitiska 
och strategiska läge, som vår krigspolitik och vår flottas stra
tegiska användande tala för, att donna förläggningsort bli r bo
lägen i det stora skärgån1sområdet på vår östra kust. Den 
nutida utvecklingen inom sjökrigsväsendet befrämjar i hög 
gracl ä[ven vår flottas förläggning därstädes, och slutligen upp
fyllas alla cle fordringar, man ställer på vår kustflottns förläo·o·-

. bb 

mngsort i froc1stid, om m::m väljer donna inom Stockholms skär-
gårdsområde . 

Det är nu till sist i sin ordning, att man efterser, i hvatl 
mim kusUlottans nu varande förläggningsort, Carlskrona, mot
svarar de fordringar, som man har ridtighot att uppsti1lla på 
vår örlogsflottas förläggningsort i fredstid. Innan vi likväl 
öfvergå att göra detta, är det nödvändigt, att förutskicka ett 
par ord. Carlskrona är nära. sammanbundet med vål' storhets
tid. Det anlades uneler elensamrna och har uti. sio- alltid inue-• . b 

iattat begreppet: den s . k. stora flottan, hvilken i sin orclnino· 
b 

betraktados såsom Sveriges örlogsflotta. Dennas personal 
stamma<1 e därifrån och h:1dc liksom örlogsHottall sin hemvist 
därsttides. Det är först i början pfi 1870-talct, som skillnaden 

-- 129 -

emellan stora och lilla flottan, cn1cllan örlogsflottan och armens 
flotta eller skärgårdsflottan upphört att vara gällande. l och 
mcrl detsamma blcf det blott en fiotta i Sverige med endast 
en personal, mon de båda stationerna, Stockho l m och Carls
kron a, bibehöllos för donna flotta, och oaktac1t täta omsi:Lttnin
kar inom personalen stationorna emellan fortfor likväl Carls
krona att giilla såsom en slags lmfvmlstation, såsom en »stora 
flottans » station, oaktadt öfvorstyrelson och större delen af offi
cerspersonalon funnos i Stockbolm, mon troligen ägde detta 
förhållawlo rnm, på den gmnd att större delen a[ flottans ma
teriel, i synnerhet den sjögående, fortfarande var förlagd i 
Carlskrona. 

Så länge som det inom officerskåren fanns och finnes 
incl iviller, som lefvat under (]o tider, då här of:van nilmnde del
ning af flottan och skillnad emellan stationorna förefunnas , 
kan man lätt tänka sig, att i deras föreställningssätt Uarlskrona 
fortlefcle och fortlcfver såsom flottans hulvmlstation, såsom vfir 
örlogsflottas stamort, och att säga något emot Carlskrona, bo
t raktades a[ dom såsom vanvördigt tal, såsom smi"iclebo emot 
vår stora iiotta, ja emot heln vfirt sjiilörsvar, hvamti donna 
utgjorde stommen. Denna uppfattning Jick sitt oUiciclla ut
tryck i 18tl2 års stora sjöförsvarskommittes uttalande gontcmoL 
ett förringande at Carbkrona betydelse , och hvilket ly<1de sfi
lml\la: »att elen tr<Mlitionclla uppfattningens förbirlek för \" tll"L 
örlogsva ]Je !l S största station, h vilken förkilrl ek af !Je] t natur
liga skäl i mi'tugt ocl1 mydcct samnHtnfaller lllod intresseL för 
vapn et i dos" helhet, och just i. on sådan fråga som ,lonua, 
visserligen icke iir ntnn sin stora betydelse, skulle hilraJ känna 
sig på tlet smärtsammaste berörd.'' Detta nttnlawle är grun
dad t helt och hållet på en känsloströmning, som oj tagit biln
syn till fosterlandets väl, det allmänna bästa ocl1 nutida för
hållamlen, och det är donna traditionolla ldnslouppfattning, som 
man helt och hållet måste bortse ifrån, cU man bedömer Carlskra
nns unvarand e liimplighet såsom förläggningsort för vår fiotta 
i fredstid. :\[on t1ot finnos iiJvon ett annat iuJiytan<1c, som sökt 
och söker göra sig giillaude, då clonna fråga kommit i förgruu-
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c1en, ouh (lulta iir elen s. k . lokalpatrioti~men. Donna yttring 

är kanske lika farlig som <len tmrlitionella kiinslouppl'attnin

gen, ty förefinnes don såväl inom som utom llottan, och !'iings

lar stundom individer inom flottan, som varit l'rih cliirilrån, 

mon som 'på grund af förhällandon kommit i on intimare be

röring mod sta<lssam hället. Carlskrona sUul iir niimligun, siiga 

IJVad man vill, i hög grad boroeiHle a[ flottans förlilggning rlär

städos, och <lot är alla detta sam hällos borgare, som söka göra 

sitt inflytande gällande, då frågan dryftas om Hottans förflYtt

ning från Carlskrona. De visade sina egoistiska intressen Yi<l 

riksdagsmannavalet II östen 1\:102, genom vissa nttalan<lcn uti 

stadons press. De glömma uti intresset lör sin ogen sta<l, att 

Hottans väl och ve, hvilket är liktydigt mc<l lostorlan<lets Yiil 

och ve, är berouncle a[ Hottans förflyttning hiln Carlskro nn . 

Loknlpatriotislllon och fosterlandskärleken iiro sålunrla krartcr, 

som draga i motsatt riktning . l [os en del fflr <len förra öfvcr

hnnd och hos on del får lyckligtvis don senare försteget. Det 

är donna trmlitionelb kiinslonppfattning och denna lokalpatri

otism, som ej böra få utöfva det ringaste inllytande, dtt !llan 

tager under öfvorvägamlo litm pligheteu al Carlsl-;:roJHt sflsom 

förhiggningsort [ör vftr flotta i l'rc<lsti d. 

Carlskrona örlogslwmn, bobgen i södra delen al' S\'enska 

riket, bildas, såsom Yi vota af on enkel ra<l ganska stora ihn, 

som bågformigt omsluta den rymliga hamnen, utan n{tgon chir

utanför liggande skärgårcl. Staden och själfva örlogsstotionun 

ligga p~t on ö, centralL belägen i förh[dlandc till do i.ilriga 

öaruo. 

Sunden, så när som p.:t trenne, emellan clossa öar äto 

spärrade medelst försänkningar. De trenne inloppen lill ham

nen bonämnas det södra, viistra och östra loppet. Det först

nämnd<.t af desamma, beläget omollan Kungsholmen och Drott

ningskär, bn, såsom \'l vota, passeras ar <lo mest djupg[wnde 

fartyg, mon iir genom försänkningar å ömse sidor förminskndt 

till on bredd a[ 2GO moLor. Det Yitstra loppor omcllnn Yiistra 

Hästholmen och "\.lmö iir i) meter djupt och således oj i fritt 

nuvarande skick anviincl bart för v1mt l :a klass pansarb[ttar. 
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,\ t\'Cn detta lopp är delvis försänkt, och erbjuder blott en i)i} 

meter brOt1 l:!egelri1nn a. Det östra loppet, ln·ilkot luder <'mol

lan Senoren ocl1 \'iistra l-lkällö, är on<last farbart fiir fartyg af 

2,1 meters djll[Jg<lomlo. Det iir dessutom smalt, Htngt ouii kro

kigt. Detta är i korta <1mg on geografisk boc;kri l' n i ng lL den 

nuvarande örlogshanmon viLl ( 'nrlskrona. 

Om man nu till on burjan ultorser dc skid, som föran

lodelo l(ongl. lt[tdet, Gcneml-Am irn len , (h'ofvo Han:; Wacl!t

meistor att förosl[t Carl::;krona till svenska flottans förlilggnings

ort , så finna vi dum angi[na i ett iirom inne öf\·cr l!ouom, för

J'attmlt och uppläst i H\·enska aka,[omion af C. U. Kordin, och 

voro <lo följal1llc: Han sade, 

>>att YatLnut Yi<l f:ltoukiiolm balle on siL ringa :oälLn, att skep

pen i detsamma snar t togo J'iirmttnobe; 

»att. utloppet fr[m Htockbolm yar besvärligt, s[t (t ill) \'ida 

a tt flora uddar sku lle omseglas, och fl era vimlar fordras, innan 

öppn a bal\· o L JJ[tlldes; 

>>aU isen llLir kunde lu"dla skeppen instiingtla intill i\laj 

män ncl, aLt (]rmc;kn flottan emel ler tid hnJo all J'rihet att tillfoga 

Sverige :-:kadu, iunan dess flotta kunde l!itum ut i sjö 11 till 

försvar; 

>>aLL cliiromoL Carlskrona var nära bebget till Danmark, 

och att man ifr[m d01ma hamn kunde löpa till hals, s[t snart 

danska Il ottan lliir YiH<Hle sig; 

>> att sintJigen tmnsport af trupper ti ll Pommel'l! bck\'~im

ligaro kunde ske fr fLn Cmbkrona. , 

Uruuskar man nu dessa c;kä l för aLt cfter.~u, i 1In1d man 

de i nu \'aramle tid iiga sin giltighet för flottans fortlarande 

förläggning i l'arlskrona, f:'[L litmer man att, ln·ad det li.irsla 

uf dem beträffar, förclelen a[ Ynttnets störr e salthalL i ('uris

krona , s;l ägor clot1.a mtmorn in gen flinlolaktig betydelse, sna

rare tvärtom, d[t j ä mot cr.~att tri.Lct såsom skeppsbyggnaclsmatoriel. 

E n stöne Yattnots salthalt, i stilllat för att skydela mot för

ruttn else af skeppshottnar af t r ii, i'tstadkommor p<l mo<1oma 

skeppsbottnar a[ järn en sLörre anl'r~ltning. Genom segelkraf

tens ersättning af ångkraften inom de molloma örlogsHottorna, 
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uppbör det andra skälet att vara 1JoriLttigac1L, t.y utloppet fri'tn 
Stockholm kan numera oj hotraktas att »vara bosYtLrligt», då 
rnan är oberoende af vinclamo. Det tredje sbilet, istidens in
verkan på Hottans rörlighet, har äfvon upphört att hafva ni't
gon större betydelse på grund af rlo stora framstegen inom 
isbrytaretekniken, och, såsom förut ulifvit l"mmhi'tllot, är det 
ju obchöfligt för vår ftotta, att numera komma ut i öppna sjön 
vid krigets utbrott, då ej någon kamp om hermvilldet i Öster
sjön från vår sida kan ifrågakomma. Botriiffamlo deL fjordo 
sld lot, fördelon al" Carlskrona närhot till Danmark, sft l mr iU"von 
detta sktil, dels på grund ar vårt krigspolitiska Llgo i nuva
ramle tiJ, dels på grund af (lo foma dan:;ka provinsernas, 
Ski1no, Halland och Blekiuge, sammansmidtning mo( l clet öfriga 
svenska riket, och dels pi't grund a[ Y~tr nm'armH1e krigspoli
tik upphört att vara giltigt. livad slutligen (1ot fclllte skilloL 
vidkommer, ltimplighoton ar Uarlskrona ltlge !"ör t rupptranspor
Ler Lill Pommern, så förfallor det ju holt naturligt af sig själlt, 
(li\, vi ej längro äga donna provins. 

Sldunda Linna vi, att alla do sktll, som vid Carlskra nn 
anli.iggmH1o och efteråt vari t taland o och busLi.immamlo, för att 
dilrstädos förlägga vi'tr fiotta i frc<lsticl , nu upphört alt vara 
giltiga. Kommor rbrLill, utt säväl vårt geograJisk-<1, krigspoli
tiska som strategiska hige serlan donna tid förilnrlrats, i det att 
hela vår sjöfront bli [vit vilnd mot öster i sLiill eL för n w t söder 
oclt sydv~lsL, samt att vår maktstililning i nonlon oclt pi't grund 
lt i.iml" vi:U· tJotlas sLmtogisk<t användning, iil"vonsom v[tr krigs
politik nmlorgått i l"örhållando (1iirtil l liknan(le förändringar , si."t 
lJör lwnr och en, som oj tir fången a[ fön1omar, kunna inse, aLt 
tiden Iör Cnrlskrona örlogslwmn , såt~om förhiggt1ingsort för vitr 
kustHatta i fredstid, är förbi , E:amt att andra tidsförb i'tllamlon 
med andra anspråk hafva inträdt. 

För att än mer bovi sa detta, låtom oss nn ö[yorgå till 
att granska, i hvml mån Cnrlskrona uppfyller do fordringar, 
h vilka i det föregåondo bli f vit uppställda på vi1r kustflottas för
luggningsort i fredstid. 

Beträffande di1 första punkten) att vara centralt belägen 
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pit vi."tr sjögrilns, si't uppfyll or Carlskrann oj num era dolLa vii
kor. Carl skrona kan nämligen anses li gga pil ungol"tlr två 
trocljodel::n· a[ vår sjögriins, r~llmaclL l"ri'tn IIaparanda, och on 
trodje(l ol, rtlknad t fri."tn Sv i n osund. 11 vad don andra punk ten 
vidkornnwr, att Yår kustflottas mobilisoring cli.lrstädcs ostörd 
kan pi\gå, sky(1dad mot si"wäl artilloriolrl som iorpedbåtsanfall , 
sii iir detta oj så allclulos säkert, pi."t elen grund att intet större 
skydLlando skärgi\.nlsområde finn es utanför haumen, och så
lunda hin(]rar iionrlcn att komma in om skotthåll för vm·fvet, 
!J vil kot ligger särLiclos blottaclt l"ör beskjutning. Befästningarna 
torde ej kunna silgas vara fullkomligt i stånd alt sky<lcla den 
m obi liserand o flottan I ör ett öfverraskanrle anfall, och at l Cm·ls
krona ligger inom Lorpo<lhåtshi\.ll Wr anfall från såväl l ~ihau 
som Kiel , har, såsom förut niimnts, praktiskt hlifvit domon
sLrenult pft sonare Li(len genom såvill ryska so m tyska torpecl
bi."ttars plötsl iga besiik på platsen. BoträfEunrlo don tredje punk
ten, att Y{tr kustfiottn rliirsLiidos, sodan <len en gång ~ir mobi
li serad , ej kan blil\·u blockerad, samt att v~n· Hotta därifrån, 
utan att h li[va a[skuron, kan intaga s ilt strategiska operations
bgo, oboroon<lo af mod hYilkon stat kriget mi:t äga rum, så 
uppfyllor Carlskrona förvisso oj dessa bi'tda fonlringar. Eme
datl enelast clot södra, :ZGO motor breda ntloppet kan passeras 
af vi'tra pansarbi'ttar, knu detta, oaktuelL do di.lrstildes belägna 
be[i.lstniugarno, läU blockeras medelst on obsorvationsl.Jlockad 
a f 011 företagsam Jiend e, och om tLfven fl ora utlopp skull e blifva 
upptag t w för \'åra pansarbåtar, ligger do ek on offekti v blockad 
af Yitr kust fl olla i ( 'arlskrona inom sannolikbotens gränser. 
Denna underlätlas ltll lär Liden i bolyd lig grad n[ alla Je i 
sunden boJ in Uign Iörsi.lnkningama, som möjligen vid Lid on för 
deras anhiggaude kuucle hall horätligande, mon numcra med 
dolJ utveckling minviisonclot erhttllit ej borde finnas till, iU
minslono oj i si."t stort antal. Uenom aLt upptaga on del torped
bå tsleeler ö[yer försänkningama försvåms visserli gen blockaelen 
men omöjliggöres den ej. - Vidare under förutsättning att 
vår kustfiattas utvidgade operationsuns i ett kommande krig 
blir clot stora, centralt på vår sjögräns belägna skärgårclsom-
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rfttlet och att dess strategiska an viin<lnndo uli l' i närmasto öf
vercnsstämmclse med, h vafl i el et förcgåemle nngi fy i l s, k a n vår 
kmltf-lotta, p[t grnll(J af Uarlskrona hige, liltt blifm afskuren 
fr[m att intaga sitt strategiska operationslägo. För ntt kunna 
uppufo detta ocll sin utvidgade operationsbas, 111åsto hon näm
ligen passera öptma sjön ollor farvattuet ntm~!·ör Carlskrona 
till Kråkoluml , anti n gen innanför eller ·u ta n för O land (;enas t 
d[t Ilottan läm n n t ( 'arlskrona, utkommer den nämligen i öppna 
hnfvct och intet skyduande sktirgånlsområde finnos chrutanl'iir 
J'ör henne att bogagna sig utaf. Yiiljer hon viigen omollau 
Gottland od1 Ölallll, kan hon lätt <lärsti1des påtrilffa öl'verlägsna 
sjö:;;triclskrafter, som knnna hint1m henne från att upp~1å det 
stora skärgårclsområclct, ocl1 vi.\Jjer hon vägen gm10m },almar 
sund, sodan llet blihit upprensa< H, kan h ou lii.tt därstildus bli f va 

iunestäng<l. 
H vml beträffar llen f_jonlo punk ten, att förbimlolsoma med 

förrläggningsorten i fredstill kunuu upprätthållas, hfven seelan 
kustflottan intagit sitt strategiska operations\iigo, oGh såYillt 
möjligt är under hela krigstiflon, s~"L tlr detta ingalun<la l'örhål
lanclet mod Carlskrona. j,.J samma anledningar, som nyss blil
vit framhållna, kunna dessa förbindelser med lätthet af en 
fiende afskiiras. Förbimlelserna emellan det strategiska opera
tionsläget ocll Carlskrona leda nämligen icke genom nftgot 

skvdclanc.le sktlrgånlsomr[ccle. 
,, Betriiftando den femte punkten, att f'örläggniugsorton li~

ger i niirhctou af tlet strategiska operatiulJsområdot, Hft att kusl
Jiottau, sedan <len tir mobiliserad, utan tidsut<lrii.gt kan mtaga 
sitt strategiska operationsläge, så är detta oj hiLller förhållan
det med Carlskrona. Af l1vad som sagts botrMfande troclJO 
punkten, framgftr det, hvilka faror kusttiottan löper, om <len 
lyckas utkomma fråu Carlskrom1, då elen skall uppgå, för att 
intaga sitt strategiska operationsliigo, och dessa faror, tillika 
mml Carlskrona afstånd från clet strategiska skiirgånlsområdot 
komma att vålla on stor ti<l::mtclrägt för vf1r kustiiotta, då elen 
t:~kall intaga sitt strategiska oporationsliigo, om detta ens blir 

möjligt för henne . 
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Viclkommnmle den sjiitto punkten, o.tt Wrläggningsortcns 
Jiige Lir s~t val(l, att den ej erbjuder lätthet att anfalla, ynre 
sig l'rån lan<l- eller sjöt:~idan, så kan man sägn att Cnrlshona 
möjligen till hillfLon uppl\llor donna fordran. T'i't grmH1 af cle 
uniler sonnro ~otron nppförda bol'iistningarna, knn man anse 
Cnrlskrona ganfika viil tryggaclt Wr ett nnfall, al'sorlt att oriifra 
platsen fr[w sjösidan, mon cliiremot är lamlfronten synuerligan 
svag, och c1et lir därifrån, som i enlighot mod h[storiens lär
domar, hufvudanfallet iir att förvänta och IJefara. En Jiendo, 
som vill oröfm ('urlskrona, syssolsätter antagligen sjöfronton 
med s[na sjöstridskrafter och lanelsätter sina hul'vudstridskm[
tcr, boståomle af lamlttruuper, i en skyrlda<l hamn på fastlan
clot, belägen utanför riickbå.ll Wr Uarlskrona fiisLnirJgs 1-::anouor, 
men ej allHör litngt <liirifrån. Carlskrona anfalles därcl'ter sam
tidigt från sjö- och lnll(lsirlan, och om l1o anl'allande trupJ,Cl'
nas styrka är tillräckligt af'passacl, hör fiistningons fnll vara 
siikurt, om oj hjiilp kommer från det öfriga landet, ty de svaga 
infanterilinjerna vill Oscarsvärn kunna möjligen fördröja, mon 
C'j hindra on framträngande iicmle. MeJ kustflottan förlagll i 
Carlskrona lockas dessutom on flomlo till att anfalla denna 
plats, lwilkot i annat fall kanske ej f;knlle yara l!tinclelsen, för 
så viclt oj <lcnna 1iencle önskade hemliktiga sig sji:ill'va ham
nen, för att tjäna honom såsolll operationsbas. Det Lir sålelles 
äfven on svaghet för Carlskronu örlogshamns fönwar, att hafva 
kustHottan förlng<l diirc;ti:iclcs. 

Hvacl <len sjunclo punkten bctri'iffar, nämligen att en 
sträng v[nLer på gmml af valet af förläggningsort oj m~\ kunna 
utötva nögot lörclröjanclo inflytanlle på vftr kustflottas opera
tioner, så uppfyller ( 'arlskro11a vissorligen på grnnrl af sitt syd
liga lilgc denna fordran, hvilken tlock, silsom förut nämnts, ej 
äger samma botyclelse munera som fordom. Och slutligen be
träffan<le clc under fltton<le punkto11 angil'na s. k. Jrcdsforclringar
no, så uppfyllas <lo i l1ögro eller mindre grad af Unrlskrona. Ilam
non ii.r nilmligen r:·mlig, sk.'' elda< l för väller och viml, iiger tillräck
ligt cljnpt vnttcn, goclliålliJottcn och elen närliggan<lo torr~ingcnl1ar 
visat sig, om ej sft utmärkt, dock tiimligou liimplig för anliiggandot 
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aJ dockor, verkstäd el', förrå<lsmagasinor och upplag a[ <let slag, 
som böra finnas yid 011 flottan s station . Beträffande kommu
nikationsl'örbin<lclscma, så äro de till lan<ls i allmänhet goda, 
undantagand es do järnvägar och lanclsyägar, som löpa längs 
kusten, mon kunna ej sjölörbinc1olsorna uneler krigstid botrak
tas såsom ti1Hrodsställanr1o, sedda från denna synpunkt. 

A f donna granskning kan man hitt fin n a do stora svag
heter, som vidlåda Cmlskrona, såsom vår kustHottas nuvnran-
(lo 1·0·· 1·1 ii o-o· n in o-sort i fro<lstid och do stora faror vö,r kustflotta ubb b' - ' 1 

löpor, genom att <hi.rstärles vara förlagd. Söker man gönl en 
sammanfattning häraf, finuer man, att Carlskrona stör,;ta svag
h eter tiro: 

att det oj är centralt heläget rå vår sjögräns; 
aU det ej ligger inom det s. k. strategiska operations-

skärgårdsområdet; 
att förbind elserna frå n detta och elit OJ äro säkra , saml 

äro långa; 
att intet skydelande skärgårdsområde tinnes utanför ham-

nen; 
att <let skärgårdsområde, hvaraf Carlskrona örlogshamn 

utgör en del, är så ringa till såväl ntstriickning som hre<lll , 
att <1ot oj kan lämpa sig såsom ett strategiskt operationsskiir
gårdsområde eller en utvillgad god operationsbas för vår kusL
fiotta, och 

slutligen, en af <le största svagheterna, att sjiilfva elen 
ypperliga hamnen blir svag, därigenom att den i sji1 lfva Yer
ket äger ulott etl begränsal1t utlopp för vår Hotta , och , om än 
alla försänkningama voro borttagna och alla utlopp såluncln 
farbara , så konvergera desamma, så n~ir som på östra o<:h 
yästra loppeu , ut från CarlsJuona i sti.illot [ör att <livergora, 
hvilket förra Iörl1ållande i hög grad underhittar en blockad aJ 
hamnen. 

De faror, som vår kustflotta återigen löper gouom all 
vara förlagd i Carlskrona, äro [öljando: 

att ingen sLtkerhot förefinnes, att Ilenn os mobilisering clär-
städos ostörd kan fortgå; 
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att stor sannolikhot föreAnncs, att hon därstädos vid kri
gets början blir innestängJ; 

att, om oj detta skulle blifva fallet, stor möjlighot före
finnes, att hon på vägen upp till det strategiska skärgårdsom
rådet, där honnos utvidgade operationsbas skall förläggas, blir 
afskuren därifrån; 

att, om hon också uppnår detsamma, kan hon oj upp
rätth ålla sina förbin<lolscr mod Carlskrona, hennes förläggnings
ort i fredstid. 

Dessa fyra faror för vår flotta äro så stora och ha[va på 
grund häraf ett sådant infiytan<1e på rikets l1 ela försvar , att 
det utan gensägelse kan hetraktas såsom ett strategiskt brott, 
ja en riksfara, att fortfarande hafva vår kustf-lotta förlagd i 
Carlskrona. 

CarlsJuona ofördelaktiga läge med hänsyn till Libau liar 
i det förcgåcntlc blifvit belyst. 

Att dessa CarlsJuona svagheter, och de raror vår {-lotta 
löper, genom att. d~irstädos vara förlagd, väl uppfattas af utom
ståonde kretsar, framgår däraf, att vid do fiasta inom armen 
företagna större öf1~i ngn r, där ou större fientlig landstigning 
ingår i öfningsprogrammot, finnos det vanligen i de allmänna 
förutsättningarna antaget "att den syenska flottan är blocke
rad (innostäugd) i Carlskronn>>, ett antagamlo, som Hottans 
män boklagligtvis nog ej kunna motsäga blibra ö[vorensstäm
mande med verkligheten, om det nuvarande förhållandet tår 
fortfara att vara rådande.*) 

Då nu på senare tiden elen ona punsarbåten efter den 
andra sjösättas, nlln. mod välljudande, gamla, ärofulla namn, 
och i clagspressen synas långa beskrifningar öfver desamma, 
är det med ängsbn, som fosterlandsvi.innon ser, att de alla 
styra sin filrd mot Carlskrona skoppsgård. 'J'iclsförhållandona 
och vår maktställning h af va förändrats. Namnen Dristigheten, 

''') Dc styro,nclc inom flottan tyclms iifvcn e rklinna, att detta kan blifva 
händelsen, hvi lket frn.mgår af bcslmffcnhcten af dc senn.re :lrens krigsöf
ningar, m en må man ej liHa resultaten af <1csamma invagga oss i för säkra 
förhoppningar. 



Aran, TYnsa, Tappe11tcfcn och JJfanligllcicn böra ej m forvilla 
Y:\rt sunda onHlömc, och fiirlmln oss att drön1ma stormnkts<lröm

mar om en fömpd och segerrik kamp om hontwiil<lel pi\. (hd er
sjön, morl ln-ilkon följrl e slorn Hottans förliiggande till Carls
hona. l•:j hällor bör man l:Ua liksom 18H:Z i'i.rs stora sjöfijr
sv::uskommitt0 011 missriktarl lraclitionell känsluuppi'<lLtJJiJJg l' <"t 

hafva n:"tgot inflytande pit vi\. r flottas fijrliiggnmlo i frccblid. 

Liksom den S\'Onska biLrons män pi\. grund n[ tidsWrh ftllan

<lcna kunnat förmi\. sig till, o<:h mecl clcm det S\'Onska folket , 
att pi\ fostorlanclets nltnre uppofTra ett annaL n[ Uarl Xl:s stor

verk, niimligcn in<lclningsverkot, vi<l Jrvilk et f'h mycken itra 
var l'iislnr1t, och vid lnilket si\. mttnga traditioner roro ['(jr

lJUnclna, höra flottan s miin ii!\·cn kunna för fostcrl::tnclcts vitl 

ofl'rn det aJl!lra al' ::;::~gdc konungs storverk niimligcn IloL!nn H 

l'iirl ilggn in g till Cnxlskronn, dtt fosLcrlan<lots väl <le t krill\· er, 
oeh visl't Lir, att det svenska Jolkot mc.:cl ::;jill och hjilrla skulle 

bitriicla denna förilll<lring, om clct fiek sig upplyst, hvnA1 [rh

gan gilllclc. 
Do t silges a[ en clcl personer, att Cmlskrona ilr en lämp

lig förläggningsort för vår flotta, i den hilndolso vi ulHlcr ett 

krig skulle få en allierad sjömakt pi\ vår sida , men chremot 
kan mc el skäl in vändas, att Y i ej få hygga vftrt IörsYar oeh 

vhr flottas vara ollor icke vara på hoppet on1 hjälp utifrån Yirl 
ett eventuellt krig. Dessutom ilr det iekc sngdt, med l1vad 

här o[yan blifvit framhi'tllet om Carlskronn, att denna krigs
hamn, om flottan föd-lyttac1cs clärifrån, skulle förlora l10la sin 
betydelse eller att don s. k. »Yamlalismcn, att låta förstörelsen 

öfvcrgi:l, do arbeten, sekler till Yi'tr !lottas gagn skapat», clå skulle 
få äga rum_ Uttrlskrona hamn komme vtil fortfarande att för

blifva snmma stora, rymliga hamn, äfvon om kustliottan flytta 
dos därifrån och skulle Yill clot oaktaclt kunna anvämlas ul' 011 

mod oss förbunden stat. 
filen i främsta rummot bohöfver Yår egen fiotta alltid en 

säker replipunkt och tryggntl hamn att kunna inlöpa uti pil 

denna del af vår kust, efter ett slutfördt anl'all cxempchis mot 
en transportf-lotta i södra delen af Östersjön, liksom detta be-

- 13!1 -

hol' nfycn gör si~· gilllamlo norrut vid Bottonha[vcls kustol'. 
\ rar[vet med sina roparntionsyerkKW<lcr oe;h dockor komma si't

lnncla alllid att fortl'anmclo blil"vt1 af n,\'Lta för y[tr liotta, och 

för <len del diiral', som är af"cdcl för clet lokala försvaret af 
C'nrlskrona, iir detta nöth-ändigt iil'vensom för det torpedb i'1ts· 

kustl'örl'\'<tr, som i 011 [ramtitl kan blih·a nfscrlt för Sveriges 
sö<lra knstcr. 

Diirnitst il r Carlskrolla hamn en !'i'ttlan Vl1[1Cl'l i o· kr i o-~h~llllll 
o./ ;--;, n ' 

atl don sannol ikt blir cl'terlrakLa<l Yid ett kriO' andra makler .. ·- ,., 
emellan i Ustorsjön. .\Jvon i clot fall, att Yi vi<l ett mot oss rik-
tadt krig sknlle erhi'tlla en annan mnkt såsom ·allionHl, och Yi 
mod tillhjälp al' clcnna ::;kulle Yi'lga upplaga kampen om hena

väl(l et pi\. Oston;jön, ilgor, si'tsom fijrut anty<lts, ( 'arlskrona l'ör 

vår fioL! n och denne all icrmle sin stora bct.nlelsc. Det iir diir
lör en nijclvtlntlighct, att dess fiistnings\·erk Yiil underhitl

las och l"ullkomnas, sam L att don eld al' f·Jottan, som iir af::;c<lil 

för det lokaln försvaret, rliir hibeh i'l ll cs. :\[en mod <lotta yare 
allt sa Q: d l. Jnob·en del n[ \'i\. r kust1lottn bör förliio·o·as därnere· 

L/ < /1 <:::::~<"? J 

det skulle nitstan vara iinnu siimrc, än att fiirbgga hela (1cn-

s::~m ma cliirstiides. Ej hilller böra några vidare kostnader pt'l, 
Carlskronn, si\.::;om örlogsstation, nec1läggas. 

.1tt, si'lsom clot varit synligt uti pressen, sjöförsvarsdepar
tementet iimna<le förliigga , förutom förut stationerade rartyg i 

Stockholm, i) första klassons pansarbåtar, 2 torpcllkryssara, l 

jagare, 12 första och 12 anclra klassons torpoclb[ttar, l balloug
lartyg samt 2 undorYattensbåtar cliirstiides, är ej strategiskt 

klokt, ty därigenom splittras vår knsHlotta, hvilkct allticl .-ar i t 

och förblir ett stort strntcgiskt fel. Vår kusttlottas lmfvudstyrlm 
i clet på vi'tr östra kust, centralt belägna, skärgård sområclet skulle 

därigenom bli[va si\ försvagad, att don näppeligen skulle kunna 

fylla sin uppgift vid fosterlandets försntr , och den i Carlskrona 
förlagda sjöstyrkan af kustflottan skulle <li\. bafva ännu mindre 

utsikter att kunna taga del i det allmänna försvaret, på gruncl 
af att don iHvcn blir för svag att kunna vt'lga liimna donna 

plats, om don <hr är hlockorad. Fienden kan äfven möjligen 
härigenom bli[va i st[tn(l, att oskaLlliggöra bvarjo del af vi\.r 
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kustAotta för sig. Beträffande förläggningen af' ytte rli gare ett 

antal fartyg vid Stockholm s station till do nu dtirstiides berint

liga har marinförvaltningcm, som fått yttra sig i ämnet, " fattat 

sig kort och p å det hela taget ställt sig bcstämdt a[visando », 

säges clet i förut anfönla ticlningsmc<ldclande. Det itr att hop

pas, att O!Hlast ekonomiska hänsyn httrvidlug ltttt gö ra sig gäl

lande, och är detta väl i sjtiHYa vorkeL den onda svårighet, 

som upprosor sig mot frågans bastiga och definitiva afgörande.';') 

!Ilen Carlskron a mecl dess York byggdes oj på en dag, 

och man finner a[ historien, att vid CarlsJuon as l>cgynnando 

anliiggning, då a nfall m ot denna plats från Danmarks sida 

be fam<les, förlades flottan för tillfället i 1\..almar sund. ::\lan 

får ej tänka sig, att en ny förläggningsort för Yår flotta full

ständigt fär<lig kan på m\gra år uppstå, nej (lärtill krttfves 

åratal efter åratal, m en ingenting hindrar, att. allt i matericl

väg tillhörande kustfiottan tomporärt förlägges inom Stock l1 olms 

skärgårdsområde i stället för, såsom nu Ur händelsen, allt ned

drages till Carlskrona. 

I det föregående h ar blifvit antydt, huru man skulle 

knnna förlägga matericlen i Värtahamnen och så sm ånin gom 

<.lär låta ett örlogsvari uppstå, under det att don del af perso

nalen , so m ej behö[ves för materielens eftersyn , kunde J"ör

Llifva förlagd å Skepps- och 1\:astellh olmarn e. Ingenting hin-

''') Mc1l ::tfsccndc pit denna spli ttring ::tf sjöstri1lskr::tftcr siLger 2\f::tl1an 

den förut citer::tdc uppsatsen följamlc: 

>Den stat, som öppnar kriget med den starkaste flottan , bör inleda 

detsamma med något oft"ensivt företag, i iiml::tmål att tv inga flOndon 

att upp tn.g::t strid . Detta kan elen Hellare icke görn., utan att fö rst fö rcnn. 

sina delade stridski·aftcr, i iLnd::tm:\1 att verkstilila en konccutrcriug vid 

någon gifvcn P'Jnkt, för si'tvidt han ej allaredan belinner sig n:1gonRläclcs 

i tillriLcklig sty rka. Dc röre lser, Hom iim nödvändiga för att yerkstiLlla 

denna, erbjnda åt den stat, 80m tagit till offensiven, gynnsamt t il lfiLile alt 

s l ~t dc splittr::tde aftlelningarn:1, innan llera~ koncentrering tt~tatlkommit 

cftcrstr~Lfvad lokal öfvc rhigscniJet. JhLrvid l::tg kommer skick ligh etcn a!! 

göra s ig gällande äfvensorn slumpen samt det ov~intadc, som p l ~igar intriiffa, 

och riskerna, Horn m::tn löper uti krig, !t vi lket allt, så siLga OHS de bilsta n.nk · 

toritcter, ~Lr oskilj:1kti gt frtm kriget och skapar lika my ckel dc diir i förc

kommande gynns:1mma lillHLlleua som farorna. » 
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drar hällor, att tlen personal, som bchöfvcs för materielons 

eftersyn, om don nu tcmpodrt förlades vid Värtabamnen, till 

en lJörja.n bodde ombord på sina fartyg , lika litet som <lct 

skulle vara oför<lclnktigare, att de Vtlrnpliktige vintertirl öfva

dcs på i Stoukl1olms skärgård förtöjda fartyg, i stitllet för om

bor d J l<OL <1ylika liggan1lc, såsom nn är fallet, förtöj<la i C<lr ls

krona.''') 

Di1, nn <lon svenska flottan m"ltt on ntveckling, hvilkcn 

man ej knndo l"ör ett liotnl af [n· tillbakn. förutse, tack ynro i 

frti l1ls ta rummot en rlol af lloltans egna miin, som icke tvekat, 

trots motsatta strö11111 i ngar, alt fr n lll !J hl [a <loss stora betYdelse 

för Nvcriges [iirsntr, iir dc't alt hoppas , att iil"nn flottan~ miin 

m ed kraft och upplysning nu söka \"orka l"iir, att flenna nY

ska p a dc flotta mi! l to Ll si!!: on tF u o· och l"iirrlelaktio- Wrho·;,_ 
~ "' ·' :-;,;, n c ;-,r, 

nin gsort i fre<lsti<l nnyisa.<1, ouh iir <let Yisst, att, om det svenska 

folket uppriktigt och allvarligt fär sig mc<l11eladt, att <loss riot

tas mwnraiHlc förläggningsorL i fredstill oj hloLt innclJiir dc 

största fnror för <1cnsammn, utan Ji.ir hela rikets försYnr, skall 

1l ct utan tvokn.n bevilja edorderliga smmnor [tr efter år fiir 

att UL dessa f mor a tlljitlpta. 

l\rcn för att kunna leda denna sak i ri\Lt riktnino· och i ,.., 
rä tta sp<h samt att mc<l sin auktoritet kunna upplysa <let sn~n

ska folket om <lmma viktiga [dgas innebörd, bchii[ves det san

n erligen en man, liknanlle Hans Wachtmcister, som, mecl samma 

okul'liga energi och framsynthet, trots allt motstånd al" tnt<li

tionclla kiin sloströmningnr, egna priYatiniressen och mora ely

likt, Cll(hst cftcrsträhar, om än sji:ilf utsatt för obehag, att 

genomdri[va denna Yiktiga fråga.: l/är kustflottas furflytt

ning frän Cw'lslcrona och {u1·läggande titt Stocklwlm.1· skiiryänls

omrädc, innan det blir fursent. 

'") Det hLmpligastc vore natmligtvis, om den inkallr11le bcYilringcn 

Under vinlermånaderna iifvadcs till sjiis, eller nti mlgon a[ dc m:'\nga ,~, cd 

gynnsn.m iRtid förliLnatlc hamnar inom det strategiska sbrgtml~opcra! ionH· 

o:nrii.det, rbr fartygen kunde niLr som l1iilst ligga klara att gii till sjiis, om 
sa bchöfdos. 

Tidshi/t i Sjöväsendet 10 
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Arsberättelse 
bestyckning och beväpning för år· 1903. 

Krutfrågan. 

Ni'tgot afgörnndo och af alla si.'tsom on sanning crki11HlL 
svar ph den fri.igan, lmruvirla eLt rent nitrocellnlosilkrut eller 
ett nitroglyccrinhaltigt si'ulanl är det Iörmånlignstc krigs
krut, har iinnu ej gifvits. [ allmänhot tonlc kunna siigas, att 
dc lanrl, (lär elen ena sorlens krut först antogs, do bollålla det, 
och sil, göra rle å andm si(bn ock. Då emellertid frägan s[t
lunda i.innu kan si:igas vam till on viss gnttl svä[n"tmlc, med 
dolas hiir efter en tysk förcbiltl en löpande jämfllrclse mollan 
rle skilrla krutslagen. 

Nitroglycerinhaltigt knä. 

l:o. Levererar pr kg. rlcn 
stör:;:ta viirmemängdcn och s[t
lund<t slörsta arbetskvanLito-
ten. 

2:o. Framsti:illningskostna-
clorna per kg. lmlrlning äro bo
tydligt minrlro, ja uppgå oj till 
mor än ungefiir hälften af dom 
för 1 ti trocellulosakrutet. 

3:o. Genom sin rika syrc
halt blih·er detta krut sänlc
lcs röksvagt i det inga niör
brända kolpartiklar blanda sig 
med do bildade gaserna. 

Rent nitro('ellzdosa.lo·nt. 

l :o. Lovcromr por kilogram 
mindre Ytirm cn1ängll oeh dii.r
för mindre arbete. 

2:o . FramstiiJl ningskostna-
den blir ganska hög, cmoclan 
man enelast genom don allra 
störsto sorgfällighot kan uppnit 
dels en homogen nitrering, llols 
en si.ikcrhot för att all [ri syra 
är horttvättacl. 

3:o. l\Icd don jäm[örolscyis 
syrefattiga nitroccllulosan in
träffar lätt Yi<l förbränningen, 
att oj en syreatom Linnos till
gänglig för hvarjc kolatom, 
och då bliiver krutet mindre 
röksvagt. 

\. 
1 

l 

l ..., 
l 
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4:o. Genom sin srunmnnsätt
ning konmJOr detta krut virl 
Iörbriinningen att af nllt diiri 
befintligt kol alstra kols~'ra och 
oj i någon n1ån koloxid , hnn·
igononJ någon eftertändning af 
gaser ej Ui)r i[rÖ.gakOII111l:L vid 
kammarons öppnanrlo. 

f>:o. Detta krut ii.r stauilm·c 
und er olika kl i matiska förli td
landen oeh ej så farli gt under 
[i..irvarin g eme(lan lJcniigonhot 
l'i..ir sil!Hlerclclni ng o:j före ii n nos . 

G:o. Tillverkningen a[ on 
likartarl prodnkt är lättare. 

7:o. Astmlkommer genom 
sin höga förbränningstempera
tur svårare urbränningar. 

8:o. U n der förvaring vid 
höga eller låga temperaturgra
der utsvettas en del ni trogly
oorin, som kan förf-lyktigas och 
därigenom ändra krutets baJ-

-t:o. Genom <lon ringa syre
mängd , som detta krut inne
håller, bildas vid förbrännin
gen bu[vuclsakligen koloxid af 
rloL i krutet boli ntl iga kol 8t, 
hvilket kan ha till följd ol'tor
i'iinclning a[ gaserna virl kam
marons öppna n do mo(l <liira[ 
f'öljanrle fara för kanonlJOLjä
nmgen . 

i'>:o. '!'rots den Horgfiilligaste 
urtviittning Yirl tilh·crkningrn 
kan rletta krnt hitt räka ut l'ör 
Rjäli'anUimlning. f krutlll~l SR1tll 

kan bildas salpetersyra, ll\·i l
kon p[werkar krnteL oe l1 diil'
igcnom kan upphetta detsam
ma till anLii.nrlnings- oll or til l 
oeh morl oxplosionstcmpcratur. 

G:o. Den jänmh och likfor
miga nitreringsgrarlen är svår 
att erhålla, hvilkot gör krntet 
ojämnt såvi.ll inom samma parti, 
som ock mellan olika partior 
af samma sort. 

7:o. Den lägre förbrän
ningstomperaturen sparar vap
net mer genom att (bigenom 
urbränningarna blifva mindre. 

8:o. 1r i allmänhot hygro
skopiskt, och bör därför luft
täLt förvaras. Om gclatine
ringsme<llet Utl<lcr läugro för
varing Iörfiyktigas riskerar man 
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lisLiska egenskaper, lwnrför det 
ej bör l u fttiitt fön· aras. 

(l:o. ,\r li.ittantil1H11ignro, 

hvadan endast on minrlro an
fyri ngsln<lclni ng af svartkrut 
erfordras. Härigenom bel'or
clras röksvaghoton. 

l O:o. Fiir lika kraftutveck
l ing är lad<lniugen af clottn 
krut betydligt lättare o<.:h hand
terligare. 

l l :o. Onktadt minclre krut
kvantitet är erforderlig, krä[
ver dock detta krut större krut

i,ammaro, hvadan kanonens 
1

1 

nytt iga längel minskas. l 

att få ett poröst krut, lwars 
explosion hLLt niLnnar sig de
tonati1m. Exempel finnas p[t 

att gastryck ,·id anviinclando 
af såclant krnt holt oväntadt 
sprungit upp till l)(jQ() atm. 

H:o . "\r s\·[mmti\JH]ligt, lrva
clan en stor anfyringsla(ldning 
n[ svartkrut är nöchiin<lig, om 

man vill förvissa sig om ögon
blieldig och likformig anWnd
nlllg. Söker man minska an
fyri ngsladdningon riskorar man 
do l s erterbriluni ng <leJs oj ä m n 
verkan a[ krutet. T il l don 
amoriknnska. :33 cm. kanonens 
la<lrlning af nitrocellulosakrut 
(127 kg.'?) använclos ej minclre 
än en G,.t kg. :mfyringslachl
ning al' svartkrut. Huru detta 
skall influera på röksvnghoten 
förstås bäst om man IJetänker 
att lö cm. kanonens lösa skott 
utgöres af 5 kg. styekokrut. 

lO:o . För lika kmftntvcck-
1ing rordrar detta krut on större 
krutmängrl, hvaclan la(lclnin
gen blifver tyngre ocl1 ohanrl
terligare. 

ll:o. Fordrar minlire kam-
mare i kanonen, hvadan elen
nos nyttiga längd blifvor större. 

Angående eftertändning a[ gaser vid kammarens öppnan

de kan nog sådant förekomma äfven med do nyare, mindre 

> 
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ni troglysorinhaltiga kruton s:\som NK 4, men ondast om krutet 

ej är i fullt lämpliga dimensioner för elen kanon, hvari det an

vändes. Dessutom tlro dessa flammor både miuclre och ofar

li gare . 
Här i Sverige anvälllla vi som bekant hul'vuclsakligon 

nitroglycorinhaltigt krut, ehuru rona nitrocellulosnkrut finnas i 

laddn ingar till såvii.l sYttrare solll hittare pjäser, till do förra 
inköpt från utlandet, till clo sonare tillverkadt virl Akor. 

Nobolkrnttilherkningon, som ju på senare ticlon skott vid 

Björkbom YiLl Bofors har unLler året tagit ett botyclolso[ullt 
steg framåt, i det att därstädes ti llverkas den nitroglycerin och 

den nitrocellnlosa, som bohöfves för kruttillverkningen, hvadan 
en i.i.n jämnare produkt ii.n l'örut kan förväntas, enär krutbru
ket oj längro är beroondo a[ l'riiuunande leverantörer. 

Någon winHlvänl obgonhot af NK-krutets urbränning har 
oj ännu för lll ärkts i v[lra kanoner. 

Angående frågan om uitroglycorinhaltigt ollor rent nitro
cell ulosakrut torde det vara af intresse att anföra ett engelskt 
u ttalande: »Det bör vi:tl ihågkommas, att dot bu[vudsakligon 

är refflingon, som blifYor nngripen gonum urbränningarna, och 
att clot sålunda endast är innortuben, som behöfvor föruyas, 

när kanonen är utslitou. Om sålunda en mer urbrännande 
krutsort an vänd os, så är det nödvändigt, aLt lm on större re

serv af kanoner, än om en krulsort användes, bvilken t'tstad
kommor mindre urbränningar. Meu å nndra si,lan kostar on 

ladd ni ng uf nitrocol lu losakrut ungefär dubbelt så mycket som 
en a [ corditu. Om de stdnnda sparade penningarna ~11lvändas 

till att Wr dom köpa resenkanoner och maskiner till omtube
ring af ntslitna. kanoner, så synes det ej Yara n[lgon uträkning 

i att till tjäustobruk antaga en kruthulclning, som till fö ljd af 
sin storlok i.i.r sYårhandtcrligaro än conlite-laclduingon, fordrar 

stöno dmkar, tager upp större plats i ammunitionshissar och 
ladd ningsinrättningar samL dessutom fordrar särskil1la afkyl

uin gsinriittningar, för att uneler varmt väder kumw hållas vill 
lagom temperatur.» 

För att utröna olika krutslags urbrännnnde förmåga pågå 
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för närvarande försök af knngl. marinförvaltningens kemist. 
Försöken tillgå så, att en mindre kvantitet af dot kmt, som 
sknll profvas, bringas til explosion i ott kärl, från lwilkot fln
nos ott mindre arJopp. Detta nfJopp är borrac1t genom en stål
cylinder, som särskilrlt insättes i kärlet för lJynrjo gång. Den 
genom ailoppot utströmmande krutgasen åstadkommer mbrän
ningar, hvilkas storlek bedömns elter don viktförlust cyli ndrarna 
lidit. Genom att alla cylindrar göras af samma stål och ge
nom noggrannhet i tillvorkningon, särskildt beträffande utbon
uingen af afloppskanalen, orhållns genom dessa försök goda 
jämförelser mellan do olika krutsortema. Försöken äro emel 
lertid endast började, hvarför uå.gra resultat än ej kunna an
gifvas. 

Försök pågå äfvon för erhållande af brissant sprängämne 
till projektiler, och arbetas härm ed såväl inom kungl. marin
förvaltningen som a[ Bofors N obelkrut. Försök a[ detta slag 
taga rlock gifvetvis tiJ, emedan, om ett sprängämne visar sig 
lämpligt som nytillverkadt , dess stabilitet under förvaring äfven 
måste pröfvas. I min förra årsberättelse, afgi [ven år l DOO, 
uttalade jag, att ditintills ej något skäl förefunnits, att frångå 
svartkrutet såsom sprängladdning i projokti1or, och sedan har 
intet inträffat, som rubbat denna min öfvertygelse. Möjligen 
torde ofvan omni=imml.a _försök leda därtill, hälst som försöken 
synas lofva ett stötstarkare preparat än svartkrutet. 

Italien tyckes ha erhållit en pikrinsyra, som förmodligen 
genom tillverkningssättet undanröjer en del olägenheter, som 
fcrut vidlådt detta sprängämne. Det kallas »Petita» och är 
ett pikrinsyrepreparat, som erhålles i gula kristaller. 

Då vanlig pikrinsyra just är farlig i kristallform, och don 
stundom uneler förvaring kristalliserar i denna farliga form sy
nes denna nya kristallform vara ott framsteg. Petite anses 
vara stötsäkrare än vanligt svartkrut. Ett experiment i detta 
afseencle, som ock synes peka däråt, utfördos på följande sätt: 
-! stycken laddningar fästes på en tafla och beskötos på 26 
meters afståncl med ett G,fi mm. gevär. Kulw·na träffade ]war 
sin laddning och kastade omkring bitarna, utan att något spår 
till antändning eller detonation kunde märkas, 
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I fria luften brinner petita lugnt om ej för stora kvan
titeter (S ä 1 O kg.) antändas. Vi<! större kYantiteter alstrar 
hettan och <l o ntyocklado gaserna efter haJH1 ott lrycktiJlstånd, 
som orsakar explosion . 

I inneslutet rum kan petiten bringas till detonation ge
nom en initiallm1<lning af finkomigt svartkrut, ehuru detona
tionen bliiver kraftigare genom användandet a[ någon sorts 

primer. 
Petiten kan använ<1as såväl ingjnt,en i projokLiler so;n ock 

i komprim ora<lt tillstånd. 1 clet förra fallet uppgår dess speci
fika vikt till 1,7, i det senare till 1,3 a l,fi, hva<lan sålunda en 
ganska afsovänl viktsökning af inrym bart sprtingtimno härige
nom åstadkommes. 

På tal om projektiler nwcl brisanta sprängämnen torde 
böra omnämnas major Unges lufttorpod. Denna uppfinning 
afser att kunna utan risk afskjnta tunnväggiga projektiler lad
elade med brissant sprängiinme (L n . vått bomullskrut) och l'å 
dem att detonera vid anslag mot målet eller vattnet. EYen
tuont anser sig uppfinnaren kunna åstadkomma detonation 
ä[ ven på ett visst förut bostämd t d ju p und or vattenytan. 

Utskjutningssäkerheten uppnås diirigenom att clrifkraften 
ligger i torpeden, hvilkou väl närmast skulle kunna betecknas 
som en stor och reglerad raket. 

Skjut[örsök mC?cl clonna uppf[uning hafva visat att möj
ligbet torde [öreJinnas att uppnå ett något slt när nöjaktigt 
träffresultat mot stillaliggande mål, Li[vensom att laddningen 
torde kunna Gringas till fullständig detonation. De IJittilJ s an
ställda försöken ha företagits clelv1s med statshjälp. Den hög
sta ladclltingsvikt, l'ör hvilkon någon lufttorped af tlctta slng 
hittills bl i h' i t p hm era d ii r om hi ng GO kg. Tager man n n i 
betraktande att äfvon de rninsta i bruk varande undenattons
torpeder föra en laddning al 50 kg., och att sträfvauclena 
all t jämn t gå ut på att öka donua lacldniug, som dock är af
sedd att detoneras under vattnet och i berörino· meJ målet "' ) 

så torde Yorkan a[ lurttorpeden mod dess ringa laddning. som 
kreverar i n~Lrbeten ni målet, kunna anses Llifva allt annat än 
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tilHredssttLllam1e. Af ven tonic <lon frågan k nuna göms: Vet 
uppfinnaren om torpeden vorkligen kommor att dyka ° Kansko 
rikocbettorar don i likhet mod en rafflad projektil, hvars kul
bana oj är allt för krökt. 

Lufttorpodens sannolika vorkan vid detonation i lnft0n, 
om den lyckas triiffa ett rörligt mål, torde oj llällm~ blif,~a så 
sLtn1e1es stor. [ detta afseende becler jag l'l hänvisa dels till 
don utredning, som förekom om lurttorpeders sannolika Ycr
kan i min till Kungl. Örlogsmannastlllskapot afgifna i'trsbm·iit
telse 1800, dels till föregåonde års årshor~Lttolso om Oatbmanns 
projektil. Donna projektil l'.)'Intlo L1ock 2;3() kg. Yått bomulls~ 
krut och dess anslagslwstighot vm (j()() motor, och sålunda on 
projektil med on utgångshastighet, som gif'vor goda förhopp
ningar om sannolikhot att trLtffa ett rörligt mål. Oaktadt donna 
utgångshastighet och denna kvantitet sprängämne, som knudo 
föras fram och detoneras, var dock projektilens verkan så ringa, 
att den tillsatta försökskommissionen afslutar sin rapport med 
detta omdöme: » [ntot i Gathmanns system tnlar för <loss an
tagamlo ollor borLlttigar ott fortsilttande af Hirsöken diLrmod. » 

limler sådana förhållanden framstilller sig här don frå
gan: Ihad kan försvaret vinna på anyämlantlot af major Un
ges lufttorped? 

llppfinningon är utan tvi[vel mycket genialisk och torde 
möjligen kunna Jå bruk i fredliga värf s[•som t. ex. Jör alt 
åstadkomma förbindelse mellan ett stnmclacH fartyg ocl1 laml. 

Bestyckning. 

Don Iri'tga inom detta onml.de, som för niin·arando tonlo 
vara m est aktuell, är clon om mcllankalibrarna. 16 c1u. kano
nen anses af mimgen såsum för svag, och ni.lr röster började 
höja sig i detta afseende ha<le do nog sitt bortLttigando. Pnn
sm·et stod clå, tack vare krupp-processen, s[tso m segrare i stri
den mot kanonen. Förbättrade projehiler och kappens infö
rande ändrade dock snart detta Iörbållam1o till förmån för ka-
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110nen, och torde nu 15 cm. kanonen fullt försvara sin plats. 
Innan vi gå vidare torde on öfvorblick ö f vor don p lan01·ado 
bestyckningen på on del UIHler byggnad varande utländska 
pansarfartyg vara på sin plats. 

England: C'ornmomrealth, Dominion, J Iindustan, King Ed
ward VII ocb New Zeelawl erhålla .J: stycken 30,5 cm., .J: st. 
23 ,+ cm. och ILl st. 15,2 cm. kanoner förutom lätta kanoner. 

Pranhike: Justice och Libert6 erhålla -t st. 30,5 cm . och 
1 O st. 18,+ cm. kanonor utom de lättare pjäsema. 

Itctlien: N"apoli, Rcgina E lena. Roma och Vittorio Ema
uuole erhålla 2 st. 30,5 cm. och 12 st. 20,3 cm . kanoner för
utom lätt artilleri. 

Nordamerikas Förenta Statcr: Uonecticut och Louisiana 
.J: st. 30,:5 cm., 8 st. 20,~ cn.1. och 12 st. l 7,8 cm. kmwncr plus 
småskytts. Georgin, Nebraska, Now Jersey, Hhode Island ocb 
Virginia erhålla 4 st. 30,6 um., 8 st. 20,:> cm. och 12 st. 15,2 
cm. kanoner med ti llhörand e hitt ar tilleri_ 

Ryssland: Sim· a erb1tllor .J: st. 30,5 cm. och 12 st. 15,2 
cm. kanonor utom småkalibrurna. 

Tyslclanrl: J. , K., L., M. och N. Ol'hålla -1 st. ~8 cm. och 
H st. 17 cm. kanonor jämte småpjäsor. 

Österrike: A. och H. orlJålla + st. 2-1 cm., 8 st. 18 cm. 
och G st. 1i'i cm. kanoner samt tlessutom lättare kanoner. 

Af ofvunståemle redogörelse synes att Frankrike, Italien 
och Tyskhmcl alldeles frångått 15 cm. kanonen. På två af 
sma fartyg bafva amerikanerna gjort detsanJ ma. Öhiga uatio
ner utolll U.ysslallll lwfm jLtmto bibchållandet a[ donna kanon 
infört ännu on kaliber. I England talades, när de nya farty
gen planomdos, om aLt ersätta 15 cm. kanonorua mod en Hl 
cm. kanon , men man liar i sLtillet uöjt sig mod att införa yt
li gare en kaliber p[t slagskoppen Iör att bibehålla 15 cm. så
som mollan kali ber. Orsaken härtill torde vara rlels kauonens 
genom kappad projektils införande ökade yerkuingsfönnåga, 
dels önskan att bonn·a snabbelden -- 15 cm. projektilen, som 
i England väger cirka 46 kg. ocb i Österrike 61 kg. står näm
ligen på gri.insen till hvad ou man kan med något så när lätt-
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het hancltcra, i synuerhet umlcr upprepande älvensom till hvtul 
som med säkerhet kan sättas an med hylsa ollor kardus. Skullo 
tyngre projektiler nnYämlas, fordras antingen mekaniska ladd
ningsanordningar ell er ock en lyfta för två man Mvcnsom on 
sättare, hvilken då sannolikt måste skötas af ä[Yenlec!es t.vå 
man. 

Skola mekaniska hjälpmedel anordnas, så är man inne pft 
tornsystcmet, t~r utan detta torde yäl syårligon sådana anorcl
ninga.r mod fördel komma till anYändning. Uneler sådana. [ör
hållauden spelar kaliberökningen ingen Yidare roll för snald)
laddningen, ända ti ll s man kommer upp till så stora kanoner, 
att mekanismen ej kan med lätthet lwndtoras af en man i ett 
grepp. Därför, skall man frångå Jö cm. kanonen, så bör ste
get tagas fullt ut, och man bör gå upp till 21 a 25 cm. ka
noner. Italienarne ha ock följdriktigast clragit konsekvensen 
af dc nya åsikternas ti ll ämpning. För deras nya fartyg exi
sterar ingen mellankalibor utan från 20 ,;3 cm. gå clo nccl till 
småskyttsct, bär närmast 7G mm. Deras ursprungliga mening 
lär ju varit att oj häller Iöra några gröfro kanoner, ehuru sc
dennera 2 st. 30,5 cm . kanoner kommo i stället J'ör -1 st. 20,>l 
cm. England hnr, som sagclt kompromissat odJ oj velaL göra 
sig af m ed 15 cm. kanonen. Detta bar stlkerligen skott på 
grund af uttalunrlon från dem, som praktiskt brliJcllwLviL ma
terielen , och hvilkn på grund af snabbladdningsförhållandena 
motsatt sig don i[rftgasatta ökningen ÖL\'Or en bank ti ll l D cm. 
När lörrn gången kaliberöknin g skocldc, ollor från l2 till 15 ctn. , 
möttes den med allmitnt gillam1c, lllOn genom <len ökningen 
min skades prakti skt taget ej snabbladdningcn. Nu ~ir lörh[tl
lanclet oLt annal. För en mindre sjömakt skulle Englan<ls 
exempel oj vara cl'torföljansv~irdt, men hör är ingen ny kali
ber införd enelast en i bruk vamndo insatt pft l:sta kbsscns 
pansarfartyg, och då dessa alltid upptriida fl era tillsammans, del f:i 
andra lnrtyg i eskadern hafva samma sorts kanoner, spelar 
ammunitionsersättningsfrågan och Llcn om mnmunitionsförrå
dens komplicering i detta fall ingen roll. 

Fraukrikes 19,4. cu1., Tysklunds 17 cm., Nordamerikas 
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Fören ta stators 17 ,s cm. och Österrikes Hl cm. kanoner anser 
jRg sålunda endast vara halfmesyrer. Som en sår1an kan ock 
Förenta staternas placormg af 20,:3 cm. anses. Antmgon skulle 
de gjort som italioname, uteslntando använd t dom, ell er oek i 
likhet med engelsmännens 23,-t. För att unllvJka n~' typ hiLde 
do då måst gå upp till 25 cm., men det torde ej varit så stor 
olägenhet. Nu är deras bestyckning i synnerhot på Conocticut 
och Louisiana en ologisk röra . 

Ryssland slutligen bibehåll er ännu 15 cm. som mellan
kaliber. Enli gt senare uppgifter äro dock i Ryssland plane
rade pansarfartyg med en bestyckning af .J. st. 30,5 cm. och 
12 st. 20 cm. kanoner. Då ryska flottan förut har en 20,:3 
cm. kanon, torde detta vara de11 kanon, som är afsedel att an
vändas. Här synes som om man följt Itali ens exempel och 
tagit stoget fullt nt. 

Inom yår fiotta anses ännu 15 cm. kanonen böra bibe
hå llas som mcl1ankaliber, och hoppas jag, att, om och n är en 
ökning i kaliber anses nödvändig, steget då tages med ens till 
21 om .; ännu torde dock clctta clröjfl. 

På ett annat ställ e i denna årsberättelse visas hurusom 
en Vickers 15 cm. pansargranat försedel med Johnsons kapp 
vid 6.±5 mete rs anslagshastigbot genomslagit on 170 mm. krupp
plåt tillverkad bos Vickers , och hvilken plåt därtill visat sig 
vara af utmärkt beskaffenhet. Edarenheten fråu våra egna 
försök visa ock på, att clet är möjligt Ji\. igenom äfvon spräng
laeldade ha11'pansargmnater, om dessa J:örscs mod kapp. 

V åm n u varan(\ c l ö cm. snabbskjutande kanoner l\ l DR 
gifva on utg[mgslmstighet at 750 meter och är det meningen , 
att cl o kanoner a[ den na kaliber, som h ilrc[ter beställas , t. ex. 
för Fylgia ou h Oscar H , skola gifva 850 meters utgångshastig
het. Sålunda jämte kappade projektiler ett h ögst afsevärclt 
krafttill skott i och för gcnomslugning al' pansar. 

Detta. ballistiska r esultat har man tänkt sig kunna n p p nå 
bland annat genom att längden ökas till 50 kal iber. Prof
kanonen är i det niirmastc färdig och profven komma säker
ligen att ske under instuJHlandc december. 
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Nya kanoner. 

Nftgra nyn kauontypcr hafva under itroL o j tillförts Yår 

fiotta. T~'ör kustfästningarna har tillkommit 15 cm. sna lJbskjn

tandc kanon :\f/D8 B. Denna är till ballistiska cgcm<kapcr full

komligt lik 15 cm. ss . k. M/ 08 , och cn1la skillnaden Lir atl dun 

är halfautomati sk . Den kan dock arbetas för hand liksom 
fartygskanonen. 

T utlandet har oj h illl er något anmärknings\·ärdt före

kommit. Kanonkonstruktörerna arbeta i samband mod krut

tillvorkamc för att öka utgångshastigh eterna hos redan föru t 

bel in t li ga typer och 11 tsäm1a mo(ldclanr1en därom. Så uppgi [

vor t. ex . herr l\leigs vid Bcthlehcm \\7 orks att dc h ålla på att 
konstruera en kanon , som är afsedel att gi fva on utgångslm

sighet af 10G7--1220 meter Till denna uppgift ansluter en 

engelsk källa den reflektio nen, at t det iir en sak att konstruera 

on så och så bes kaffad kanon och en annan sak ntt få don 
antagen till tjän stebruk. 

Eu kauon , som uneler [uot blifvit fiirdig oe;II torde l1öra 

omnämnas om ock mera i kuri ositetsintresse är on amerikansk 
l G-tnrns (-l0,6 cm.) ku st[ästniu gskanon. 

l januari detta år profsköts näm ligen ft den amerikan ska 

skjutplatsen Sandy ll ook on kanoll af lti C JJ g. Lullls (-J.0,1; <.;m.) 
kaliber och vägande 130 on g. tons. 

Den största hi tintill s konstruerade kanonen Ya r"\ rmstrongs 

för engelska flottan ti llverkade, som Yiig<lc 110 tons och ll\·ars 

kaliber är lli,36 tums (-1 1,:3 cm.) J)onna Armstrong-kanon n u· 

konstm crud för brunt prismati skt krnt. 

Här nedan mo1ldelas on jämWrum1c Labht ö l\:cr dessa 

båda kanonor och är Llär äf\·on modtagen en Krupps 30,5 cm , 
kano1l. 
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Längd 

Kan onslrtg. \'i k t . Proj. 
v ikt 

Kr n t 

totrtl l k~li · 
h Pr 

slrtg vikt 

A n1 cri kan s k 

Ar,nRtrong . . 

Cll1. 

40,1; 

4 J ,:J 

m. 

15,15 

t:l,cn 

37 

:32 

Krnpp ...... BO,.; F>.~ l ;,o 
n:o ty::;k''') clO,.> 12,~ ±O 

1 :)() 
kg . l l 

1088,n Am. Xe. 
kg. 111. s. 
2!10,:1 703 

J 10,5 81 Ii,.> B r . pri Rm. 'J36,ii G31i 

''7 ,ö 350,0 N c. J 51,5 10J G 

4G5,o D:o !)O,o 700 J 

'rryckct i den ameri kanska kanonen uppgifvcs till 2670 
atm. , ett tjiins tetryek, som i förening m e1l laddningens storl ek 

låter förm o<la en hög temperatur vid skottlossn in gen od1 där

af följan ri o betydliga nriJränninga r. 

Uttaltucc1cn om kaJtOnen or;h <l ess profskjutning i <l on 

am erikan ska pressen lftta Yissorligcn mycket entusiastiska iil\·er 

att ma n lyckats konstruera e: n sådan kanon, och att ros u H n ten 
motsvarat beräkningarna, men i ufrigt tyck es man ännn vara 

nöjd m od det enrl a exemplaret och gå ue1l i kalib er. :-Jkjnt
has ti <' lJC trn syn es ock O]. knnna komma att blifva så stor . Y i(1 

b " . 

pro[skjutningcn anYiindos 20 man Iör a tt sätta an proje ktil en 

och lai1\l nino·e n yar l'iird clad i () karclnsor, af hvilka, so m det 

tyckes, e n ct~:t en Yar Hirsoi1t1 med nnfyringsla<ldning, oLt fiir

hållmHlo, som yäl ej konun or att nnscs lämpligL i praktiken. 

Projek tiler. 

U nd er arbetsåret har iiottan tillförts en ny proj okti lsort, 

nämli gen 15 cm. halfpan sargranat med kapp. 

Då pansarplåtstörsök gih·it , ·id hanelen att kappade 15 
cm. projektiler mod jämf<irolscv is låg hastighet kunde dri[vas 

igenom 17:) mm. tjock hupp-pl~tt , ansågs det att försök borde 

*) Dc öfre uppgiftonut om elen krupp~ka kanonen iiro tagn::t nr s::tm· 

ma amerikanAlm tidHkrift, som llimnat uppgift om den am orikanskrt k ano 

ncn. Do nedre äro il en af Krnpp konstrucntd kanon, som Wr knstftist· 

nin gar antagits af tyska regeringen. 
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göras bnruvida sprängladdade lwlfpansargranater äfven skulle 
kunna genomtränga sådant pansar. J.i'ör cl cttn änclam<\l beställ
des vid Bofors några halfpansargr::ma tcr med kapp och med 
dessa företogs skjutning mot en 170 mm. tjock krupp-pl åt utan 
backning. 

Hcsultatet a[ dessa försök var i korth et ilet, att vid nor
malt ~mslng genomslogs plåten och krevad skcr1r1 e i densamma, 
hvarvid projektil- och stålbitar kastades kring i nuumet bakom 
plåten, virl en anslagshastighet af 636 meter, hvilket motsva
rar 117 proc. de l\[arre. 

På grund af utfallet af dessa försök fa stställeles denna 
projektilmodell. 

l[ vilket krafttill skott detta betyder torde framgå r lit ra f 
att man mcc1 denua projekti l, utskjutcn med l i) cm. snabb
skjutallrle kanon .i\l/0~, är i stånd att på 2SOO meters afstån<1 
vid nonnalt anslag siinda rlen spri:lnghulrlad genom 17:> mm. 
bästa krupp-plåt. 

Jag sar1e b~ir ofvan: utskjutcn ur 1!) cm. ss. k. JI'[/ 9K. 
Detta därför att om den lfi cn1. ss. k. a[ GO kalibers hingrl, 
som itr konstruerad, v ic1 profskjutningen uppfy ller förväntnin 
garna och gifvor 850 meters utgångshastighet, hvilket viil iir 
allt skäl att antaga den skall göra, så utstr~ickcs genomträng
ningsgränsen för 175 mm. pansar ti ll omkring 3800 rnctcr och 
högre fordringar torde ej hvarkcn kunna eller böra ställas på 
den sekundära bestyckningen. 

Pansarförsök. 

Svcnslca. 

Försök för att utröna de fordringar i afseende på skjut
prof, som böra ställas på plåtar till pansarCli:ick. 

För detta ändamål anskaffades dels frän .l\lotala två plå
tar af 26 och två af 35 mm. tjocklek och af olika kemisk sam
mansättning för dc olika plätan1a. Från Krupp anskaffades 
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tre stycken 30 och tre stycken 26 mm., iifvenledcs med ol ika 
kemi ska sammansättningar inom lwur af de olika tjocklekaruc. 

Dessa såhm<1a erhållna plåtar underkastades skjutprof. 
Skjutpro[vcn förctogos med 57 mm. :'11!89 oladelad stålgranat 
vid såYiil normalt som snedt anslag. Alla de kruppska plå
tarna visade sig ijh·ethgsna dem rr1u1 Motala. 

H.csultatct blor alt för pansardilcksplåtcn Lestämdes föl 
jande egensKaper, ll\rilka tillämpas pi\, plåtar till såväl Fylgias 
som Oscar J Ls pnnsarrliLck. 

lG > 3t> kg. per 11nn. 2 

H > 6~> )) )) 

F > 22 Ofo. 
H + 2 F > JOO. 
Mutcrinlot skall \'ara mjukt nickclstäl. 
Skjutpro[: På profplåten uppritas en kvaf1rat mcr1 200 

mm. sida och mot denna kvadrats hörn skjutcs ett skott i 
hvarj e och så ett femte i kvadratens midt. 

Projektil i'>7 m111. stålgranat l\1/8(), barlaRtacl. 
A nslagshastighct = Jl ,-) % de J\Iarrc. 
Vid skjutningen får ingen bel projektil ell e r alla dess de

lar full stämligt genomslå plåten. r plåten får ingen genomgå
ende spricka uppstå mellan skotthälen eller annorstädes af 
större längd än 100 mm. 

På ofvanståcn<1c vi llkor har Avesta jiirnhruk å.tagit sig 
leveransen af pansarcläcksplätcn till Ji'ylgia. ])ä de förut Yoro 
alldeles obekanta moll behandling af plåt, som hade att mot
stä beskjutning, ha dc pä egen bekostnlt<1 fått några profskjut
ningar utförda Yi(l Hottans skjutbana. Fullständigt haha dc 
än ej lyckats, men försöken visa framsteg. 

Försök lwfva äfven gjorts för ntt kunna införa liknande 
bestämmelser för langnings- och rorlcduingstrummor ocb hafva 
ledt till r1ot resultat att för dem bestämts följanrio prof: 

Fysiska: E > -±O kg. per nun. 2 

Il > (j2 )) >.' 

F > 20 Ofo. 
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Skjutpro[: På plåten uppritas en kvadrat med en si<b = 
3,5 X proj oktildiamotem och skjutos mot elen fem skott, do 
fyra första mot lwar<'lera hörnet och det femte mot midton. 

Projektil: Om plåttjockleken är min<lre än 7:) mm . an
vilmlos 67 mm. stålgmnat I'vi/89, barlasta<l ; om ijo e;kloken iir 
större iin 7:) mm. anviindos 12 cm. pansnrgranat ;\lf\l-1, bar
lnsta<l. 

Anslagshastigheten = 110 °/0 clo :Marre. 
Vi<l skjutningen fhr ingen projektil hel eller nlla cless 

hitar fullsbincligt genomgå plåten. 
I pl:''ttcn b'lr ingen genomgåon<lo sprieka uppstå mellnn 

sko tthålen. 
jir. Bonnlmore, Parkboad \Yorks, Clnsgow , hade erbjnclit 

sig att kostu;Hlsfri t t för kronrm tillhnn<lahålla en 17 i) m m. tjo ek 
stålpl<U för sk;jutprofs anställande. 1\lr. Bcnnlmoro ä r on p:msn,r
plåtsfabriknnt, so m i England p<"t sista Liden nmnit mycket or
kännande. Ilnn tillYerkar ytbän1ncle pansarplhtar efter en ogen 
motofl och torde vam den enda modorna pansarpl fttsl"abrikn.nt., 
som oj inköpt rlen kruppsim metoden· Han kn.llar oe;k sin 
plttt för Boarrlmore-plåt, till skillnad frftn krupp-plftt. 

I3oarclmore anser silt materiel minst lika go<lt, som flat 
kruppska, och <lot Y:tr fiir att bevisa detta sitt påsUtoiHle, som 
han gjonlc <let omtalaclo erhjncla1Hl ot. Anbudet antogs, och 
under elen Jörflutna sommaren anbn<lo plåten till Carlskrona, 
h varefter skjutningen företogs . C tom tin<lamålet att pröl"\'a 
plåtens motståndsförmåga pröh'a<les ock några n[ Finspang 
t illhanclah ållnn, pansargrannter och halfpansnrgrnnator . 
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Protokoll 
Iörclt vid sk:jutning mot on 175 mm. tjor.k ythii rdacl pansarplåt 
från l\ l r. W. Boardmore, Parkboad \Yorks, Glasgow. Kanon: 

15 cm. snabhskjutan11o kanon l\[/\18 . 

m Anslags· ::r. 
Projektil ~.'C Verkan 8: ha~ tighet ~ 

--- - - - ~ Cfl 
~ -· m o 
UJ 

O. 'ö 
:::..::l 

"' 3 
~·m 

o= ? 
3 slag vikt i meter ~ ~ o; 

å fr::un~ i tlan ...... ~ 

~ "' "' " p5: .., 
"' 

.., E. B ::l 

'" "' O? 
a~ 

l kg. 
l l 

l l':lnRargr. 45,!1 GfiO,s JL}2 Van li g a l"skal ning. In-
Från Bnl"orH. tr>ingningen kunde ej upp- ~ 

lmätas, emedan metall af 
projektil~pcts~n va r fast- ~ 
R\" etsa<l 1 trn.ll punHen. 

2 D:o. 45,!1 1)82,2 148,v D:o. 
l 

l 

3 ransargr. 48 524,7 117,1 P roj ektilen afvek till hJ 
med kapp ger Ot;h upp[tt ~å att triil"f· 

f dm Bofors. punk ten kom fö r nMa pl:l-1 
t ens ö Er e kan t. Plåten 
genomskj uten. Öfra ram- ~ 
plåten skadad och en bult 
a[sln.gen. 

moJ 4 D:o. 48 500,0 111,7 Vanlig afskalning 
mindre än i skott 1-2. 

l 

Motall af projektilspetson \ 
fas tsvetsall i triiffen. 

1 

l 
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å pLUon 

] n gen ~pritckrt. 

l

llöjd = 14 1n111. 
kring 260 nun. 

UtlJnkningonR 
oc h <lirrn1. om-

Utbukningons J,<;j<l = no nm1. 
Centrum diiraf !ill "/ ' ntstanHacl, 
~törs ta fö rskjutning 35 mm. , on 
sprirka snodt uppiit till föregå
ende träf[. Yiinstra ramstycket 
afspnmgot på 2 ställen midt för 
stöttningen. 

Skottllålots kant yar nthiijtl 
cirka 100 m1n.; on större flik vid 
sidan af l!ttlet lo:;slilon. 

l 

V er kan ft 
projl'kl i il' l l 

Projektilen kroHHad, RpotHcn f:u;tHvol· 
S:lll i pl[tten. J.J projektilen :"tterfann~ 
20il hitar, yikt = 1:2 kg. \'ikt a[ :;tdr
~Ln. biten = ],öl:> kg., af minHia = O,oo;, 
kg. 

D:o. 
Af projektilen :"ttel'i':ums 217 hitar; vikt 
= 14.~ kg.; vikt ar HWr~ln. = l , l~ kg.; 
af mins!u = O,oo~ kg. 

Projektilen återhuns hol i yalkn med 
arsliten giirclt>l, SOIII uli[vit liggande ]Jl

0

l 

samlvalle1L 

Ingen spricka. 
höjd = 20 mm. 
230 mm. 

Uthnlmingom; Af projektilen Morfanns 1:28 hitar; 
Ot;ll dium . = vikt 15,:; kg.; yild af :;tör~ tu = 3,17 kg., 

aE min:;ta = O,oo;; kg. 
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An,.;Jags
h astigllel 

V orkan 

'" - - ---- -
c+ 

---- --~---

m 

s lag 

51 Ilpgr. m ed 

kapp, spr.
laclcl. från 

BofmK 
Spr.-latl cl. 

vikt = l,s5kg. 

G D:o 
Ppr.-ladcl. 

vikt = 1,9 kg. l 

7 IlpgT. med 
yanlig kapp 
spr.-hvltlad 
fri'm Fin

spong. Rpr.· 

lad d . vikt 
1,7.) kg. 

S D:o 
m. J olmsons 
kapp, fd'm 
Finspong. 
Spr.-ladtl .

vikt = l,s5 kg. 

9 l'gr. med 
vanlig kapp 

från F in -
Rpong. 

vikt 

kg. 

45,s5 532 

45,8 542,8 

45,G5 54G,2 

45,:1i) 

49,1. 

llG 

llii,n 

llS,D 

å fntmsiclan 

241 Vanlig afskalnin g. P ro-

jel<tilens främre el el fast i 

p l Men, afsprängll jäms med 

pEttenN frarm<ida. 

:'\:otgot D:o. 
öfver 
157 

44 Projektilspotsen tillplat-
t ad , kvar i plttten, afskal 
ningcn ungeför dnhbell 
,.;Wne iin fiireg:'lendc tl'lif

far. l'li\ten sprncken från 
3:c gC'nom 4:o och 5:e skot
ten till ul1llcrlmnt; spet-l 
son friln G:c skottet utfal -l 
l en mon kappen kvar i 

plåten. 

11 8,!11 X:'lgot A [skalningen mindre ii n 
öfver 1'anhg. Rpctsen tillplattad 

5\l i plåten; spetsamc fri\ n 5:e 

och 7:e skotten l'ii llo ut . 

ll'i,!l 53 Vanlig a[slmlning, i miLl-
ten en li ndrig i hotten mu
dar l fördjupning efter den 
stukarle projekti!Rpctsen -

-- lGl --

å pli\ten. 

-----

å baksidan. 

Utbnkningens h iijcl = 70 mm. 
och cliam. omkring 210 mm . 
Miclt i uthnknin_gen cn stjtirnfor
mig springa lika stor 8(1111 ut
lbukningen; p ro jektilspetsen fmm-

l

staek m1d"t 1 denna SJ21"1r-ka; cn 
sp n cka fra n skott n :r (J t1ll sko il 
n:r 2. 

Utbuknin gens höjd = 49 mm. 
oeh rlia111- = 280 mm. ~\!i\g·ot 

lite t blirj -ande nt,.;tans ni.ng pft un- ~ 
derkanten af bucklan; en spneka 
nppk01n fr:ot,n ~kott ii tviin; öfver 
skott 11. till HkotL 3. 

Utbuknin gens liiijrl = 18 mm . 

Ye rkan ii 
projektil en 

Projektilen spräugc lcH vid anslaget; 
bakre delen återkastad; friinn·e hiilften 
spruekcn i fiera delar, fast i pliiten. 
Af projektilen i'tte rfann,.; 112 hitar; vik t 
31,G kg. Vikt af stön;ta = 11,1 kg.; af 
min,.;ta = 0,01.1 kg. 

Projektilen ~p riingdes vid anslaget, 
bakre delen återkasta<l, främ re hälften 
[ast i plilten, n ågot stnkad. Af projek
tilen ~t!:e rfann s 15[) hitar, v ikt = 32 kg., 
af ~tö rRta == 7 ,s kg ., af n1 insta O)oo:l _kg. 

l'mjektilen spriingeles v id anslaget. 
och diam. omkring :mo urm. -

Umler föregilcndc Hkott om
Af projektilen återl'anns (i3 bitar, v ik t 
= 27,t; kg., v ikt af ~tör~ta = 4,t; kg., 

till plå- af minsta ~-cc O,oo.; kg. nänmd sp ri cka förläugd 
tens uml erkrm t. 

Utbnlmi ngens h iij<l = () mm . 
och diam . oJnkriug :!lO 11ll11.; en 
sprieka från tdtT ;) nllJ<ed kan
tenta af bueklan efter skotL G. 

D:o. 

"\f projektilen ålcr[ann,.; 15 l<ilar, Yikt 
= l!l,s kg. \ ' ild. a[ slörsta 4,8 kg., 
af min.~ ta = 0,01 kg. 

lJti.Jllkningens hiijd 17 l'rojeklilcn~ friilllre tlel kro~Rarl _A_( 

mm. odt diamolct· ontkring :210 projektilen åtcri"ann~ 3!) hitar. Yikt = 
ll1UL 2H,L kg. \"-.il;;:t af ~törHta = 23,1 kg., af 

minsta = O,oo-1 kg. 
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Som synes a[ detta protokoll vismlo donna plftt sig fnllt 
fylla do ni' ii1lvorkaron ptt <lom st.iillda förhoppningar under 
det F'inspongs-projektilerna voro n[tgot undorli.igsna dem [nln 
Bofors. 

Yid öppnandet af anbuden [t_ir lo\·crans af pansar till 
Oscar H, hade bhn<l :mdm äfvon Bcardmore inlilnmat anbud. 
'Lill detta anbud tir ock ftist clot orbjndamlot, aLt, om anbuclot 
antages, förbinder sig lovoruntören att hiir i S\'erigo anlägga 
ett modernt Y er k för pansarplåtstilh·erkni ng. 

Då J\lr. Boarelmo ro ~l r stor tlelägaro i Nordiska artilleri
vorkstiiclema vicl Finspong, torde det vara här ht'Ln i så fall 
planerat anlägganclot al' näm1Hla verk. Det vore i sanning 
glädjande om iifyen pft detta omrihlo kun(le inom ~\·origo upp
blomstra eLt bärande industriellt verk. 

Utliindska. 

En skjutning, som företogs i soptomber förra iirot och i 
jannari i f1r mot en 17 ;) mm. tjock plåt af 2, u X 1 ,8;{ meters 
storlek, afsocltl för det chilenska pansariart.ygot LibertaLl är ::m
miirkningsvilnl därför, att seelan 3 skott skjutits pt'L ph\tou, 4 
månader ii.ngo förfiyta innan de Lro niista skötos. Detta där
för, att man ville öfvorLyga sig om, atL iJJga cftcrsprid;:ningar 
och elylikt äg(lo rum i plåten. Plåten var tilJ\·orknd af Viekors 
Sons & Maxims verkstii<lcr i Shoffiold och skjutningen ägde 
rum Yid Eskmcnls skjutplats i Unmborlan<l. 

Rosultatou synas oJ nodaust{wn<lo tablå: 

!q_: 
§. Projektilvikt 
S" och slag 
:-: 
'""' 

l Pgr. fn"m 
Armslrmtg. 

15 Cllt. 

45,-1 kg. 

Am;lags
Jwstighct 

m. 

G43 

Inträng
mng 

1)1111. 

47,:) 

Anmiirkningar. 

l'rojektilen krossad. Inga spric
kor. N å go n a[flagri ng. 

-
C/J ,\ n~lag,;-8 Pro;iektilvikt '"'" ila,.;Ligilet 
~ och :-:;lag 
::l 
~ 

111. 

2 l'gr. fr[ut li47 
Armstrong. 

15 cm. 
45,-1 kg. 

3 Pgr. med liJ5 
Johnsons 
kap p från 
Vickern. 
15 cm . 
48,5 kg. 

4 Pg r . fr{m 

l Armstrong. 
15 crn. 
45,,J kg. 

5 D:o 

6 Pgr. mecl 
J olmsons 
kapp från 

Vickers. 
19 cm. 
92,8 kg. 

G41 

642 
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Intr;lng
ntng 

111111. 

G·eJJuJn 

31,7 

\{e nom 

_\ nlllärkningar. 

Projc'k(ilcn kros~;ad. Inga ~> t•ric

kor . l\;1gon a[[Jngring. 

l'roj c ldil en krossad ocl> dc fl esta 
bitarne åte rfun na framför Laflan. 
l'l>tten f u llsliindigt genom~ lagen. Den 
utstanRad e biLen återfanns ll,li mc
ter bakom tal lan efter att l>a genom
g;"ttt backning och skinplåL. I plå· 
ten inga sp rickor. 

Projcklilen k rossad . Inga sprickor. 

D:o D:o. 

Proj ek til en krossad. Alla. bitar 
igenom. Spets och bottcn~krn( Mer
funna. G meter bakom taOan . I plå
ten inga sprickor. 

På samnJa gång som denna skjutning visar ett mycket 
god t pansarmater iel visar elen ock h vilket krafttillskott Iör pro
jektil en som kappen utgör 

I förra å rsbe rättelsen omnämndos ntt l{rupp älven bör
jat framställa pansarplåt af ondast gjutet material, som be
han dlats med kruppska processen. Här nedan ::mföres on skjut
nin g mot en såluuc1a framstitllcl plåt af [öljancle dimensioner; 
2,1 X L,2 X 0,170 meter. 
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m 

"' Projektilvikt Anslags-o Anmärkningar. ~ o c !J slag hastighot 
P. 
""' m. 

l Krupp p gr. G22 Projektilen krossad. Inga sprick or i 
15 cm . 51 kg. plåten. 

2 Krupp p gr. GOl Projektilen kros~rrd. Nästan genontgt1-
21 cm . ondo spricka i uppbucklingen på baksidan . 
94,l k ()' 

ö" 

Obs. Viktuppgiften på 21 cm. projektilen sy nes tvi[
velaktig; förefaller väl liten. 'l y ska flottuns af Krupp lever era
do 21 cm. projektil väger 1-±0 kg. 

l det pi't plåten sist skjutna skottet synes plåtens mot
stundsförmåga vara i dot närmasto uppnåd(l. D etta slags plå
tar ha[va sålunda oj de smiddas motståudsförm[\,ga, men visa 
dock, att genom hobanclling mod den krnppska proeosson gjut
stålspansars motståndsförmåga kan afsevärdt höjas, hvaclanman 
kan boppas att, dtir sådant pnnsar måste anviinclas, detta bLi
danefter kommer att s[t behandlas. 

Skjutförsök. 

l\Lot » Belleislo» luu· äLor al" engelska regeringen företag its 
skj utförsök, hvilket i.lgt rum i februari i iir. 

Detta försök liksom de närmast föregående hålles mycket 
lwmli.gt. 8h mycket anser man sig dock ha få tt veta, att be
skjutningen skodde med 23 och 15 cm. såväl vanliga som lyd
dite-granater och ktde till ti.mlan1ål att utröna, hmuvirb pall
sargaller i mnskinkappar och elylikt kan utgöra tillräckligt spiiL
terskydd Iör maskinrummet. Hcsnltatot anses i detta afseend e 
hafva varit gynnsamt. 

l Frankrike har man företagit skj ulförsök mot främre 
tornet å pansarfartyget Suffrcn. Amlami'tlet med detta försök 
sy nos hnfva varit att utröna dels om lefvanclo varels or in u t i 
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tornet skulle kunna utan nämnvärd olägenhet uthärda elen stöt, 
som uppkommer vid anslaget af en gröfro projektil , dels om 
tornvriclniugs- , laddnings- ooh langningsanordningar funktioue
rade efter och uneler en sådan träff, samt slutligen om en i 
någon a[ kanonerna befintlig sprängladdad projektil oj möjli
gen skulle af stöten bringas till krevad. 

'l'vifvel i dessa hänseenelen lära nämligen bafva till sjö
ministern uttalats af en högre artilleriofficer. Konstruktörerna 
upptogo dock mod fullt förtroende till sin materiel den sålunda 
utkastar1e handsken. 

Buffrens främre torn lwr, som bekant, 26 cm. pansar och 
äro där uppställda 2 st. 30,5 cm . kanoner. Då försöket ju 
ej gjordes för att pröl'va pansarets motståndskraft, var pft styr
bords sida, där träffpunktema skulle förläggas , au bragt on stål
plåt af 2,,, X 0,06 X 0,55 meters storlek. På babordssiclan var 
anbragt en motvikt mot detta extra påking En af kanonerna 
var ladelad mod stridsladdning och granat. l denna seuare 
fann s dock ondast rör, men ingen sprängladduing. På ladel
bryggan var en granat placcrarl och on dylik fanns i ammu
nitionshi ssen. l allt funnos sex granater placerade på olika 
platser i tornet. 

För skjutningen lwdc tillvorkats särskilda cylindriska pro
jektiler af omkring 3-bO kg. vikt, eller elen vikt som en 30,:3 cm. 
fransk kappad pansarbrytande projektil i allmänbet har . 

l tornet instäugdes (j st. får , h vilka förut under fyra vec
kor vistats ombord, för att de ej skulle vara oroliga till följd 
af frätlJJn amle omgiJnin gar. 

På Su:ffren voro alla vattentäta skott stängda och hela 
besättningen befann sig und er pansanläcket, med undantag af 
chefen, som uppehöll sig i styrtornet. 

'l'vänne skott skötos mod '-P/2 timmars mellanrum, det 
första med 500, det andra med 600 meters anslagshastighet. 
Vid första skottet erhöll skyeldsplåten en Joelrät gående spriolm 
af l cm:s bredd. Vid andra skottet vidgade sig sprickan till 
5 ä 7 cm . och plåten böjde sig något från tornet . l\lan säger 
ock att det andra skottet åstadkom en m in d re inbuckling i 
torn väggen. 
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Gfter försöken säges allt hafva funktionerat full tillfretls
stil llande, och intet synes gi[va vid lHutdon, att några anonl
niugar lidit don ringasto skada. Fåren lwd e ej IJiillor låtit sig 
det skodda Yidare bekomma. Man kan sålunda säcra att rör-b 

sökell utfallit fullt tillrredsställanc1e. 
Jnom facklitteraturen anses omollcrtid ej cletta försök vara 

värdt h varkcn cle därpå ntkasLacle pengama ell er del buller, 
man gjort af det. Genom skyddsplåten och motvikten öka<les 
ansenligt dE'n massa, som upptog projektilens lofvnll(le kratt, 
hvarl'ör stöten på tornsystemet ej ble[ så hård, som elen skulle 
varit förutan dem . 

f La Marine fran<;nis kallas hela cxpori men te t för , La 
Fanc du 'Suffren'» och omnämnes i en artikel moll denna 
öfyerskrift, signeraLl af clE'n bekante sjömilitäre IörL:tLtaren 
el' Arthand. 

Försök ombord på pansarfartyget Henri LV hnfva visat, 
att detta fartygs aktra l-l cn1. kanon, som står nö,got öfvcr och 
strax för om det aktra 27 cm. tornet, ej kan användas till 
skjutning rätt akter öfver och vissa vinklar däromkring utan 
att äfvcntyra betjäningen i 27 cnL tomct. 

Ammunition. 

Uneler förra årets öfningar förckommo en del anmärk
ningar mot den till fartygen utlämuade ammunitionen. De 
anmiirkta felen voro: kre\·ader i loppet eller stmx utantör tnyn
niJtgcn af 21 och 15 cm. samt ;->7 mm. projektiler; spruckna 
hylsor och di\rigcnom mbrän<la kanoner Yid 57 ocb -!7 mm. 
pjäser samt klickar a[ i)7 mm. ammunition. 

För att utröna orsakerna till dessa felaktigheter och !'öre
slå medel till desammas al'bjälpamle tillsattes en kommission 
under ordförandeskap af yarfscbcfen i Carlskrona. 

Denna kommission föreslog efter noggranna undersölmin
gar en del åtgärder, hvilkas effektivitet skul le pröfvas under 
innevarande sommars öfningar. 
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Af lle anmärkta obgenhoterna syues mynningskrovaderna 
o·cnom do föroslagna åtgärdema vara lärobyggda eller åtmin-,., 
stono till sin frekvens inskränkta till sällsynta fall. 

Ahen synes vi el 57 mm:s ammunition förut förekomman
de kardusklickar vara så godt som förebyggda. Slnghattskli c
kar, i synnerhet vid den lösa ammunitionen, förekon1ma ännu 
i för stort antal Delta är en beaktansvärd oli.1gcnhct, på hvars 
afhji:iJpandc nog fortfarande kornmor att arbetas. En pi't en 
del kanoner företagen mindre ändring å slaghanen torde, när 
den genomförts öfvcrallt, komma att verka i denna riktning. 

Emellertid, så länge k li ckarna förekomma i större procont
tal omlast vid clen lösa ammunitionen, innebär dettn jn ej nå
gon fara i afsconclo på nöclig stridsberetiska p. 

De g0nornhrända hyhiorna hafva visat sig förekomma bu[
vudsakligcn blancl hylsor levererade från en leverantör, märket 

(~) 
Alla hylsor ha[va förut endw:t varit unelerkastade skjut

prof, ocli hrtfva alla antagna leyeranscr bållit detta proL Kom
mi ssionens undersökningar gåf\'O emellerti<l vicl banden att en 
del hylsor under förYrtring till och mecl kunna ligga och sjäH
spricka. 

Vi<l mell dc olika hylt;levemnsorna förctngua J'ysiska och 
kemiska prof har en bestämd olikhet visat sig mellan det ma
terial, som olika hylsfabrikanter anviindt. KommissionE'n förc
slår därför, att vid bärorter skeende bosttlllningar, förutom 
skjutprof, som dessutom föreslås att skärpas, ähen fysiska och 
kemiska pro[ på materialet måtte införas äfvensom legeringens 

sammanstltttting bcslämmas. Alla mod (~j märkta hylsor 
u \______) 

kom ma att, i mtm do hinna ersättas, u trangems och torde ej 
komma att utlämnas. 

Ähcn i utlandet synes mun lia[va s\·årighct mc<l hyls
ammunitionen. 8å berättas från England att all ammunition 
ttll 57 och -17 mm. snabbskjutande kanoner, som tillvorkats 
Under perioden juni 189\:l- -november lDOl, har visat sig så 
Underhaltig, att den indragits Jrån utevarande fartyg. 
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Olyckshändelser. 

På Förenta staternas pansarfartyg Massachusetts inträf!:a

de i innuari i år en olyckshLLnclelse Inrarvid 5 persom;r clöda

des och 4 svårt skadades. Olyckan skodde vid e11 20,:3 cn1. 

kanon under målskjutning och antages hafva berott på an

tändningsmedlots anti:inflning innan kammaren var fullt sUlngd. 

Vid un<lersökningen efteråt uppgafs att elektrisk afl'yrn in g \'ar 

anberalld, och att denna ej fun gcra\le beroende på någon fl'l

aktig rnan ipu lation a[ a1Iyrningsmokanismen. Detta kunclc ej 

rättas utan att öppua kammaren , och under detta arbete \'ar 

det, so m olyckan hände. Tändpatronen visa<le att 1lensant111a 

affyr-ats mekaniskt. ,\tt döma a[ denna beskril"ning synas sil

korh etsanorcluingarna å m okani smeu ej harva uppfyllt do Jor

d ringar, man i allmilnb ot anser sig Lönt ställa p[t dosa 111m n. 
Den J O sistlidne april intriiJbde Uti<lor målskjuttting:;öl"

ningnr på Förenta stnternns pansarfartyg Iowa on kan on:; pri_ln g

ning af on af hennes iJO,r; cm. kanoner. Tre delar a[ kanon en , 

hvanlera på ungefiir on tou, slogo n ocl på backen, gonomgi ng() 

detta och dämncler vara t1de däck ~a ll t t stannad e [örst mot pan

sardäokot, på vägen dödande 3 och sårande 6 man. Akadom a 

på fartyget voro ganska betydande. KanonLetjLluinga.rnu i tor

net blofvo oskadade. 
Kanonen var mspru ng! i ge n konstruerad för brun t pr i s· 

mati skt krut, under det att nu röksvagt krut sy ne::: harva varit 

använclt. I-hrigenom h ar tryoket lilngre fram i loppet blir,-it 

ökadt, och är detta att anse :;om orsaken till kanon sp r ~i tl g t tit t

go u. Projektilen kom hel fram ti ll målet, h vilkct utesluh'r 

möjligheten aJ densammas sprängning elle r kil11ing i loppl' l, 

såsom skäl till olyckan. 
Ol_vcksskottet Yar det 128:de, som sköts med kanottcn. 
Händelse n synes hal'n1 till följrl ändrade konsLru kLian s

frrunder !"ör kanoner, som [ör Förenta statornas fiotta kontnJa b . 

att till verkas. 
Den lö juni inträfEacle i Woolwich i därvarande verkslit

eler för laddning a[ lyd ditgranater en svårare explosion, som 
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kostade 17 man lif,-et och m er oll or mindre sYårt sårade 2-l-. 

Af oxplo:;ionon förstördes fullkomligt den yerkstadsbyggnacl, 

där don skedde, och skmlmlcs G nitrliggande, hvarjiimlo järn

stycken kastades tvi1rs öfvor Tbomscn ända till Hoyal Albert 

Dock. 
Oly ckan tyckes hafva skett under (let några arbetare voro 

sysselsatta mod en grannt, i ll\rilken föregående afton lycldit 

gjutits.: 
Afyon Yår fiotta bar att unel er å ret inregistrera en olycks-

bänrlelse, i det nämli gen under salut omLorcl på pansarbåten 

Dristighoten en 67 mm. lös patron exploclerade, sedan kam

maren öppnats. U ndorsöknin gen gi l"ver Yirl handen , att elen 

reo·lemontora<le ticlen mellan klick och öppnandet af kamma-
b 

ren ej i::tkttagits. En man clödados, som bekant. 

Artilleriets användande. 

Unller ftrets oskaderö fnin gar hafva alla 21 och 15 cm. ka

noner Yarit förse(lda m ed kikarosikten . För dessa senare kano

nor har antagits en ar Zeiss kon struerad och tillverkad typ, 

som förenar lätthet i apteringen, tillri.icklig synskärpa och lagom 

synfält med don fördelen att taga liten plats . Den är ock 

sä rdeles oöm . I allmiinhet ltal·va om Jömona om densamma 

varit ganska gynnsamma. 
För aLt unelerlätta elcllollningon är on god orcleröfverförings

apparat Yildig, och har under sommarens lopp experim enterats 

med sådana a[ olika modeller. En har varit nppsatt å Göta. 

och on å Tapperheten. RåYii.l mecl dessa båda som ock mod 

andra mo<loller pågå emoll orti(l ä nnu försök. 

Vid skjutskolan och på Tapperhoten har ock pr?.fvats en 

s. k. pat rontub till 57 mm. snabbskjutnnclo kanon. Andamå

let moll 1lonna ilr att ersätta kanongevärot, hvars aptering är 

både ti(lsödanclo och ej allticl fullt säker, lJvarjämte merl pa

trontuben vinnos ntt larldningsgreppot vicl pjäsen samtidigt in

nötes. För närvarande äro 5 st . sådana patrontuber öfverläm-
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nado till hvardera af oxercisskolorna för att anyändas UtHlor 
vinterns öfningar i kammarskjutning. 

Patrontuben utgöres af ett yttre stöd , som är till formon 
lika mod en 57 mm. skarp patron , samt af ou i clotta stöa in
fästad, afkortacl geYärspipa till G7 -8\l års gevär. Detta ge
värs ammnnition anvilJHles ock till patrontuben. Y.icl bogag
namlet tillgår så att fl era patrontuber anvämlas till en kanon . 
Dessa äro laddad e och införas i kanonen liksom en Yanlig pa
tron. Soclan en patrontub vid J'örnyad la(ldning af kanonen 
utkastats, laddas den på nytt af särskil<lt därtill al'<leladt lllan
ska.p och in ställes i patronlådan klar till förnyad användning. 

På Tapperhoten har ock: profvats on tubkanon af 57 mm . 
kalilJor. Profvon utföllo till belåtenh et, och skola nu sådan a 
an skaffas för 21 cm. kanon erna unrler clet t ill li'> cm. snahlJ
skj uland e kanonorna ansknffas tubkanoner af +7 mm. knl iller. 

Afsikton mod dessa tubkanoners anskaffande hnr var it 
e1ol s att kunna utsträcka öfningsskjutningama pft längre håll , 
clols ock att göra do förberedande Rtrir1sskjutningarna på län gro 
håll mera instruktiva. Genom dessa kanon ers infiira1Hle tonlo 
möjligen iifven öfningarna i ol<lledniug kunna bättre till godoses. 

Följande skjutresultat från sommarens öfningar modele
las hii.rmed . 

Skjudslwlan. 

Skj utprotokoll ö f ,·er täflingsskj utning med 12 cm. sna l.1 b
skjutande kanon l\1/9-! den 5 juni 1\J03. AfstL\ncl = 1200 
meter. Mål: stor pointtafla. Vindstyrka: ~ i.t 1 meter. Y in d-

riktning i förhållande till skottriktningen: 

Komp. ~ :o N(tmn. 

l 
3:e matros 1201 Carlsson 

, 461 f'lvc n,;so n 

llBI ?l~.,on 
1201 c~ grcn 
42 )i'ys triim 

4 .\ kers triim 

~~ Ybcrg 

115 Palmq viHt 

H. 

H. 

H. 

10. 

l o. 
lO. 

lO. 

H. 
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-" >;j 

"' ~.8. CD ::; ..... 
rn 
~8:' g "" 

8. G. 

l O. H. 

G. G. 

8. H. 

4. O. 

8. s. 
10. 10 

s. 4. 

>-:: l >-j s. o 
~ 

rn ~ ~ ~;;· (t ..... 
"" ;:l. " ..... rn 

>=' ;:;; · - g_~ 
~ 

::::; o 
Anmilrknin gar. 

l 
rn 

p '? 

2;! ;)8 H. o,-,7 2. pri s. 

2(i l m22 H. 0.~1 B. pri H. 

20 3H s. O.:s~ 3. pr i H. 

26 35s. O.i·l 1. pri s o. skjntm cd. 

14 52s. 0.2G 

2G 52H. ' O.;;o B. pri s o. Hkjntmcd. 

30 112 s. 0.71 2. pri ,; o. Rkjntmcd. 

2() l m . 5 H. 0.30 

K ustcslcaclerns st·ridssl•jutning . 

Donna uLför<ks af ett fartyg i säneler Ulvler 10- 12 knops 
far t mot bogsoradt mål. Detta m ål bestorl af en rektnngel al' 
cirka 15 meters lilngfl och 3 meters höjd på hvars miclt stoc l 
en annan r ektangel al' 9 m otors längel ouh :3 m eters hö.i<l. 
Målhöjelon sålunda G motor. I målets båda iindar voro stän
ger med kulor, hvilkas öfvorkant. hade en höjd af oj [ullt \) 
meter. 

Skjutningon verkställdes på a[stånrl af från -!G00- 2000 
meter. 

Det generolla resultatet synes af nodanstående tablå. 

\T' l 
l 

Pjässlag. Antal skott . .A n tal triiffar. I'roccnt 
l l( pr skott . skott. trilffar. 

l 
25 cm. kanon . .. ... 11 2 l tl,2 3m. 1 s. 
21 cm. > .... .. 2G 2 7 •) B m . 53 s . ,~ 

15 cm. ss. kanon . .. 138 11 S,o 51 m . 7 s. 
12 cm. ss. kanon . .. 79 1G 20,3 3G s. 
57 mm. ss. kanon ... ti94 27 3,a 12,3 s. 
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Granskar man träffresultatet för do enskilda fartygen fln
nor man vid do svåra kanonorna Oden främ st mod tv[t 
träffar a[ 5 skott (-±0 proc.) under det Göta, Dristigh oten oe:h 
Niord oj lwfva någon träfL Med 15 cm. kanonorna iir \\'asa 
främ st med 4 träffar af 2D skott (13,8 proc. ) Mo<l 12 cm. ka
nonerna Niord med 11 träffar af 30 skott (3G,7 proc) Här 
bör ock påpekas Niorels korta tid för dessa kanoner ell er sam
manlaglit Qm. -±ss. Med 57 mm. Ulacs Horn met1 -+ träffar af 
40 skott (10 proc.) 

De i England publicerade uppgifterna om erhållna träff
resultat. äro särdeles lärorika. Dessa skjutningar äro dock ej 
att jämföra med våra stridsskjutningar utan äro att anse som 
prisskjutningar under gång. Enligt senast publicerade uppgif
ter tillgår skj utningen sålunda. 

JJiål: för 15 cm . ss. k. och därunder: en rektangel af 
storlok G X 4,G meter; för kanoner af gröfre kaliber: en paral
leltrapez med den undre siclan 15,8 meter lång och don öfre 
G meter sarnt en höjd af 4,G meter. 

Afståncl : för de gröfre pjäserna: 177 5-12ti0 meter. 
» medelsvåra >> 1370--12SO » 

Fa?"t: för de gröfre: S knop; medelsvåra: 12 knop. 

Ticl: för de gröfre af högre än 30,5 cm. kalibor samt för 
do äldre af 30,ö cm. och därunder: 12 minuter; för modernare 
30,6 cm. och därunder: G minuter; för mellankalibrarna: :Z 
minn ter. 

Afstånrlet hålles genom utl agda l)ojar. Endast en kanon 
åt gången skjuter. När halfn1 tirl on gått lämnar kanonkom
mendören kanonens skötsel åt sin närmasto man , h vilkct ju 
alltid måste förorsaka tidsspillan och andra svårigheter. 

Skjutning motsvarande vår stridsskjutning syn es ock äga 
rum, men bar jag ej kunnat finna några uppgifter angåon<lc 
sådana. 

Httr nedan meddelas on tabell öfver rlo bästa engelsk:l 
prisskjutningsresultaten . 
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Angående 15 cm. kano~1erna är härvid dessutom att an
märka, det Creecent hade gamla sådana, d. v. s. mekanismens 
öppnande och stängande kräfva hvardera 3 grepp, nämligen 
Jen rörliga häfarmens uppfällande, skrufvons vridning och 
skrufvens utsvängande. 'rill dessa kanonor användas hylsor 
och separatladdning, liksom vid våra 12 cm. snabbskjutande 
kanonor M/94. 

Ett annat »record» som omtalas är att å »Ariadne » sköt 
en kanonkommendör 10 skott på en minut med on 15 cm. ss. 
kanon. Alla 10 skotten voro träffar. Kanonen var troligen 
en af Vickers konstruktion , således i det närmaste lika mod 
våra 15 cm. ss. k. lVl/98. 

Betänker man nu att denne h ade endast denna minu t 
på sig, och att sedan kanonen skulle öfvortagas af närmasto 
man, för hvilken laddningshastigheten borde vara lika, kan 
man ej annat än skänka sin beundran åt hela kanonbetjänin
gen, enkannerligen laddaren. 

Vikten af att speciellt öfva laudarne har ock till fullo in
setts inom den engelska tlottan. Captain Scott har för detta 
ändamål konstruerat en särskilll apparat. Denna består af en 
modell lika med en l 5 cm. kanons bakre del med skrui och 
skrufmoder samt laddningsrnm. Det hela är så inrtlttadt at t 
när projektil och kardus äro på sina rätta platser och kam 
maren stänges, faller laddningen bort och kan användas på 
nytt. Flera om ej alla fartyg med 15 cm. kanoner lära vam 
försedda med en sådan apparat, och hilr öfvas snabbladdning 
både som exercis ocb som sport. Täfiingar anordnas dels mel
lan de olika kanonbetjäningarna på fartyget, dels mellan eska
derns fartyg, pris utdelas och tiderna tillkännagifvas, liksom 
t. ox. kolningstider. 

Då man vet dels huru tungt laddningsarbetet i sjtlll"va 
verket är, dels huru ett tungt arbete underlättas af vana, sy
nos man ej nog kunna uppskatta detta sätt att uppmuntra öf
nmgar 1 snabbladdning. 

En sådan mekanism torde böra anskaffas såväl till exer
cis- och skjutskolorna som ock till hvarje med 15 cm . ss. k. 
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försedt fartyg. Kunde sedan folket uppmuntras att begagna 
den till tidsfördrif på lediga stunder, vunne man här en än 
mer direkt nytta än a f de flesta öfriga frivilliga idrottsföreningar. 

''')-

Handvapen. 

]i'rågan om införande af automatiska handgevär såsom 
allm än beväpning har iinnu ej tagit något afgörancle steg 
framåt. Olika konstruktörer framställa dock fortfarande båd e 
automatiska gevär (karbiner) och pistoler. 

Här i Sverige bar en kommission bestående af chefen 
för infanteriskjutskolan, rnajor vV. Bergenstråhle samt kapte
nern a O. Almqvist och L. C:son Sparre utfört en del försök 
med automatpistolor. Ur denna kommissions, under den 21 
november i år till generalfälttygmästaren afgifna rapport torde 
följ ande vara af intresse. 

Kommissionen försökte följande modeller: 

Kaliber. Vikt . 
Parabellum- p istolen . 
Browning-
Colt-Browning
Manlicher-

» M/1900, N:o l. 
7 ,65 mm. 
7,G5 » 

9,5 
7,63 

Manlicber-karhin- ,, ..... ... . ... . 7 ,G5 » 
Hamilton- ..................... G,5 )) 

Browning- » FM/HJ03, N:o 2. !:J,o )) 

O,ssr; kg. 
0,625 )) 

1,000 )) 

o,sso )) 
0 ,\J\JO » 

1,200 )) 

0 ,\160 )) 

Af beskrifningarna på de olika pistolerna anföres bär en
dast trenne, nämligen: 

Browning-pistolen, MI 1900, N: o l är försedd med s. k . 
gastrycksmekanism, d . v. s. endast slutstycket med vidfästade 
delar , i detta fall hela manteln , deltager i rekylrörelsen bakåt. 
Pistolen bar ett magasin för 7 patroner, som underifrån skjn
tes in i kolfven. - *) Uteslutet a[ Hed. enligt föredragandens önskan. 
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Si.ikerhetsi.mättningon är onkel och verkar genom ett litoL 
vred på yänstrn sidan, som kan skötas mc<l högra lwll!Jens 
tumme, umler det pistolen håll es i l'änli gställnin g. Serlan alla 
skotton blifvit afskjutna följer ett blindskott, d. v. s. intet till
kännager !'ör skytten att pistolen är oltu1clat1. 

CoLt-Browning-pistolen i.ir lörsecld mod s. k. rekylmeka
nism mell regling, d. v. s. själiva pipan (]eltagor vid rekylens 
hörjan i rörelsen. Pipans rörelse lmkåt är likväl synnerl igen 
liten , och mekanismen ter sig lör ögat ungefär såsom Brow
ning-pistolens mekanism. Magasinet, som uncleritrån inskjutes 
i kolfven rymmer 7 patroner. När sista skottet är aHyradL 
följer liksom vid Browning-pistolen N:o l ott blindskott, utan 
att man förut kunnat se på pistolen , att den Yar oladdad. 

Pistolen bar baktill en yanlig hauo, som kan haU- eller 
helspännas för hand , men den spännes automatiskt vid skju t
ning. J-lanens halfspänn är don onda säkrin g, som J-inn os p{t 
pistolen . 

Browning-pistolen JI'M/03 N·o 2 slutli gen har gastrycks-
mekanism. Don lad(las på samma sätt som Browning N:o l 
aenom införande underifrån af ett magasin rymmande 7 pab 

troner. Sedan sista patronen blifvit affyra(l stannar slutstyc-
ket mod mr\lltoln i sitt bakre higo, så att man genast sor, att 
pistolen är oladdacl. 

Säkringsanordningarna på pistolen äro dubbla; do l s kan 
manteln fastlåsas och <lärigen01n all rörelse å mekanismen upp
häfvas genon1 ett på Yapnets vänstra sida sittande vred, som 
röres med högra baudens tumme, när mpnet hålles i. flin1ig
ställning, och dels f11mes liksom på Para!Jellmn-pisto1on en 
automatisk säker~1otsanordning, som afsäkras genom banden :-> 
tryck emot kolfven. 

< Följ:wde förRök utfördes aJ kommissionen: Procisionsskj u L-
nitw hastiohetsmiitni n o· ntrönam1e af de olika yapnens olllbo-t>' ' b • . b ' 

redskap, en sk i Ida skottets verkan, sk:jutning i mörkor , uth[cll ig-
lJOtsprol", sand- och dammprof, smuts- och rostprof ä[yonsom 
försök meJ att Gla af spetsarna på projektilerna för att se, 
om detta skulle medföra vinst eller olägenhet. 
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Kommissionens omdöme om vapnen: 
Hamillon-pistolrn: Vapnet är till sitt yttre sy nn erli gen 

kl umpigt i jiimförelse mod öh·iga vapen; clessulom bar deL en 
svag patron och funktion erar oti ll [roclsslällanclo. 1 nästan hvarj o 
magasin sätter sig on ollor t\·å patroner på tvären uneler skjut
ning och omöjliggöm för tillf~ill ot vapnets vidare a iwiindn ing. 
Kommi ssionen liiL också pistolen t~imligcn snart utgå från försö
ken , och torde mun kunna siiga, att vapnet ännu en<lust ~ir 
en försöksmodcll , som bohöfvcr åtskillig omarbetning innan 
den blir färdig. 

JJ[cmlicher lmrbinpistol: Denna pistol är ti ll dot yttre stor 
och klumpig, Rärskild t om man tager hiinsyn t ill , att clou on
dast skjuter G skott, hvilku dessutom ej iiro s~irskiltlt kraftiga. 
Vapnet bar mu,nga utskjutan(l O skarpa kanter, hvilkot tydli
gen är on oläg<>nhet på ett vapen , som skall medföras i l"orclral. 
Något särskildt gocU preci sionsvapen iir dot icke. 

Kommissionen har endast haft 500 patroner för clenna pi stol 
till l' i t t förl'ogamle, lwarför o :j alla försök kunnat utföras; men 
clå af de gjorda försöken framgått, att flora af rle andra vap
nen varit i nästan alla afseenelen öEverlägstHt , har kommissio
nen icke ansett nödigt att söka anskaf[a mora ammunition , utan 
låtit pistolen utgå m Iörsökon . 

JJ[anlic!tcr-pi:-;tolrn: Pistolen är ett l i te t smnerl igen behag
ligt vapen att sk ju la m od. lnom 50 meter iir dess uoggrann
het ä fyen fullt lillräcklig. \ rapn ot har egentligen en hufvucl
olägenh et, det är all<leles för s\·agt. SåYäl kalibom som kulans 
anslagskraft äro för små [ör ett krigsvapen; tlcösntom har det 
en del utskjutande kanter, som äro ol:örclelaktiga . 

BrMcning N·o 1: Pistolen har olt synn orligan tilltalande 
yttre, utan några so m l1 iilst skarpa kantor eller dylikt. Doss
utom skjuter Ynpnet viil. Man kan lloek anmärka, att effekten 
är för liten för ott krigsvapen. En olägenhet är M ven , att man 
icke kan märka om alla patroner i vapnet äro utskjutna eller 
ej, utan att man , som förut är påpekadt, vanli gen får ett blind
skott, sedan sista skottet aflossats . 
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Colt-Browning: Pistolen har i det hela ett tilltnlando yttre, 

fastän !lon är väl tung och stor. Skottot är mycket kraftigt 

och precisionen fullt tillräcklig. H vad man kan anmärka mot 

pistolen är, förutom dess storlek, att den dels icke ftmktiou e

rar med full säkerbet i afseende på hylsans utkastande, 11\'il

kot dock lätt torde kunna hjälpas, och llels att säkerhetsan

ord u i u garn a äro högst otillfredsställande. 

Pa1'abcllum: Pistolens yttre är icke tilltalande, därtill har 

den allt för många utstående höru ocb kanter; men däremot 

skjuter pistolen ovanligt väl. Af alla fönsökta vapen skjuter 

parabellum noggrannast. Den största olägenheten mod pisto

len Lir, förutom dess yttre, att den icke funktion erar fullt auto

matiskt. Ofta måste man med handen slh nod ,, lmäot», fö r 

att kunna afiossa skottet. Om detta är ett konstruktionsfel 

eller end.ast beroende af slapph ot i fjodrarna på do här för

sökta vapnen, är svårt att afgöra. 

Browning N: o 2: Pistolen är till d0t yttre ett mollanti ng 

mellan Browniug N:o l och Colt-Bro1ming samt har, liksom 

dessa, en fördelaktig form. Pistolen skjuter vLll och bar myc

ket sällan låst sig. Skotten äro kraftiga och precisionen full t 

tillräcklig. Anmärkas bör emellertid, dels att kolfven bakti ll 

har skarpa kanter, som Yålla skytten obehag vid skotLlossnin

gen, dels att vissa stift äro så löst fästade , att de stuuclo111 

glida ut, och dels att kolfvens sidstycken äro tilh-orkade af sa 

sprödt ämne, att det fiisar sig, hvarigenom det hämlt att pisto

len låst sig. 

Slutomdörne: 

För att kunna fälht ett slutomdöme om de försökta vap

nen, måste först och främst göras klart, från hvilken synpunkt 

man bör bedöma vapnen. Kommissionen har ansett sig böra 

bedöma vapnen mo<l hLinsyn därtill, att något af dom siml ic 

kunna ifrågasättas att ersätta vår nuvaraJH1o rovoh·or, d . Y. "' 

tjänstgöra som ett försvarsvapen på nära håll. 
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Under sådana förhållanden bör man på ett dylikt vapen 

ställa följande fordringar: 

1:o) Vapnet får icke vara för tungt; 

2:o) Vapnet bör a !'fyra ett tillräckligt verksamt skott; 

3:o) Vapnet bör h af va god precisionsskjutningsförmåga; 

4:o) Vapuot bör h af va sådan form att man med detsam ma 

träffar målet utan noo·oTann riktning" 
bb - ' 

5:o) Vapnet bör hafva fullt betryggande säkringsanordningar. 

Då on del af dessa fordringar i viss mån strida mot hvar

andra, gäll er det att få dom alla lagom afpassaclo. Kommis

sionen anser detta bäst äga rum hos Browning-pistolen N·o. 2. 

Dess vikt är 0 ,06 kg., således något mindre än Colt-Brow

nings- och 1\lanlichor-karbinpistolen; 

dess ungefärliga arbete ii.r 10 meter från m_vnuingen 3G,7 

kg. ell_er detsamma som Colt-Brownings och större än något af 

de öfnga l'örsöksvapnons; 

dess kalibor är !) mm., således större än något af de öf

n ga vapnens med undantag af Colt-Brownings; 

dess precisionsskjutningsförmåga är afsevärdt bättre ii.n 

7,6 mm . revolverns M/87 och fullt j ämförlig med do öfriga 

piStolernas undantagaudes Parabellums, som är något öfver

lägsen; 

~e-ss läge i hand och därmed sammanhängande förmåga 

att t1:alfa utan noggrann riktning är bättre än vid något an

nat af de pröfvade vapnen, och slutl igen 

dess säkring är dubbel och fullt betryggande, liksom vid 
Parabellum . 

På grund häraf anser kommissionen, att af de pröfvade 

vapn:n Browning N·o 2 är det vapen, som bäst lämpar sig 

a~.t sasom kngsvapon användas t ill försvar på nära håll. Dock 

bora do i bil. 7 föreslagna förändringarna å pistolen vidtagas. 

Så långt kommissionen, och då nu frågan om ett nytt 

e~clhand va pen I ör själfförsvaret kommit u p p, är det åtminstone 

for mi g,_ glädjande, att den tillsatta kommissionen oj synes 

v_a~·a besJälad. af elen förkärlok för don lilla kalibern, som tog 

Slg uttryck vtd anskaffanclet af 1887 års revolver, och hvaråt 
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il!' ven g i f vits ut try ek i on del Iaukli Ltemtur vi (l boskrifni ng ar 
öiver nykonstruera(lO auLomatpislolor. Don andra i ordningen 
af do af komminsioneu uppställda fordringarna p[l ett vorksaml 
olrlhalHlvapon till själfförsvar uppfylles bänt a[ etL vapen med 
stor kaliber. Kommissionen yttrar dock p~L ett annat, oj an
fön1t ställe, ett visst tvifvol om ens D mm. kalibor och mant
lad kula blifvor tillräckligt verksam. .\.Jt kulan bör vara manl
]a(l synes kommissionen som ett axiom oeh mot att mantla 
basen och bakre Llolen fram till og i von, el å vid ani:ilagcL don 
omnntlaclo delen vi(lgar sig, tala humaniL~lra skäl. För att i 
allt fall gi[va kulan elen möjligast största stoppande förmåga 
löresUts , att konstruera kulan med spotson rtffikuren si't mye
kor, som det ii.r möjligt, utan att iHvc:ntyra patronens imtyran
l1o i patronläget 

Don af kommissionen föranlade Broll'ning ~:o 2 är on 
gastryuksmokanism och häri skulle jag vilja :-:~e enda invLlnd 
ningon mot densamma. Lindor försöken har ingen klick [öre
kommit, n1on om on s[tdan [örokommor, huru skall då vap· 
net handtoras') Det förefaller som skulle man clå nödgas an 
lita don andra handon för att få nafvot klart till nytt skoLt. 
I en del vapen med rekylmekanism torde under sådant för
h[tllande vapnet kunna göras klart till nytt skott on<last man 
har något att trycka vapnets mynning emot och clärigonom 
åstadkomma samma rörelse på pipan, som vid rekyl. 

Jag har fömnleclts till clessa reflektioner af ett .rttrandc 
nf öfvorste J. CJ . Lomcl1en i ett föredrag, som han höll för nflgra 
i'tr seelan om automatiska llan<1vapcn. Yttrandet fälldos vi d 
en jtimförolso mellan automatpistoler och en vanlig sj~ilfsptln

nande revolver ouh gick i korthet ut cHirpå, att, om man hlcho 
plötsligt anfallen och boEann sig i brottning mo<1 sin motstån 
dare samt ]yckades få upp sin automatpistol, och clenna till 
fälligtvis klickade, vore <lon a[ ingen nytta, under clot revol
vern uneler lika förhållanCien var klar till nytt skott genom on 
förnyad tryckning på af"tryckaren . Har man under ofvan an
förda förhållanden en automatpistol med rekylmekanism och 
så beskaffad, som jag nyss förut sagclt, är en tryckning af 
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n1vnningen mot motst[tnclarons kropp nog att göra pistolen 

kl;r till nytt skott. 
Om nu Colt-Browning-pisto lens rekylmekanism iir beskaf

fad p ~L otvan antydda siitt, ollor hitt kan göras s(ldnn, anser 
jag detta vara on sådan Iön1el, att, då de::os öfriga ogenskaper 
a t kommi ::;sionon erkännas st{L Browning N:o 2 gauska nära, 
jag skull e käuna mig hi"tga\1 att i stället rekommendera Colt· 

Br0\\"11 ing-pistolc11. 

Stockholm i N01·emhcr 1D03. 

U. Broman. 
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Spanings- och bevakningstjänsten. 

Uppsals a[ N. Klado i ryska marinkal endern > 1\"ajcnn ic fioti », 

utgifven af sto rfurst Alexander Mich ajbOII· itHc il . 

Öfve rs fltt ning af l<aptcn O. Lybcck. 

»Om en eskader, som söker spana efter ncnden, icke är 
besittning af kryssare, så anser jag, att den skall förirra sig ; 

söker den däremot un(lvika sammanträffande med fienden , så 
anser j ng, att den är i farligt läge.» Med dessa ord har den 
genialiske amiralen lorcl Nelson tydligt karaktäri serat, huru 
omfattande betydelsen af kryssaretjänsten är i en eskad er, LiEven
som angifvit de två hufvudsakliga uppgifter , som läggas på 
denna tjänst. Att uppsöka och i tid upptäcka fienden sam L 
att i händelse af behof döl ja för honom egna rörelser - se 
där de uppgifter , för hvilbs lösande en eskader tir i behof al' 
kryssare. 

För att uppnå dessa ändamal afdelas kryssare antingen 
till bestämda platser rundt om en eskader, diirigenom försto
rande dennas synkrets , eller ock sändas de ut från eskad ern 
på kortare eller längre tifl i och för särskilda uppdrag. 

J det första fall et följa dc csbt,lern m erl samma kurs och 
samma fart, liksom oföränderligt bundna vi,l denna, och bära 
då benämningen bevakningsfartyg. 

I det senare fallet erhålla de under sin detachering från 
eskadern och beroende af det dem gifna uppdraget en större 
eller mindre själfständighet och biira benämningen span:inps
fartyg. 

L 
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Lämpligaste fartygstyper för bevaknings- och 
spaningstjänsten. 

Emedan bevakningsfartygen äro afseelda att fö lja eska
dern, erfordras för dem i nllmänhet icke större fart och icke 
större aktionsrad ie än den, som förefinnes hos eskadern~ slag-

l,er)P 'Till[älli o· fartökni1w kan kräfvas a[ dem , t. ex. v1d om-s'" - . _(, b · o 
byte ::t f plats inom bevakningskedjan eller om det gäll er att 
·aaa och arwripa inom synhåll varande handelsfartyg o. s. v. J b e b . " .. . , 

Spaningsfartyget di.iremot, so m maste rora s1g fullt obe-
roend e af eskadern, bör äga såväl högre fart som större aktions
radie. Det bör iifven äga möjlighet att under liingre tid hålla 
denna högre fart. 

Mindre fartyg kunna säll an an vändas som bevakni ngs-
fartyg och nästan aldrig som sji.ilfshimli ga spaningsfartyg. De 
bafva en alltför begränsad horizont, och i friskt väder äro de 
utsatta för rullning, allt förh ållanden , som försvåra deras buf
vudu p p gift -- att se. 

Goda stridsegenskaper äro alltid eftcrstriifvansvärda ehuru 
icke absolut nödvändiga hos bevaknin gs l'artygen , då dessa i de 
Hesta fall kunna stödjas af själfnt eska(lcm. 

För spani11gsiartyg däremot utgör god stridsförmåga ett 
oundgängligt vi llkor, då dessa icke kunna räkna på hj älp från 
egen kanske långt a(iägsen hufvudstyrka. E ndast 01n man vet, 
att fienden saknar starka kryssare eller att möte med saclana 
icke är antagligt, kunna svaga spanare utsändas med något 
bopp om lramgång. Om grundgåend e och till följd däraf 
svaga spanare siinclas in emot kusterna , böra de följas af starka 
kryssare, hvilka vid behof kunna tjäna de n1 till stöd . 

l\1ed leclning af det sagcla kan man bestämma de lämp
ligaste typerna I ör spaningen o oh beYakningen. 

Spaningsfctrtugen skola yara starka och snabbgåend~ samt 
äga stor ftktii:msm(lie. Dessa vi llkor uppf,yllas enelast ar pan
sarkrvssare af större ell er mindre deplacement. Vicl spaning 
på S);nnerl igeu stora afståncl kunna dc åtföljas af torpoclfariyg 
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i och !'ör rekog nosl:er in g al' kusLe r, e ll e r i Ol:h fijr fijrbi n<1 els<• 
nwd ogen eskader o. s. v . 

Dc yUrc bevaknings(a l'ty.r;en böra vara patt sn rkryssn rr·. 
Om man ieke iiger n ågra dy lika, kan man ntHl er Yi .~sa l'örh [tl 
land en, hvilka htir n edan skola t;kMski'tcln s, er sli lla dem m c:cl 
fi lagskcpp. 

(hriga bevakningsfartyg kunna nLgöras a[ h vilka s lags 
kryssare so m häl st, l'ömLsaLL bl oLt att <1 e iiga tillrii('klig S\'11 
kroLs ooh sjödug1igh oL. Torpedfartyg kunna tjiina endast iii ] 
l'örbindolso mellan beva knin gen och cskaderu . Opansrude krys
sare kunna icke u pplriida itYarken si'tso m spani ngs l'art.vg oll e, 
Stiso m yttr e bevaknings l'artyg. l •~ n!l ast säsom inre d . v. s. i 
åsyn al' hu[vtlll s tvrkan llL)l>triid an cl e beYakuin(l·s[arhn· kunn a J b . b 

cl o korrnna till anviin<1ancl c, me 11 i de lLa [all kunna de er sii.Lta;.; 
a[ hj iilpkryssare, ja till och m oc1 at transportfartyg. Do äm 
tlii romot användbara i o<..: h l'ör l'ijrbinclolse m ellan spauings l'ar
tygo u ot:l t eskadern , m en i dcLLn !'all kunna do orsLi t tas af tor
po(Hartyg. Inför dessa senare m åste dc iitven triida t i Il b a lm 
i det hiin~ocncl et, att do iiro l'lir s tora tör att kunna lo[nL pn 
kol !'rå n andra fartyg. I strid slutligen ii ro do n iistan \'iir
rl e lösa. 

På g nm<1 a[ allt detta utgöra opausrado kryssare inom 
en eskade r ondas t on slugs lyx, med lwilken lJlott sLator ml'd 
oLogriinsacle marin budgote r k u n n a bestå sig. Dylika stntcr 
IJyggfi sig s[u1ana lmfvudsakligon för ha ndeln s skyeld och nl'sc 
dom atL uppträda på kortare al'slfw<1 l'ri\.n cle talrika kol s ta Li o
noma . l\lon för st.ator m ed oboLydli g sj iiltandel o<: h ll10(1 l'<"t 
kol stati oner bliha u tg il'Lom a för byggandet fif opansrade krys
sare, siirs kildt om man därigeno m t illbakasätter hyggandol' al' 
pansarl'artyg, allti<1 al' o[rukLbar art. Man skull e dessutom kunn a 
anrn tirku, atL ii.fven !'ör a nl'nll kunn a t1ylilm kryssare mo<1 l'iir
<181 utby tas mot bcvämdo postfm garc. D essas koHörnl.d iir s lörro 
och derns fart säkrare. 
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n. Grunder för bevaknings-· och spanings
tjänsten. 

Betydelsen af teoretisk utredning af hvarjehanda frågor 
inom sj ö taktiken. 

Dessa grunder stöclja sig hu[vntl sakligon på vissa geome
tri ska förh åll a nd en , och man skulle ju kunna fram ka sta frågan , 
bvilkon n,v ttfi rent tooretiska hct raktolsor knnnfi bringa en s[L 
prakti sk sak som sjötaktiken. Det är därför skäl att undersö ka 
betydelsen aJ on d ylik tooretisk utredning, mnan man tager 
s1g an densam ma. 

Det är ju icke m eningen , att en chef, innan ban fattnr 
ett beslu t, särskil el t om det ä r i fi enr1ens nilrhet, först skall 
söka påminna s ig de matematiska utläggningarna för att ut
fö ra de n enfi eller den andra manövern. Härigenom sku lle 
han j u kunn a lörsurn ma ett [ön1 elakl igt ögon bl i ck, sorn kan
ske icke återkommer. Han måste r1äl'emot anyän<la sig al' s in 
erfarenhet och sitt ögonmått. 

Men just denna Yiin1efulln erfaren hot och el etta säkra 
ögonm å tt, do falla icke n er frå n himmelen på en che l' , så fort 
han erh å lle r sitt befäl. F'ör erh ålland e af dessa egenskapor 
ford ras on lå ng pmktik, om ock endast i freus tid, och d enna 
praktik bör vara ordna<1 så följdrikti gt, att dossfi niimm1a egen
skaperna orh iU!ns p[L kortaste tid , p [t dot att oj en massa onö
diga och onytLiga rön m å göms. Praktisk ö[ning bör yar<.t 
ordn ad så, att don 1e<1er raka \·ägon till måle t - verklig strid s
Lereclskap - men som en l'iirbere<lolso, innnn dennn prakLi
ska viig Lelriides, skola allti<1 tooretiska studier vara af Yiinlc. 
Man m·håll cr genom dem möjlighet atl på papperet fram ställa 
olika kombinaLion or a f strategiska och taktiska frågor och på 
så sätt e rh å ll [}. en l'örLererlundo föres tällning om hvilka kom 
binationer, som för hvarj o sär sk ildt fall kunna vam i stånd 
att skapa det l'ördolaktigasto läget. En (1ylik teoretisk utred
ning tjänar till utgångspunkt för do prakti ska öfningarna, e [tor 
hvilka dot, som synas vara ol'ördelaktigt i praktiken, hör för-
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kastas. Genom att teori och praktik hela tiden sanwerka mo,) 
Jwaranclra i studier och öfningar, kan bäst hos ortleeron ska
pas erfarenhet och omdöme, egonskaper som skola i mycket 
hjälpa rlom, när (le komma i stridsförhållanden. ALt On (la ~i 

praktisera, utan några tooretiska utredningar, c1ot är att ströfva 
omkring i mörkret, i hopp att händelsovis stöta på hvad man 
söker. 

Särskildt nyttig kan samvorkan mellan teori och praktik 
bli fva vid studiet af bevaknings- och spaningstjänsten, efter
som härvidlag den praktiska öfningen kan utföras i gansb 
nära ö[vorensstämmelsc mc<l verkligheten; sjäHva str itlon ut
gör j u ett undantag i denna tjiinst, och för att lösa alla tk 
uppgifter, som kunna hänföra sig till dessa frågor, uohöfve,
oftnst ondast att finna riitt på motståndaren. 

När det är fråga om kryssare , sft måste striclen betrak
tas som ett ytterlighetsmodel , hvilkct dessa fartyg, så lfmgt 
som clet är möjligt, bör söka undgå. Dc draga sig tilliJaka 
för en starkare, men förfölja en svagare motståndare, det so
nare o[ta icke så mycket för att krossa densamma, som för 
att antingen jaga bort !len från egen eskaders närhet ollor för 
at.t i dess hälar följa ertcr till don fientliga eskaderns närhet . 
På så sätt kommer i kryssarens tjänst ofta att bli[va fråga om 
jagt, lwilken i sig innefattar en tid , räknad från det ögoublick 
motståndame upptäcka hvarandm till det ögonblick en stri cl 
börjar eller förföljandet upphör. J akten har sina särskilda 
grunder, om hvilka det är nö(lvändigt att äga kännedom för 
att draga största möjliga fördel a[ egen fart och för a t t kunna 
djärft begagna sig af mot.ståndarens misstag. 

Jakt i öppet (a1 ·vatten . Låtom oss antaga, att motstån
darne upptäcka hvaranclra i horizonten och , kännande bvar
anclras ömsesidiga styrka , börjar den ena att fly , elen andra 
att jaga. Om de befinna sig i sådant hafsområde att vägen 
är dem öppen i alla riktnin gar , så beror frågan tydligen af 
hvem nJ dem, som ägor don största farten . Om denne söker 
undfly strid, skall det naturligtvis lyckas lwnom; om ban ditr
emot söker strid, så har han stora utsikter att kunna bringa 
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motståndaren därtill. Vi säga icke, att han säkert kan göra 
det, af <l en orsaken, att on1 fartskillnrHlon är obetydlig och 
t. ex. t iden lider mot aftoucn, kan den trögare undkomma i 
mörkret. 

Men i allmänhot behöfver icke ett trögare fartyg alld eles 
afstå ifrån jakt. I kriget och särskildt i sjökriget måste man 
alltid lägga någonting på slum pen: ett ha ve r i kan uppstå i 
motståndarens maskin, en frisk uppblåsande bris kan minsl..:a 
hans fart i större mån än egen o. s. v. 

Den fördelaktigaste riktningen för Hykt är naturligt\·is 
raka kursen ifrån fienden. 

Jakt i närheten af lcust. En helt annan vändning kan 
saken taga, om motståndame till följfl n[ omständigheter äro 
bundna i sina rörelser. t-lådant kan intriiffa i närheten af ku st 
eller om några kurser äro farliga för den förföljda, t. ex . orn 
han på dessa utsätter sig för möte med andra fie nder. Vidare 
kunna några kurser vara honom fördelaktigare , t. ex. om J e 
leda mot egen hamn, som kan tjäna till tillflyktsort, eller mot 
egen eskader, som kan tjäna till skydd. 

Om Jen svagare befinner sig vid kusten, då en starkare 
visar sig t ill sjöss, så måste den första antingen söka und
komma längs kusten eller också störta sig rätt till sjöss, i 
förhop pning att, tack vare sin fart, kunna passera förbi sin 
motståndares skott. 

Det är tydligt, att den tid och det utrymme, som i detta 
fall står Jon starkare men trögare till buds för att afskära 
motståndarons återtågsväg, äro starkt begränsade, och största 
svårigheten ligger just i att hastigt bestämma, huru på förd el
aktigaste sätt bogagna sig af tid och utrymme. 

I de flesta fall blir det mycket svårt att gissa, hvi lken 
Väg den förföljda har valt. Man kan ju stödja sig på det an
tagandet, att han väljer den för honom fördelaktigaste vägen, 
från hvilken han endast skall vika, då han därtill tvingas af 
t. ex. kustens formation. 

Äfven förföljaren kan ledas af olika omständigheter, så
som kustens närhet och riktning, möjligheten att · förena s1g 
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mecl egna fartyg, önskan att draga motständaren från ogn n 
bufvuclkrafter eller elen motsatta önskan att locJm honom mot 
eskadem, vädorlekslörhållandon m. m. Om ban måste, kosta 
lwacl <let vill, al'skära sin motståUllare frön åtorU1gsvtigen, si\. 
Leskimmer han sin hus så, att han antingen lägger sig i n10 t 
ståndarens väg, eller s;\ att han fortast möjligt kommer domH · 
inom skotthåll. 

Låtom oss nn lösa några problem , hvilka hiinförn sig til l 
lle mest karaktäristiska fallon vill jakt. 

Problem I. A önskar afslciim återtåg"'viigen f ör B, hvil
kPn söker afliigsna sig i riktningen B X för att l1 clt O('h hållet 
undlwmma A. 

Hvilken lcurs bör A taga, om hans fart = v och B:s fart 
v1 (fig . 1)':' 

På B X afsättn vi då från B den distans, hvilkon B knn 
genomlöpa på ett visst ti(1smornent, t. ox. en timme, d. v. s. 
vi a fsätta hans fart. l\[ed den erhållna punkten b som medel 
pnnkt och mod A:s fnrt som raclio beskrifva vi en cirkelbåge, 
som skär A B i d. Riktningen A B 1 som är parallell med d u, 
Llir !len sökta kursen. Sammanträffandet skor efter en ti d 
t=A B 1 = BB1 . 

l\ lotståndame se h varandra hela tiden u n-
v v1 

der samma pejlingsvinkeL Det är tydligt, att problemet ich 

kan lösas, om v < v1 och kursvinkeln X B A > 90°, hvilkot i 

de fl esta fall blir förhåll::m<lot, eftersom B vlll undkomm a. 
Under motsatt förhållamle måste A för att jaga upp motsti\.11-
daron ha[va on fart v, som skall vara > än v1 sin. X B A. 

I cle fall , då A icke kan helt och hållet jaga upp B, biir 
han likväl söka nalkas honom så nära som möjligt, livarvid 
det är 1nycket viktigt att kiinna , hvilket afstånd som blir del 
kortaste dem emellan. IIäraf beror ju, huruvida A har någon 
utsikt att komma inom verkligt skotthåll. Denna fråga löse~ 

i nästa problem. 
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Problem 2. A förf'öljer B, hvilkcn dmgcr siq unelan i 
riktningen B X. A har mind!'c fart iin B. Kan A npphinnct 
B? Om så icke ä1· rn~jligt, hvilken kurs Mr ltan välja för att 
kommn B 8c'l niira som 1n~jligt, och hvi!lrct bhr det nii,rrnast e 
afl'iåndct dem emeUa n'! ((iy . 2) 

Fr{m B lilgga Yi ut 1'1> i riktningen B X; mod punkten 
b till llle<lelpunkt och v till radio Leskrif\'a vi en cirkelbåge. 
Denna skilr al!lrig A B, hvarför A icke är i ståml att hin11a 
fatt B. 

x x 

B, 

Från B draga Vl en tangent till denna båge, förena tange
ringspnnkten d med b och fl'i\.n A draga vi on linje parallell 
med el b. Detta bliher den sökta kursen, och afståndet "i C 
blir det mi n sta afstånd från h vilket A kan nalkns B. Detta 
bevisas däraf, att om A började jakten i C, så skulle l1an holt 
och hållet sammanträffa med B i Bl. Om detta afstån<l A C 
visar sig yara större än do verksamma skottvi<lderna hos A, 
så kan denne senare, om !len börjar jakt för att söka strid, 
endast lyckas genom tillfälligheters intriiffamle . 

Om däremot detta afstånd är betydligt mindre än artille-
1'idslwift i Sjöväsendet. 13 
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riets skottvidder, så kan A ytterligare utnyttja sitt fartöfver 
skott (d. v. s. öfverskott på fart för att hinna inom skotthåll) 
ocb ställa för sig ännu ett mål, nämligen att komma inom 
verksamt artillerihåll pä km'tast mö)liga tid. 

Den frågan löses här nedan. 
Problem 3. B. söker un(lkormnct -i riktningen B X. Hutl

hen kun böl' A välja f'ö·r att på kortaste tid komma honom pä 
ett gifvet a{8tånd p? 

Låtom oss antaga, att problemet är löst och att A:s kurs 
bör vara A D (ng. B). Drag geuom A linj en A E parallell 
med B:s kurs; med punktema A och D som medelpunkter 
och p som radie beskrifva vi cirklar. Punkten F, i hvilken 
A D skäres af den första af dessa cirklar, förena vi mod B 
oob utdraga linj on B F till punkten G, hYnrest den skär lin 
jen A E. 
A A G F likformig med .d B F D. 
A G = D B: A G = A F . D B, men D F = A K 
A~F DF DF. 
·. · A O = A P. D B; A F = p; D B = ·ut 

A G = p v1 

v 

x 

j) 

' 
-'k 

- -;"' -- ' l 

.13~::.-- -

-- -
A K A K v . 

l 

Följaktligen finner man A G myc
ket lätt genom uträkning, men det iir 

bättre att hafva ta]-,eller för u ppsökan
de af densamma. Om A G är bekant, 
så bör man fijr att finna kursen A D 
gft till vä2;a på följande sätt: drag ge
nom A en linje paraHel med B X och 
afsätt på denna stycket A G, förena G 
med B. Drag med A som medelpunkt 

1 v- c uh 11 som radie en cirkelb<'tge, h vil-
l 

..<. ... _-- ~~ 
kens skärning mecl B G gifver don kur
son bestämmamle punkten P. 

I de tre nyssnämnda problemen 
l1afva vi augifvit regler för bostäm
m::mrle af den fördelaktigaste kmsen 
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för en förfölja nde. Låtom oss nu vända oss till den förföljda 
och granska, hur man skall finna bans kurs, så att han unel

o-år strid. 
D 

Problem 4. B, som är öfvcrlägscn i fart, söker undgå 
strid. Hu!'u kan lwn välja sin lcurs f'ö1' att vara ('öl'vissacl om, 
att A icke kan nalkas honom inom ett af'odänd mineli-c än P, 
Jwilket betecknar det afstånd, på lwilkct A lwn ästadk01nma alt

var·sam skada. 

Med A som me\lelpunkt (fig. -±) ooh p som rarlic rlrnga 
vi en cirkelbåge, till hvilken vi draga Uwgonten B C; från tan
uerino·spunkten C afsätta vi I'å liu]·eu A C-v= A:s bastigllot; 
b n · .._ 

med punkten h som medelpunkt och med B:s hastighet '~ ' t 

draga vi en cirkel som skär B C. Frfm punkton B draga vi 
linj en B D parallell med a b; från samma punkt B draga vi 
linj en B P, som med B A gör en Yinkel = E. Det ii.r tycl
li ot att B kan taga hvilken kurs som hälst utanWr vinkeln 
"'' D B P. Vinkeln E vilja vi kalla den farliga vinkeln. Fiii' att 

äga möjlighet att hastigt räkna ut farliga vinkeln E enligt 
tabeller, så dela vi densamma i två Yinklar a oeh ~ · 

E 

f 

D 

p 

-- A 
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På så sätt kunna vi ur tabellenw I och II erhålla vink
larna (/_ och p, bv ilkas summa utgör vinkeln E. Argument i 
tabell I iir motståndares farter v och v1 samt i tabell II den 
förföljaudes skoLtvidd och afståndot mellan motståncbrna. 

Tabell I 

gifuande stodeken af vinkeln r/.. 

l v i k n o p. 

l":.~,: 10 l '' l 12 113 l H l " I IG 1'' 1'' 1 " 
11,0 

11,0 

12,0 

12,5 

13,0 

13,5 

14,o 

1.4,5 

15,0 

15,5 

1G,o 

1G,5 

17,0 

17,5 

1t:l,o 

1t:\,5 

1 !1,o 

19,5 

20,0 

G5° 
()0 
f)(_) 

1>3 

50 

48 
4(i 

44 

42 

40 

38 

37 

BG 

35 

34 

33 

i32 

31 

30 

72° 
GG 
(i2 

58 

55 

52 

49 

47 

45 

4B 

41 

40 
!)9 

as 
37 
i)5 

3± 

33 

74° 
G7 

G3 74° 
5~J GS 

5G G± 

53 GO 

51 57 

49 55 

47 0:2 

45 50 
4" 0 48 

42 4G 

41 45 

39 43 

38 42 

37 41 

75° 
G9 

G5 75° 
G l 'i O 

58 ()(j 7()0 

5(j (i2 70 

53 59 (j() 7G0 

51 5G G2 71 

49 54 GO GG no 
47 01 57 G4 71 

4G 50 55 G l G7 77 

45 49 53 58 G4 7:3 
l 

-· 1H3 --

'l'abeJI II 

.r;ifuande o;torlcken a{ vinkeln [3. 

C~ B 
f eJ.. 

A 

~ 

p i mil. 

2 l 11 o 17 l 2± l 30 l 37 4ii 53 GJ l l ,o 
2,5 

3,0 

3,5 

4,o 

4 5 

5,0 

G,o 

7,o 

S,o 

9,o 

llO,o 

9 14 

s 11 

7 !J 

5 R 
5 7 
4 7 

4 

B 

3 

2,5 

G 

5 

5 

4 

4 

19 25 

11 20 

12 17 

11 1<J 

10 1il 

H 12 

s 10 

G S 
G 7 

5 7 

30 i35 

24 28 

20 2± 

19 21 

LS 18 
l4 1(i 

±O 4G 5R 

32 37 42 57 
28 B2 3G L_l(j 59 

2,1 27 :;o 39 19 

21 24 27 34 43 

18 21 24 30 07 

11 1il 15 17 20 25 30 

f.l 10 13 15 17 21 25 

8 9 11 Vl 15 18 22 

8 9 

s 
10 11 12 lG 19 

9 110 11 l H l 17 

Exempel på jakt. 

:3,::; l 4,o 

l 

li1 

52 Gi3 

4-t 52 
i! G 42 

30 35 
2G 30 

23 27 

20 

Exempel 1. Kryssaren » Pamjatj Asova», ägande l G knops 
fart och följa af on eskader, befinner sig i pnnktcn A (fig. 5), 
då hon under kusten i punkten G och på 8 mils afstånd upp
täcker kryssaren » Gefion», h vilken kan göra Hl knop. G ön
skar till Iöljd af sin relativa underlägsenhot att undkomma 
strid , hvarför den under full fart aflägsnar sig i riktning mot 
Udd en B, bakom h vilken på ett afstånd at 20 mil uefinner sig 
en tysk eskader. J(ryssaren "Pamjatj AsoYa>> måste söka 



tvinga '' Gefton >> till strid 
rapportera ryska eskaderns 

I'ig . 5. 
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för att denne icke skall kunna in
upptäckt inför den tyska amiralen . 

H vilken kurs bör ban välja un
der antagande att ban knn till
foga >><le:f-ion)) tillräckligt stor 
skada p[t 20 kabellängelers di 
stans? 

Den kon struktion , som lw.r 
blifvit gjord i problem l, Yisar, 
att A icke kan löpa inpå G, m en 
problem 2 gifver iU A den kurs 
A G1 , rned lwilken ban kan n al 
kas G inom minsta distans; den 
na distnns uttryckes genom län g
den A D, hvilken i den gifna ska
lan motsvarar 9 kabellängder. 
Om vi lägga ut detta mått ifr[m 
G1 i riktningen G1 A, erhålla Yi 
punkten A1 , i hvilken A befinner 
sig i det ögonblick, som G be
finner sig i G1 (45 min. från jak
tens början). ~c På 20 kabelläng
ders afstånd kommer ban lO mi n. 

G tidigare. 
Gången af striden för A blir följande. ElLlen börjar i 

A
2 

och fortsättes under 7 min., medan afstö,mlet minskas in till 
9 kabellängder. Efter att nyss hafva kunnat använda hela 
bredsidan, kan den ryska kryssaren i A 1 en<1ast använda stiif
pjiciserna. I A1 bör kryssaron >>Pam jat:j Asova )) taga samma 
kurs som motståndaren, då han åter uneler n[tgon tid kan verk tt 
med hela sin bredsida. Rtriden slutas, då afståndet till G ånyo 
uppgår till 20 kabellängder, och har då pågått under on dryg 
haJftimma, hvilkot är fullkomligt tillräckligt för >> Pamjatj Asova>> 
att nllvm·samt skada »Gefion >> och icke gifva honom möjligbet 
att förena sig med sin eskader. 

Om A hade börjat giren tidigare och under hela tiden 
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bålli t G under eld från hela styrbords sida, skulle striden blif
vit något kortvarigare och afståndet aldrig nedgå till det allra 
kortaste, d. v. s. till 9 kauellängder. 

I detta fall är kortaste afståndet, \J kahellängdor, likväl 
mindre än clet verksamma skjutafstånrlet, 20 kabellängder, d. 
v. s. A har ett visst öfverskott i fart , h varför man skulle kunna 
tillämpa tredje problemet, i hvilket fall A bör taga kursen 
A G3 . Ilon konuner då fortast i elden, men kan hålla denna 
blott u n der kortare t id och på större distans . l\Ien det tinnes 
fall , d å en dylik kurs bör väljas , t. ex. om elen udde, bakom 
hvilken G vill hinna, ligger vid B 1 . 

Några data i detta exempel kunna erhållas ur tabellerna 
I och U i ställ et för genom konstruktion. 

Om vi uppmäta vinkeln A G G1 finnn vi den vara 63 1/ 2°. 
Vinke ln A G D blir f; och vinkeln D G G1 blir (/. (se 4:e pro
blemet.) 

Enligt tabell I, (/. = 57°, fås ~ = 61/ 2 °, enligt tabell II 
p = O,a mil , hvilket är det sökta kortaste afståndet. 

Exempel 2 (fig. G a). I en vik träffar A den betydligt 
svagare B, som vill undvika strid. A gör 14 knop, B 17. 
Hvilken af riktningarna B ]f eller B ]f1 bör B välja för sin 
flykt. Verksamt skotthåll för A är 15 kabellängder. Arstån
det A B vid jngteus är () mil. 

En1igt tauell I och II (/. = 56°. 

~ = 15°. 

farlig vinkel E = 71 o_ 

Om v 1. ltigga ut denna vinkel a[ 71° p a omse sidor om 
A B, s[L erfara vi, att B endast kan undkomma i riktning mot 
ud den M. 

E:rcmpcl 3 (fig. 6 b). C (18 knop) träffar invid en kust 
två fientliga kryssare A (12 knop) B (13 knop) . 

Hvilken kurs bör C välja för ntt undkomma dom? A C 
= 4 mil och B C = G mil. 

Enligt tabell I och U u. A 

f; A 

E A= G-±0 

r/. B = .:j,ljO 

~B = 15° 
BB = ö1°, 
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Om vi nu lägga ut <le farliga Yinkl::tma, sii ilLerstär dl'll 

ii Jig. äkuggado soktom, inom hvilkon C lu gnt knn taga sig 

till sjöss. 
Fig. ö a. Fig . 1J b. 

E'.cempel 4 (tig. 7). B (Hl hop) går kurson B M, friin 
hvilkon bon på gruncl af omshindigbetema ieko kan vika. H0° 

om Labon1 och på H mils afståm1 u ppWcker hon on i1entl i g 

kryssare A, med hvilken hon ogärna vill inlåta sig i slri<l. 

Hon antager, att A:s fart icke öfverstigor lG knop. Kan lt on 

uträkna, huruvida A kan lyckas nalkas honno inom Yorkstunt 

skotthåll? 

M 

Ä - --
so· 

'v L--
o ..; 

f/ig. &. 

c 

A. 

- ID7 

Om vi nnLu ga att E = soo 
och enli gt tabell T! ~ = 1:->o 

C/. - (jf)O 

Enligt tabell l m f1ste v \"ara 17 knop, ln·arför B bn 

lugnt J"ortsättn sin Yäg. 

Ombyte af plats med afseende på en under gång varande 

eskader. 

Problem i). Eskadern B yår kursen A A1 mect farleJt v. 

Pil eskaderns babo,·ds tärin.r; under vinkeln 'l. oth på af"ständet 
el _går bcvaknings(mrtyqet .}) med sm1mw (art v . E. kan på kort 

tid uppnå farten V. E. erhå1lcr från amimlen order att in
tc~qa Wgc i vi n kel n (1 och p ä af~Hlndet D. Ht·illwn lmrs slwll 

E. taqa för att pä kortaste lid nä det nya bcvcdcninyslägct 

(fi_g. 8). 
För att lösa donn a fritga skola vi ti ll en början antaga , 

att eskadern är orörlig. 

V i draga genom A linjon A C, som med eskaderns kurs

linje gör vinkeln B samt af~ätta på sagda linje det nfståml , 

t ill hvilket hyssaren skulle afliLgsna s ig , och erhålla clii i punk

ton C dess nya be\·akuing>'lägc. EHor som A antages yarn 

orörlig, blir kryssarons kurs R C. Triangeln O H E ii r l i k for· 

mi g med C B H1 . O II reprosenterar hyssarens I art oeh O E' 
eskaderns l"al"L. Det är då tyd li gt, att, medan A förflyttar sig 

till A1 , biuncr B förflytta sig till E'1 . 

J--'<t;· . !). 

Den tid, som bevakni ngsfar

tyget erfordrnr l' ör a t t intaga sitt 

nya läge, erhålles genom att dela 
E'E~ med V. 

l:a fallet. Bontkningsfartygot 

erh hll er onlor att med bibcilål lanrle 

al samma pejlingsvinkol öka sitt af

sttm<l till oskarlom friin afståiHlot d 
till D (1ig. \J) . 
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2:a fallet. BoYakningsfartyget erhåller order att mc<l hi

bohållan<le af afståndot ändra vejliugsvinkoln (fig. 10). 

Fig. 10. 

o V' E:. 

3:e fallet. J3eyakningsfartyget erhåller order att gå öfver 

på andra siclan af eskadern samt cl~ir intaga lilge på visst a f

stånd och i viss bäring. 
I detta fall går bevakningsfartyget förhi eskadern för om 

främsta ell er akter om aktersta fartyget samt styr därefter upp 

till sitt nya läge enligt ofvanntinmcla grunder 

4:e (atlet. En kedja af bevakningsfartyg är på vanli gt 

signalhåll grupperad i vissa bäringar från en eskader. Bentk

ningsfartygon erhålla order att intaga nya bäringar samt öka 

afståndet till distans för afståuclssignaloring (flg. 11). 

Fig . 11. Konstruktionen utföres för hnut 
och ett af fartygen E, S och 'J'. 
Det är tydligt att, om dessas farter 

iiro desamma, blifva äfven dorn~ 

kmser parallella. 

Pärening me(l ei'ilcader. 

En likartad konstmktion som 

elen nyss anförda kan äfvon allYii n· 

das för att lösa följande fråga. 

Problem 6. Spanarefartyget E (fart = V) har slutat ett 

gifvot uppdrag och önskar på kortaste tid förena sig med sin 
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eskader för att med denua växla afståndssignaler (distans Jör 

arständ ssignalering = el) samt vill därjämte träffa sin eskader 

uneler en viss vinkel. Spanarefartyget vet, att eskadern går 

kursen A A 1 mccl farten v. Lösningen framgår af nedanstå

ende teckning (flg. 12). 
Prob/cm '1. I ett visst ögonblick t afsändes spanarefar

tyget E att spana i riktningen A B med befallning att åter

förena sig med eskadern YiLl en viss tidpunkt t1 . Under tiden 

fortsätter esk:adern sin kurs A C med hastigheten v. I b vi l

ken punkt E bör spanarefartyget vända, om dess hastighet 

är V? (fig. 13). 
Fig. 12. 

o v E: ,------ -
' ~\ y',, ,,, / 

'""'-... ( \ lT 
l l 

l l 

l l 
l l 

l 

l 

l 1/>1 l ,---- ----------, !!:, 
~./ {3 / 
"'L'\ .L0L_ ____ ---f1 __ - B 

A A, 

O m spanarefartyget fort

sätter sin kurs, så skulle det 
efter tidsförloppet t1 befinna 

sig i E 1 , då eskadern skulle 
befinna sig i A1 . Om vi 

hån At afsätta en Yinkol 

= vinkeln A Et At, erhålla 
vi linjen .A1 E, utefter hvil
kon spanarefartyget i verk

ligbeten bör gå, och punk

ten E, rhir det bör gira mot 

eskadern. 

Spanan!(artygs förening med eskadern 

under natten. 

Då natten inträder, hör man antin

gen li'tta spannrofartygen omoclelba rt för

ena sig mod oskacleru eller ock skicka 

dem långt hort från donsamma; tletta 

allt för aLt umlvika, att dc ha~:Jtigt kunna 

visa si g !'ör esknl lom och i mi s stag bli f v a 

tagna för Jienclor. 
Naturiigtvis ku11na härvidlag igcn

kätmin gssiunalor förhindra nåo·ot dylikt 
b b ) 

tnen sådana kunna röja egen eskader, 

hvarför det är biittre, om man kau reda 

F~:;. 13. 

l 

l 

l 



-- 200 --

sig utan clcm. l\fan kan i stiilloL gil\·a spa nareinrLygot don in

struktionen, att Yiu nill'llHtnl1et till oskaclorn skall llot gå rund! 

elonsamma utom håll !'ör lätta artilloriot samt sluta till eska 

derns kö. l•~n sådan manöver skulle \'ara myukct ol'ön1clakli g 

för en Jiondo, hvarför dot är oantagligt, att han skulle llanr1 la 

si't. Däroftor bör instruktionen f:öroskrifva för spniiarofnrtygel, 

att det skall lägga sig på låringen af det sista farlyget i kolon

non snmt (liir visa ott ljus synli gt ondast i riktning mot eska

dern. 
Man kan fram higga otl annat S<itt . Ett ho vak n iugsfarl,\·g , 

l'öranclo ott siirskildt ljus, går på Yissl a[stånd föro oskadom . 

Till dett.a närmar sig spanarofartygot, li.iggor f:lig på visst af

stånd för om detsamma samt visar on endast mot detsamm a 

synlig igonhinn ingssignal. 

Spnnarcfw'iy_r;cns förbintll'/sc med land. 

Om spanarefartygens verksambeL försiggår i nilrhoton ar 

egna kuster, böra Jo stå i ständig förbindelse mocl vissa sta

tionor i. land, hvilka kunna i botyr1lig grad unrlorliittn doms 

arboto. Det är här lämpligt påpokn, att kustsemaforer i 

ooh för detta änllamål på långt niir icko äro nhgm [ullätHladu 

medel. .Dot är omöjligt att skydl1a alla smna[orstationer, och 

därför kommn nahuligtyis många af c1om att förstöras af fieu 

dcn. örverbringanllot ar ott hingro meck1elando tager för ö[

rigt on ganska lång tid. På natten kunna do alls icko anviin 

das. Diidvr hör kusten vara kringgiLnlud mecl ott nät af hom 

liga stationer, anlagda pft sådana platser, d~ir man kan skicka 

slup i lnnd. ,t !war station bör finnas en pålitlig man, bosal t 

på platsen Mven under [rods[örhällam1en. l\lannens skyldi g

lJet är att medels närmasto telegraf befordra alla do rnpporter 

han eventuellt kan erhålla. 

Bestämmanärt af fiendens kurs och fa·r/. 

Ett spanarofartyg, som bar upptäckt fiolHlon, bör e:ökn 

samla sft mångu uppgifter om honom som möjligt, innan (kl 
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aar att liimna rar!JJOl't infcir Rin amiral. Förutom fartvasantal 
h Jb 

och ty por bör don ii h·on veta fiendem; kurs och fart, för lwil-

kot senare änllamål här nerlan l'rnmställos on met~H1. 

Problem 8. Spanaren, som \·id np[1Lilekanrlet a[ Jlemlen 

bolinner sig i O (lig. 1-±), stoppar maskinell samt söker hålla sig 

på platsen. Ertor 

hj;. J.i. 

vissa tidsl'örlopp pejlar han iiondon samt 

lägger ut dessa pejlingar O X, O }' 
och O Z i kortet. Under (lo sagcla 

z tirlslörloppon har flenden till ryggalagt 

likut-Lade afståml. Dess kurs oul1 

alla me(l donsamma parallella linjer 

skitras därför af pejlingarna i lika stora 

delar. För att konstruera on d)·lik 

parallell taga vi ph O X on go<1tyr.;klig 

punkt A, hån livilken vi draga en gorl

tycldig linje A C, på hvilken B C a[sät

tes lika med A B. Från C draga yj 

C D parallell moll O Y. Den sökta kur

sen är då parallell med A D. 
o Nu sätter spanaren fart, lägger 

sig på sagda kurs samt lämpar sin 

fart så, ntt flondon hrtlles under konstant pejlingsvinkeL Fien

dens fart är då densam ma som hans. 

Om spannren icke yfLgnr s~itta fart, t. ox. på grund af 

fru ktan att sjii.U upptäckas till följd af llon rök, som uppstår, 

när kol skyfflas in eller dylikt, går ban tillväga på följande 

sätt. Han följer med sakta fart samt tager tYå pejlingar efter 

hvartnnnat , lware[tor han stoppar (fig. 1;-J). E[ter olt tidsför

förlopp motsntmnclo clot, ::om födlöt lllellnn dessa tYä pejlin

gar, tager han on tredje. 

Om A B är spanaron s kurs och O X och O }' de två 

första pejlingarna, så blir O Z r1en tredje, om spanaron hade 

fortsatt med samma fart. Om Yi från B utlägga don verkli

gen tagna pejlingen B K, uJ i r K fiendens liige vi el don tredje 

poj li.ngons tagande. D E, som vi draga parallell merl A C, gif

ver ett mått ph flondons fart. 
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Andra rnctodcn. Efter att ha[va upptäckt fienden i hori
zouten, reglerar spanarefartyget E sin kurs och fart så, att 

Fi,g. 15. 
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D .__ _ __ _L _ _ 

l l 
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kursvinkeln icke förändras. 
När detta är gjordt, tager 
han en pejling, iakttager 
tiden och minskar sin far t 

t. ex . till hälften. E[ter visst 
tidsförlvpp, t. ex. en half-
tinm1e, tager han on ny pej
ling (tlg. 16). 

Om spanaren fortsatt me1l 
sin gamla fnrt, skulle hnu 

vnrit i E 1 , dft andra pejlin
gen E 1 .A 1 togs. Denna 
pejling skulle vara parallell 
mod den först tagna . Om 
vi ifrån spanarefartygot~ 

verkli ga plats E 2 draga don 
verkliga pejlingen, erhålla vi 

skärningspun l<ten 
andra p ej lin gen. 
oss bekanta. 

A 1 , hvilket är fiendens läge vid tiden Iör 
På så sätt kunna fiendens kms och fart blifva 

Tredje rnetoclen. Välj en 
kurs, som skär tiondens. 
När den fientliga kolonnens 
fartyg synas öfverens, iakt
tag då fiendens kurs. Fort
sätt don påbörjade kursen 
med samrna fart samt tag två 

Fig . 17. 

A3 
l 

l A:;. l 
l 

l 
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l 

nya pejlingar. Linien E 2 E:J 
(tig. 17), delad me(l den m ol
lan pejlingarna gifna tid en , 
betecknar fiendens fart . 

Fjänle metoden . Om spa
narna äro två, så kunna <le 
antingen genom att bttda stoppa 
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eller genom att båda gå moll samma kurs och fart bil<1n en 
bas , meLl h vilken de kunna bestäm ma de sökta faktorerna 
(fig . 18). 

e 

Fig. 18. 

' / 

III. 

Det är ju inte nödvändigt att spa
narne gå med samma fart eller på sam
ma kurs, mon i annat fall måste clo, då 
de p ej la fienden, iHven samtidigt pej la 
h varandra, h varigenom hela problemet 
blir inveckladt. En annan olägenhet är, 
att spanarna måste härunder växla sig
naler. 

Bevakningstjänsten. 

A(stc'lmlet rnellan fartygen i eH bevalcnin,qslceclja. 

När en del fartyg i en eskader erhålla order att bilda 
b:vakningskedja i en viss bäring, intaga de sina platser i on 
VIss ~rdning. Aiståndet dem emellan kan vara boroom1e på 
det s1gnalsystom, man Limnar tillämpa . Man brukar räkna 
gränsen för synbarhet vi<l vanliga signaler till 4 mil och vid 
afståndssignaler till 8- 10 mil. Dessa afstånc1 bli [va då äfven 
afstånd mellan bevakningsfartygen, ehum man ä[ven är bero
ende af vLiderleken och sikten. 

Intagande af plats i bevaknin,q.1-lredjan. 

Sodan det första bevakningsfartyget intagit sin plats, un
derrättar det bLirom det nästa , hvi lkon i sin ordning intager 
P.lats o. s. v. Detta meddelande göres med öfveronskommot 
stgnalsystom, och en signal får icke balas ned (släckas) förr än 
den blifvit repeterad. På så sätt kan man öfvortyga sig , att 
det valda afståndet icke blifver för stort i och för signalering. 
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Signalc1·ing inom bc?'almingskcdjan. 

Do signaler, som gifvas inom bcvakningskc(ljan, böra vara 
fi'ttulign, korta oc:h bestämda. Dossntom bör fastställas l'll 

viss ordning för rlcras repeterande. Det längst bort bclii gna 
bevakningsfartyget och amiralskeppet kunna icke so hYarnudt·:J. 
Signalcr dom emellan mflste chirför repeteras al' mellanliggan de 
fartyg; så oek sker repetition inom sji_ilfva bevakningskcilja n. 
Ett fartyg kan hafva såilant läge, att det har sk,ylcliglwt att 
repetera signaler till och från olika håll. Härvidlag bör ih'll 
ju verkställa repetitionen så att säga kron ologiskt, d. v. s. i 
don ordning signnlmecl(lelandena komma. Amiralssignaloma 
bc\ra kanske få företräde. Men det kan finnas si\,dana signaler, 
som oberoende af den tnr, i hvilkcn clc inkomma, och obenl
ende af bvm·ifrån de komma, böra vicl repetition ba[va Iö rc· 
träde framför alla andra. Det vore därför fördelaktigt att hah·a 
ett sär:okildt tecken, hvilkct, om det hissas samtidigt mecl en 
signal, betyder, att för deuna signal skola andra signaler läm na 

vägen fri. 

Fiendens förviiniande från vzssa bcstiimdn biirin,c;ar. 

Om eskatlern behärskar hafvet och anser sig tillräckli gt 
stark för att när som hälst gå i strid, så utsändas bcvakning~
fartygen endast i de riktningar, hvilka hafva beiyJclsc på grnn<l 
af de förhållanden , i hvilka eskadern befinner sig. 

Om t. ex. eskadern går längs on hafsvik, utsändas bc
vakniugsfartygen tv~irs öfvcr Yiken. För öfrigt beror sak('n 
på omsUindighetema, och det nr svårt att kunna gifva n [tgrn 

allmicingiltiga regler. 

P iendcns förviiniande {1·ån obestiimda biil'inga1·. 

Om eskadern fruktar eLt hastigt anfall ocb önskar någon 
tid att förbereda sig [ör en strid samt om den kan vänta fien
den från hvilket håll som hälst, måste bevakningskedjan ut
läggas me<l hänsyn härtill. Vi beteckna det afstånu, på hvil-
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ket fi endeu buf111ncr sig, n~ir han upptäckes af ett bevaknings
fartyg , fiir H; (len distans, på hvilken striden kan börjas, kalla 
vi el, samt den tid, som åtgår för fienden att komma på denna 
distans, t. Om vi antaga, att eskadern är orörlig, så fyllas vill
koren, om bevakningsfartygen spridas i en cirkel rundt eska

dern. 
Ett sihlnnt fönlelande ~ir äfven lämpligt, om eskadern ofta 

ändrar kurs . ]\[en om eskadern är under gång, är den med 
en sådan bevakning icke i lilm grarl tryggad från alla håll . 

Låt oss anta,Qa, att E (fi2:. 19.) bo·år i ·~ u Fig. 19 . 
rik tningen E .b\ med farten v. Läget 
af alla de punkter, från hvillm fien
den med farten Y kan under samma 
tidsförlopp t komma eskadern på af
ståndet el, utgör on cirkel med radien 
V t+ d mer! medelpunkten c belägen 
på afståndct v t för om E. Bevak
ningsfartygen böra vara förlagda på 

c, e 

en cirkel, hvars medelpunkt ligger i e, icke i E. Det Lir gi[
vet, att ett dylikt läge är svårare för bevakningsfartygen att 
håll a, särskildt om kurserna ofta förändras. 

Bevaknin,c;sfa?"ty,c;cns antnl. 

H ur många bevakuingsfartyg erfordras inom en bevak
ningskedja? 'rydligen icke färre än tre , placerade i spetsarna 
af en i nyss ritade cirkel inskrifven triangel, och icke fl era än 
sex, efter som i så fall afståndet mellan bevakningsfartygen 
blir lika med afståndet till medelpunkten d. v. s. lika med di
stansen för signalens synlighet. Yi kalla denna distaus h (fig. 
20). l\Jcd tre bevakningsfartyg blir det största afstånd på hvi l
ket fienden kan upptäckas = H + h, och det minsta h. I 

ll1edeltal blir aff:ltåndet således : + h . Har man sex bevak

ningsfartyg blir detta afstånd H+ h. 
Om man bar tillgång på ännu flera kryssare, så kan man 

icke öka den cirkel, utefter hvilkcn de äro placerade, därför 
Tidskrift i SJöväsendet. 
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att då skulle eskadern icke kunna växla signaler mod dem . 
Mau skulle kunna bilda en annan cirkel af kryssare utantör 
elen första. Om så göres med sex kryssare så ökas det medol
afstånd, på hvilket fi enden kan upptäckas, dock icke till/i, utan 
till ett miudre mått (fig. 21). 

Fig. 20. 

.f. 
l 

l 

11 

h~![. 21. 

1' 

.to' 

Om de y ttre bevakningsfartygen 
hLggas öf,·orens med cle inre (7 , S 
o. s. v.), ha r man egentligen föga 
nytta af dem; lii.ggas de schackfor

migt i förhållande till de inre, så kunna dessa icke se signa
lerna , såvida icke den yttre cirkeln göres något mindre. Om 
man i så fall räknar ut det medelafstiind, på hvilket fienden 
kan upptäckas, så visnr sig tletta vara omkring H + 11

/ 3 h, 
d. v. s. genom att lägga till sex bevakningsfartyg ökas distan
sen högst obetydligt. Det tjänar därför ingenting till att fö r 
bevakuingske(ljan a[se Her än fyra i'artyg. Och har man till
gång på flere kryssare, så iir clet biittre att ochelonera ut dom 
i några vissa bäringar, h vilka på grund af omständighotema 
kunna an ses viktigast. 
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Am>ändcmclc af slagskepp i bevalrninqskecljan. 

Om en eskader iir i saknad af kryssare, så bör den i stiil
let placera tro a[ sina pansarfartyg i spotilarna at en regelbun
den triangel, i h vars medelpunkt själfva eskadern befinner sig. 
Afstånclot fr ån meclolpuukten till triangelspetsarna bör icke 
öfverstiga afsEtmlot för al'stc\ndssignaloring. :\1cclelafstånclet, på 

hvilket f1ondeu kan upptäckas, blifvor i[ + h, och det beva-

kade området blir i stället för II J-P --II (l!; +hr el. v. s. 

det ökas 11ii.m till dubbelt, om Yi räkna J-I = h. Kan man 
dessutom förfoga öfver nögra kryssare, så komplottorar man 
bevakningskedjan t ill on sexhörning, Om sålerlos cle i bovak
nin gske(ljan placerade f:dagskeppen kunna IJinna att vid fien 
dens upptäckancle intaga sin pla ts i kolonnen , så kan cJ et vara 
för månligt att placera några af dem till bevakning för att där
igenom frigöra on del kr,rsmre till eventuellt erforderlig spa
ningstjänst. 

h:~. 22. Fig·. 23. 
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Vi skola nu se till , hmuvida i bevakningskedjan place
rade slagskepp kunna afskäras af fienden, innan de hiuna in
taga p lats i kolonnen (fig. 23) . Låt a och b vara två bre(l
Vid h varandra placerade fartyg i en af sex fartyg bestående 
bevakningskedja . Om eskadern för att unelerlätta samlingen 
stoppar, si't har hvarje bevakningsfartyg att löpa distansen n. 
A.ntag att fienden kommer l llon för honolll fördelaktigaste 
Vinkeln och upptiickes först i (J - skärningspunkten mellan 
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a:s och b:s synkretsar. Den titl , som åtgår för bevakningsfar 
. h 1 l 'l tygen att intaga sina ]_Jlatser i kolonnen, är t=---:;;, um er lVI -

71 
kon tid fienden o·enomlör)er distansen v t= v - = c el. b v 

I-lans afsti\nd till E finna v i då lätt vara C1 E = f1 (1/ .J- ,~ ). 
Om vi antaga flendons farL V till 18 knop och egna fart e11 
till 15 knop, så blir C1 E = 0,65 h. j\ r h = G', blir i\tersbt
enclo elistunsen således omkring 3', för hvilkas gonomldpan<l c 
ett 18 knops fartyg behö[yer 10 minuter, un1lcr hvilken ti tl 
bevakningsfartyget hinn er in taga sin plats i kolonnen. 

Bevaknin,r.;s~jänsten ~nom en af endast ll'c fru·tyg bestltc.ndl' 

af delning. 

En mr kryssningsii.ndamål utsitncl afllelning, som består 
ai cmlast Lre fartyg, kan placera sig i en triangel med farty
gen åtski lJd a på al'stånd för a[ståmlssignalering (fig. 2-1-) . 

F<~·. 24. 
(). 

När fienden visar sig, samla si;2: 
fartygen till miclten eller till en al' 
spetsarna, t. ex. till den, som Llr längsl 

----+-_. ___ ""\f från Jlendon. Det första går fortare, 
·:fl- ' men tiLlen för sammanträffande Dll'd 

fiemlon är kortare. 
'-' Om ett af fartygen ser något mi sb-

tänkt i harizonten utan att ännu kunn<< klargöra för sig, Oill 

det är fienden, så gör det först signal härom till amiralen med 
anhållan att få förfölja det misstänkta fartyget. Efter erhålien 
ti ll åte lse sätter el en full fart och väl jer sjäH lämpliga kurser, 
medan de återstående fartygen böra försöka följa dess rörelser 
för att sam bandet icke må förloras. Då amiralen fått nog 
klarhet, befa ller han l'örföljandets upphörande eller fartygens 
samling. 
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Om fi en(len ilr syagare, bör man sam la sig till mirlten, 
b vi lket tager min<lr·o tid; om ha u Llr starkare, till den längst 
bort belägna triaugclspotsen, IJVilket är millllre farligt . 

IV. Spaningstjänsten. 

I. Olika metoder för att upptäcka fienden . 

Cnpitaine Vi,c;n eau. Problem 9. Fienden har i ett visst 
ögonCliclr utgått f1'ån 1nmklen A. Hans kurs är obekant, rnen 
antages vara oföränderlig: hans fm·t antages bekant och är kon
slemt. Spanaren erhc'lUer ~mclerrättelse orn detta i B. Hwr 
slca7t lwn gr/, tillviiga föl' att upptäcka (iendenY 

D etta problem sönderfaller i två fall. l ) B erhåller un
derrättelsen i det ögonblick, då fienden passerar eller utgår 
från A, hvilket ju kan tänkas möjligt, om B befinner sig i 
signalförbin<l else med kuststationer. 2) Underrättelsen kommer 
fram till B ett visst tidsförlopp senare än fienden lämnat A, 
t. ex. genom me(lllelancle från handelsfartyg . 

l:a fallet. B sätter omedelbart i gång i riktning mot 
punkten A och går så länge, att hon skulle fått sikte af tren
den, om denne gått kursen A B , d. v. s. till punkten C, hvil

Fig. 25. 

.B 

ken delar det ursprungliga afståndet A B i två mot farterna 
proportionella delar. Om spanaren icke i denna ]JUnkt får 



:310 -

sikte p~t ltmH1 en, sft he t.\'Llor L1et, aLt <lonnc Vfllt någou annat t 
kurs och Iör t illhlllct hör bdinna :-; ig n ~l.gom;tltllos pi't den cir 
kel , f.io m bar A till m o<1elpunkt och A C till radic. Otu <·1 1 
timnJC skall l~ttn boJ inna sig pi't en fllHlrn m c< l el en fi-,tTa kott 
centri:-;k cirkel , hvars nu1ic = A c + l' (n = Jicn<l('l1S rart) (H<· 
fi g. :25). Spanmcn bör nu taga knrscn C rl, lwilken bcRtiitn 
mos Ri'tlnmla, att man m ed C so m mcdelpnnkt Ol'lt spann.ron :-; 
fart Y so m nulie b CJskri[ver on cirkel , som Rldr fi endens an1lr:~ 
ortcirkel i d. Det ii r tydligt, att h vilkcn kmR som kilst , SOlll 

(] cncien kunnat välja inom vinkeln C A el, si'L m~ts L o hnn lwf 1·n 
blih·it upptiickt. V måste naturligtvis \' ara sLörro än 1'. On1 
ban icke upptäcker flonden i d, tager han kurRen rl c, och förr 
ell er senare skall han mo(1 den brutna lwrslinjen el e f .r; upp 
tiicka fi enden . I praktiken kan man nog icke fortsätta söka1 1 
det utöfver 12- 11 timmar, dii det är s\·årt at t hålla högsia 
fart und er längro ti(1. Heroonde Fig. 20 . 

på afståondot A B och af farter- ~ " .B. ,,o .11 

na kan spanaren uneler 12 tim
mar o-enomsölm on vi ss sektor. b 

Om r = 1 O knop och Y = 20 
knop, sfc blir sektorn , ifall A B 
= 150 mil, 100°, men, om A B 
är endast 60 mil , 120°. :B, 

Ibland kan man på grund af: kuste ns Jormntion iLga vis :-;
hot om att fl onden icke kan hah·u bcgih-it sig ft t dt Yi sst bi'cll , 

'. Yinkoln JJ A p (1ibo·. 27). r så fall bör spanaren t . ex. mom 
begifva sig dirokt till punk 
ten P, hYilkon erhålles n r 

Fig. :!7. 

.. o 11 f \' 
forballandet A f = 

0 

hYnrest t1ot n yss beskrifna 
~!..----~:c--:~-t"'-~pl'S~-- s ö kan el et tager si n bör j an. 

I'[L samma sätt i1r förll ål
lan<l et, o1n man har t\' <ot 
spanare, af hYilka L1cn en<l 
enelast kan um1erf:löka sck-
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torn B A F. Den andra kan el å sändas direkt til l punkten F för 
att där börja sin spaniug, hvat·igenom etL större område blir 
genon1 sökt. 

2:a (atlet. Detta h lirleeles lätt ur det föregåe nde; härför 
behö[ver man blott fr fm punkten B , i 11\'ilken punkt SlJ::tllarcn 
erhöll underrättelsen , afsätta i riktningen A B afståndet /:J B 1 , 

b vilket förestä ll er <lon Yiig, som B skullu genomlöpa umlcr det 
tidsförlopp, som förf löt Lills hau f·iek um1 enäLtclson (fl g . 26). 
Den brutna kurf:llinjon börjar i vunkten 7J enligt det föregå
ende. Don sektor, so m spannron i cl otta fall kun genomlöpa, 
blir natmligtvi s mindre tLll under samu1 a lörl1 ållanden och fal
let l. 

Bristernct i l 'igneaus metod. 

Man kan i alla fall aldrig yara, säker på att i praktiken 
lyckas upp l'å.uga iion<le n pit detta stlLt. Det är antt1gligen omöj
ligt att finna upp oförvitliga metoder llärlör , oeb man f[tr nöja 
sig med att i möjligaste mån söka undkomlil a ti!JI'ii.l lighcter. 
Det är alltill S\' årt att gissa fi end ens hut, h vilken !Jan för öf
ri gt kan växla likso nt han kan ändra kurs. En tillliillig skada 
i maskin , påkommande tjocka, vincl, ström, -- allt clett,t kan 
korsa Leräk ui ngar na, och om en ensam kryssare ofön·itligt 
följer den sagda motoden och verkligen råkar på Jienden, så 
kan man kall a det lör ron tnr. MeLoden är oklanderlig i teo
rien , men föga an\·äw1bar i \'Orkligbeten, om man till sit t för
fogande bloLt har en Rpanaro. 

/Jen pmktiska tillämpninqcn af Vigneaus ml'tod. Det 
sagda beLy<1er emellertid i eke att m otorlen ~ir o an Yän<lhar i sjö
kriget, ty om man ii.ger oLt ti llräckligt antal kryssare, så kan 
den, enligt hvad Yerklig erfaren beL lrån manöver visat, gifva 
goda resultat. Den gifvor allti(l vissa logiska grund er för on 
fiendes upptäckande, under det att ett oor<lnad t utsändande a[ 
kryssare i alla möj liga riktnin gar, som hlif1·it gjon1 t både virl 
l11 anö\·er och i krig , en(last leeler spanitt g,.:tj ii nstcn in i ett [ull
ständigt kaos. i'detodens förnämsta fel , som grundar s1g på 



-- 21\! -

elen fullkornliga okunnigheten om i·ionclens fart, kan aflägsllf\ ;.: 

därigenom, att man utsänder flere kryssare, lwar och en m od 

beräkning efter en viss gifven fart hos fiend en; ni'lgon bör all 

tid närmolsovis vara den rätta. 
Ett exempel på on dylik tillämpning på Vigneau's metod 

framställ es i följanJa problem, l1 ämtadL från sista årets itali 

enska manövrar. 

Problem 10. En fiont.lig eskader bar gått ut från A och 

man antager, att dess kurs inneslutes inom bäringarna i vin

keln 13 A G. Dess fart är obekant, men man antager, att <l e11 

ligger mellan 7 och 12 knop. I punkten 13, 00 mil hån .1 , 
befinner sig en afdelning torperl båtar, s tödda af tre kr)·ssaro; 

såväl de enas som de andras fart anses Yara 18 knop. Afd ol 

ningen skall uppsöka eskadern [ör att mot <1onsttmma göra 

torpedanfall (tig. 28). Den ona af kr~·ssama , åtl'öljd af t\· ;t 
Eig. 28. torpedbåtar, bogifvor sig på spa-

B 

ning under antagan<le , att fi on
cl"ens fart är 11--12 knop; den 

N andra mod ett nytt par torpo<l
båtar under antagande, att fi en

M elens fart är 9- 10 knop, och slu l

ligen clon tredje antagande en l'art 
af 7 -·8 knop. 

I enli ghet rnod Yigneaus m e

tod och antagand o J 2 knop h o~ 

fienden går den första kryssaren 
A 
·L--------!i'----G-~-- t.ill punkton D ocll boskrifver dii r-

}( 

efter hågen D E F G. Om han kirundor icko anträffar flon

den , antager han farton till 11 knop och går i enlighet m ed 

metoden till punkten I, hvareftor han ånyo beskrifver en bågo 

I K L M N O. De andra kryssama förfara på liknande siitL. 

Det hoJa förefaller kansko iuveckladt och långt ifrån sii

kert, mon med tanke på fullkomlig okunnighot om hYad so111 

bör företagas , synes clot bilttre att låta sig leelas af någon bl'

räkning än att kasta sig den blinda slumpen till mötes, 
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Antirc~l Fonrnicr's metod . 

Om man har tillgång på några stycken spanare, och man 

vet, att iien<l en J"Ör sig inom Yi SS sektor , t. O.X. i Yinkoln Xt 

A X (lig. ~D), måste man betäcka donna vinkel med on oaf

bru tcn kedja af spanare . Spanama läggas sit i J'örhftllnurlo till 

hntramlra, att deras synkroisar skära hvaranclra. Vi skära 

vinkeln X 1 A X i så många delar, att antalet af clo delande 

linjerna tillika 111 0(1 ytterl inj erna blir lika mo<l antalet tillgäng

Jio·a kn-ssare. Ilar man tro kryssare, delas således vinkeln 
b . • 

rniclt i tn. Spanarna begi[m sig af ifrån B och välja sina 

kurser så, att do träffa flonden på respektin linjerna A X 1 

.A. X2 och A X, diirost donno med största fart gått i nägon af 

dessa riktningar. 
Anländ till <len bosLämcb linj<"n h<'lJler sig hvarjo krys

sare på sin plats till dess att den siste at kryssarna har hun

nit iutaga sin plats. I detta ögonblick gira alla kryssarna och 

sätta kurs mot punkten A, Inarifrån JJond en utgått rå så 

sätt n alka~ kryssarna lwarandra så småningom och, om det ur

sprungliga arståndet dem omollan icko var större än deras 

/·/:~·· . :!.9. 

x. 

dubbla synkrets, måste fi enden af dem blifya upptäckt. Om 

en a[ kryssarna upptäcker lienden och skall härom meddela 

sin !:Tanne, så förlorar han il endon ur sikte, men som dot å 

ena ·~ idan är af vikt, att oLt. dylikt mod<lelande göres , och å 

andra sidan känningen mod lienden icke bör äfventyras, kan 
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knappa st afståndct m oll an do spanande kryssarna siHtrrs högre 
ä n att tlo si nsemellan kunnrr Yib:la afslåndssignaler. Eftersom 
spanam os mål icke iir att upptnsa strid med li onl10Jt utan uti 
ondast ll]Jptäoka honot11 , bör man vid bcstämmnnclet af krys
sam es kurser t ill ä mpa förut bohanrllacle prolJlcm ;), hYanid 
n1an utbyter sko ttvidelen mot kryssaren s synvi<ll1. 

U. Medel att åstadkomma känning mellan eskadern 
och den upptäckta fienden. 

Seclan spanarefartygen lyckats upp täckn Ji cndcn , tillkom
m er det dem att därom meddela si n h ögste bel'ä lb afvare. ~lan 
kan tänka sig två sä tt för åstadkommande ocl1 bibehållande af 
förbindelsen mellan egen ei"kacler och Ji cnc.lcn nti.mli o·en · ~_, ' n . 

l) spanare rar tygen hå lla sig i grupper omkring fiemlon 
och nig å tmvis för att a fiämna rapport; 

2) spanarefartygen ord nas eschelonvis på signalhåll l'r[m 
h varan dra, sålund a bildande en oafbr utc n kedja m ollan eska
drarna. 

Beräkning af kursen för r/en lc'I'?JSsaJ··e, som afsändes alt söka 
förbinclel8e med egen sturlca. 

En kryssare bör alltid ha[va klart för sig huru han på 
kortasto tid skall kunna nå förbind else med s in eskader. ~iir 
man a [siinder en kryssare, bör lllan allt id förse d ensa lllm a n1 ed 
uppgil' t om de kmsor och farte r eller 0111 do l'öretag i allmiin
lu: t, som cskadcm ämnar utl'öra. 

F~~· 30. 

A 

v A, 

Låt oss antaga, att spa
naron befinner sig i punk
ten A (hg. ;)Q) i det ögon
blick den afsti.ndos s?.. m t att 
dess fart är V; eskadern be
finuor sig i pun kton B och 
rör sig i riktningen B C med 

B 1---:;;~~----~_.:::,___--: farten v. Förona punkterna 
~ D ~ C , A och B, afsät.t på B C 
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stycket B D = v. Med punkton D so m m edelpun kt och Y 
so m radie ritas en Gi rkol, som i E skär A B. /<.,'f) iir d on 
sökta kurs<'ll (jiillll'ör problom l om jakt). 

Detta utgör emell erti d icke det sätt, pit hvilket kryssaren 
in om kortasto tid kan aJiii.ggn rapport. IIiirl'ör måste han 
välja så(lan kms, ntt han på kortn~te tid kan komma eskarlom 
inom signalh [tll. Denna kms är A J) (11g. 31), cliir B C ä r 
csknclems kurs och J( D distans för afståndssignaleri.ng. 

Om Yi llit<le nil.got medel 
att lätL Jinna stycket A O, så 
skull e kmsen A n kunna kon
strueras mycket en kolt . Drag 
genom A linjen A B parallell 
med eskadems kurs, afsätt styc
ket A G oc!J förena G mo(l H 
Drag med A till medelpunkt 
och 10ignaltli stansen d ti ll radie 
en cirkel, som i F sk~ir JJ G. 
Summan bind ningsl i 11jen mel lan 
kursen. 

.A ocl1 F utgör rl cn sökta 

., 
.Alt söka A G är mycket on kelt , eftersom A G = d V 

(problem 3 om jakten). 

"\r <lCJllla Jonnol synes, att ntrii.knantlet al' A G kan gö r as 
p [L ett ögonhlid:; man kan ju iU\en göra s ig tabolkr häriii'\'Cl'. 

On1 al·~låmlcL mollan A och lJ ii.r 38 mil, 11 ii r l O knop 
och V är 15 knop, el iir 71/ 2 mil (li g. 30), sh ser krys:::;aren 
oska<lcrn i rcspckti\·o A 1 och 1J1, i an<lm l'allot se r kryssmen 
i. ]{ eskadern i n, ocll rapporten kau lämnas eu half timme 
ti cligm·c. 

Ordnemdet et{ .~prmal'e(artugen -i en oa{bl'uten lcedjct. 

LM.om oss nu so till, huru man skall ordna spaname 1 

en onfbrutl'n kedja mollan don l[cntliga och t1en egna eska
dern . Den första kryssaren uppsöker på förut omtalaclt sätt 
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sin egen eskader, elen andra statmar i närheten af fi enden till ~ 

dess att clou första aflägsnat sig till afstånrlssignalhåll, Llå äh·en 
denua andra sätter sig i gäng o. s. v. N~ir den första fått 
sikte på sitt eget amiralskcpp, tillkännagirvor han det utefter 
hela linj en, Skulle på något sttille al'ståndct mellan ett par 
kryssare blifva så stort att signalerna blifva otydliga, Rå ii r 
det den kryssares, Rom ligger närmast egen eskader, skyldi g
het att minska afståndet. På så sätt kan amiralen erfara, huru
vida han för bibebållandet af den oafbrutna förbindelsen u1åsi <· 
utsändrr flera fartyg eller gira in mot fienden. 

Fel och brister hos de häda metoderna. 

Båda metoderna hafva sina hri ster och sina fördelar , 
hvilka det är nödvändigt att klargöra för sig. Den första lll C

toden har följande fördelnr. 
l. Eftersom kryssam a il ålla sig tillsam mans, så or b j ud a 

de större styrka; det är svårare att anfalla dem och svårare 
att tvinga dem förlora spåret. Om do förlora känning mc:d 
sin eskader, kunna de genom att gå ut i olika riktningar ofant
ligt mycket lättare återJinna densamma än lwad fallet är med 
en kryssare. 

~- Fienden vet icke, i hvilkon riktning vår eskader be
tlnner sig. 

Den första metoden har däremot följande. brister. 
l. U n derrättelserna om motståndarens rörelser kom ma 

fram långt senare än vid den andra metoden. 
2. Kryssarna måste hela tiden veta sin egen amiral c-; 

läge. Om amiralen vill ändra kurs på grund af de underräl
telser han fått om fienden af en från spanaregruppen återsänd 
kryssare, ~å veta cle öfriga kryssarna intet härom. De å sin 
sida måste rätta sig efter flenelens rörelser h vari o·enom hela 

c ' 1::> 

sambandet kan sättas på spel. 
3. Don fördel vid denna metod , som bestod däri , att 

kryssarna hålla sig tillsammans och därför äro starkare, för
minskas däraf, att de måste den ena efter den andra sända:.; 
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bort för att bringa nya um1errättc:lsor till amiralen; deras åter
komst till spaningsgruppen är föga sannolik, då man icke kan 
bestämma någon säker rendez-vous-plats. 

Den andra metodens enda, men också ovärderliga fördel 
består däri, att underrättelserna om fiendens rörelser nå fram 
till amiralen mycket hastigt, så hastigt att 1nan vid jämförelse 
me<l den första motoden kan s~iga ögonblickligt. 

Andra metodens brister äro: 
1. Om arståndet mellan motstånclarnc är stort, fordras 

många kryssare. 
2. Spaningskarljan är lätt hruten. Närmast fienden be

finner sig blott en kryssare, som lätt kan tillintetgöras. Om 
dagen kan en kryssaregrupp och om natten on afdelniug tor
peclfart~'g skickas i en kringgående rörelse och förstöra kedjan 
genom att krossa en af kryssarna i densamma. Grannarna 
hafva svårt att hjälpa honom, ty då kanske hela sambandet i 
kedjan upplöses. 

3. Sedan spaningskedjan en gång är ordnad, äro spa
mtrne i sina rörelser beroende af fienden. De kunna icke af
lägsna sig från fienden, utan fara för att kedjan brytes. 

4. På gruml af spaningskedjans riktning kan fienden 
veta, h varest hufvudstyrkan befinner sig, och därför är denna 
metod olämplig för den, som vill dölja sina rörelser. 

Det beror således på omständigheterna, hvilken af de två 
metoderna man bör välja. Man kan tänka sig följand e tre 
förb ållanden: 

a) både fienden och vi själfva söka strid; 
b) fienden söker och vi undvika strid; 
c) vi söka och fienden unrhiker strid. 
I första fallet kan det egentligen göra detsamma, huru 

man disponerar kryssarna. Fienden följer efter, huru de än 
må vara grupperade. 

I de två andra fallen är valet däremot icke likgiltigt. 
Om vi und vika strid, är spaningskedjan oss olämplig, i det 
att den visar fienden vårt läge . Geuom att vi söka undkomma 
fiend en, sträfva vi s;jälfva att bryta ke<ljan. Kedjans fördelar 
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att gifva hastiga meddolan(len ä r i detta [a ll af mindre be
tyd else. 

Om vi elitromot ord tM Yåra kryssare i on grupp kring 
fionrl on, så YOt han icke ni\got om Yåru rörelser. Följer han 
efter on af do [ör m orl(lehtndons al'gifvamlc utstinda kryssarna, 
så blifver han af denne lurad på en felaktig Yilg. 

För don, som unelvikor strid , i1r gruppmetoden således för
delaktig. Låtom oss nu skärski\da tredje fall et, då fienden 
undviker och Yi söka strid. 

Första metoden, gruppen , är nu i alla afseand en olämp
lig . Dess fel fram triida sy nn erligen klart och kunna tilHogn 
oss mycken ska<la . Genom att underrättelsen om J-i enelons kurs
ilndringar nå oss sent, lockas vi lätt på orätt spår. E ftersom 
Yåm rörelser bero a l· Jlondons, så kunna vi alclrig lilnma krys
sama n figot sitkort rendez-vous. Det uppstår därigenom fara 
för att vi alldeles tappa bort dom. Donna metods bu[\·udför
tjän st, so m bostår däri , att f-ienden icke \·et, i h \'i lken rik tnin g 
vi befi nna oss fr ån honom, är i detta full af mimhe betyclolse, 
eftersom Yi sträfva m ot ilendon och icke dölja vårt läge. 

Om vi därför skulle välja gruppm etoden, så komm or fi en
den säkert att oftast möjligt ändra kurs, eftersom vi d h varjl' 
kursämlring spaningsgruppen måste a l'hända sig en kryssare 
och försprånget blir större, för h var g[mg den jagande hufnHl
styrkan för en t id jagar i fel riktnin g. 

Andra m etoden , kedjan , är däremot Iörclobktig i detta 
fall. Dess förclel, att u!1llorrilttelserna nå fram utan dröjsmål, 
är just hvad Yi i detta fall bohöfva. Metodens fel göm här 
minclro sbula , om vi blott ha[va tillräckligt antal kryssare att 
sätta in i kedjan . 

Iläraf följer, att om vi bi ldat en oa[bruten kedja spa
ningsfartyg mot fienden, si\, bör fienclen afl ägsna sig rtitt i 
denna kedjas förlängnin g. H varje al' vikning därifrån ökar för 
oss möj li gheten att genom genskjutn ing närrna oss honom. 

Figurerna 32 och 33 illusi.rera dessa slutled ningar. 
Antag att vi ha fva sökt känning med Ilenelen genom 

gruppmetoden. I det ögonblick, som elen första kryssmon af-
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sändes med rapport, befinna sig eskadrarna i respektive A och 
B (fi g, 3")). [ c fl" 1 l ~ - . 1 a -am nar sagc a uyssare sin rapport t ill ami-
ralen, då i B 1 , af iun ehåll , att fi enden är upptäckt i A och 
att ban mefl 1 O kn op går kmsen A A1 . .På grund h ära[ tager 
B kursen B 1 B 2, hYilken på kortasto tid bringar honom i sikte 
af A. 

Em ollerticl ändrar fionrlon kurs i A2 , hvarför h yssaren 
C2 afsändos med rapport hilrom. Denne kryssare väljer sin 
kurs så, att han på Jwrtasto tid skulle träffa amiralen , om denne 
fortsatt kursen B B 1 , ty han vet icke af kursändringen. Lik
väl komm or han i detta exempel att få sik te af sin eoen styrka 
i B 1 och kan mod denne växla al'sti'Lmlssignaler. På gruntl 
häraf tager amimlon kursen B 4 B6 . J\[on härunr'ler bar fl en · 
den i A 3 å nyo äudrat kurs, lwarför en tredje kryssare C3 de
tacheras, ä!'ven el en m ed tanke att egen styrKa fortsatt kurson 
B Bl. I detta exempel kan han af on händelse i C3 på 10 
mil s afståtHl få sikte af oclJ gira mot eskallern. .Efter do nya 
undorrättelsema och beräkna n de, att A således skull e f.iuuas i 
i A 6 , tager B kurson B 6 B 8 . Men i A 4 har fi enden ånyo ämlrat 
kurs upp mot A 8 . Don kryssare, som sändes att moddela 
del ta, träffar icke mora ogen eskader. I el en nu fram ställda 

A 

c, 

h:~·. 82. jakten li ar arståndet mellan mot
ståndc1rne ökats frå n 30 ti ll 4-! 1/ 2 

mil. Oaktadt således att B haft 
IC 

:88 

2 knop större lart, har afståndot 
mellan motståndame hela tiden 
ökats , och -! kryssare !Jah·a - i 
trots af att 2 af Llem genom lyck
liga omständigheter händelse vis 
råkat eskaclern - icke kunnat 
bringa den på rätt spår. 

B'------~-------------!3, 

Det är tydligen förmånligt 
för A att ofta ä ndra kurs. l{e
sultatet af jakton förändras högst 
väsentl igt, om A unrler samma 
förhållanden i s tället hade onl-
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nat sin spaning med kedjan (hg. ;):3). AfsLåndet lll ellan_ mot

ståndarna min skas i detta fall uncler samma i1d so m l nyss 

anförda exempel från 30 till 2-± 1/ 2 mil. För att I.J ild a kedj <~n 

erfordms till en början .f kryssare; i B 4 kan man r eda sig 

med 3 och i R"' med två. 

])c:t bör anmärkas, att do nn gjorda uttalandona CIHlnsL 

I närh eten ar ku sL, å hvilhn 

och dylikt, kan ju saken för-
iiro giltiga i öppet farvatten. 

rinnas signalstationor, sem aforer 

ändras i bctvdlig rui:m . 

Således: do spanare, som lyckats upptäcka en f-iend P, 

ktfva lik väl 011 sYår uppgift sig förolagcl , uämligcn tlen att 

lddla si n ogen eskader i känning mod el en upptäckta fi o_I~d en. 

Spanamc lllåsto cli.lrför genast efter uppläckten klargöra lor s1g 

en hel del fr ågor: 

J . Ihilken m etod skall väljas för upprittthålland et ar 
kännino-en m ell an Jmfvudstyrkorna'? 

2~ Med hänsyn till do f-i entliga kryssames styrka, b ör 

man upptaga el ler undvika strid mod clc111? . 

:3. Om man väljer kedj em etoclen , i hvilkcn orclmng Ot~l1 

på h vilket a fst ånd böra fm'Lygen läggas '? . . .. 

-±. Om man vitljer gruppmetoclen, huru olta alsanda 

rapportkryssare') Yågar man »sitta ö[vcr» en aJ fi endens km·"

tlndringar, för att spara kryssare till kommande, måhända \' ! k

tigare meddelanden'? 

5. Om fienden delar sig, skall man följa båda eller en

dast elen ena delen') 

En hel mängd dylika frågor lå ta ju framställa sig, och 

man kommer däraf otvifvelaktigt till det r esultat, att spanarnv 

må:-;te stå und er en persons ledning, och att denne måste yara 

en beslutsam man , so m Yågar själfställlligt handla. Han bör 

känna högste befälhafvarcns afsikter och äga fullmakt att fri tt. 

handla. 

Yi sammanfatta ännu en gång rlet sagc1a sålunda: 

1. Om vi söka strid , ilr det önskvänlt att kunna h it! b 

kä1min!r af fienden o·onom en kedja af spanare . 
~ b . 

2. Om vi undvika strid, ~ir det bi.ittrc att hå lla käm1 mg 

af Henelen genom en gntpp af ::;panare. 

-:w --

3. rJ
1
\'ä rtom , om Yl undvika strid och fi enden ortinar en 

spaningd,·cdjr6, uöra Yi afl~igsna oss i kedjans förlängning. Om 

fienden s\·ärmar on grupp kryssare omkring oss, böra yj där

emot ofta och tYiirt iinclra kurs . 

-±. Ap<cmarcl'art.Yg mitsto sW. imrl er en gemensam hcfäl

hnfvmc. 

V. 

En spanareafclelning onlnas i allmilnh ct i f~'l'it grupper, 

hvilka li fti la sig, e11 [ör om, en akter om, de öl'riga på sidoma 

om csk:1clel'll. \'id alla manöncr må.:;te grupperna manövrera 

så, att cle ick e hindra slagfartyge ns rörcl:;er. 

Om spanardart.\·gc'n, hvilket kanske ol'last ä r fnllut, bes tå 

af oli ka typer, IJ(jr !W lll kunna hasLigt afclcla dem i grupper 

efter typerna, anti n gen så att l i kartade typer komma i sam n w 

grupp , eller så att !J varje grupp innebåller alla typcma. Det 

beror af omstilndiglJ eterna, hvilken gruppering ilr den lämp

ligaste. \ 'i.lntar man s tri el , bör i nclelni ng sko efter typema; 

pansarkryssare kunna ju härnndor omedclb,lrt deltaga, medan 

pan sarclilckskryssarc m~tste hft lla sig Lm(lan . En grupp a [ pan

sarkrys;;me är fönlelnktig att afsäncla i ocb Jör spaning, för 

hvil kens genomförande strid är erforderli g. Om man däremot 

tvin gas att samtidigt al't> ilmla spaningsgrupper m ecl likartade 

uppgifte r fast i olika riktn[ngar, kan rl ot vara fönlolaktigt att 

gruppera efter andra metod en ; inom lwarjo grupp tjilna clå 

pansarkryssame so m stöd åt <le öfriga. 

Inom hvarje eskade r borclc åtmiw;Lonc e11 ni' kryssam e 

vara fö rsedd mod ballong, enär erfnrenlwton visat, att en så

dan i sjökriget kan göra ~-:tor nytta. Ballongens lm[yu dege n

skap, att se utan ait kunna so~, är helt enkelt O\'~inlcrl i g i 

spaningstj llnsten . Ofta kan det vara Cll(ln sättet att ö l\·e r ~ k i'lda 

rlet inre ar en fientlig rm1d. Under en nr dc rnwska manö\'

rerna låg en fmn sk eskader i L-d, dagar ooh blockerade Ajact'io 

i tro, aLt dilr fann s en 1·iclltlig eskader, m edall i Yerklighelen 

redel on v,n· to m. Amirnl H:unpson mitste bombanlera H:t .Jnan 
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på Porto Rico för att klara ut, om någon 

spansk eskader fanns där. I dessa fall 

skulle en ballong ha[va sparat <lels ti<l del:-; 

ammunition, som kunnat Yara mera ll,\·ttig 

vic1 ett annat tillfälle. 

Yill lättning böra kryssarna Jortast möj

ligt lämna reJ<len för att gifv<t manö\·cr

plats åt slagskeppen De böra iil\·un i all

mänbet få sin ankarplats m· vilgen för slag

skeppen. 

För att en kryssareal'<lelniug skall \'äl 

förber eda s för kriget, måste <len gifnts 

oupphörli • praktik i frecl. Lösning af och 

uppreptHl öfning i sådana - - som dut kan

ske s.n1 cs rent teoretiska -- uppgiHer, af 

hvilka exe111pd blilvit i denna uppsats fmm

ställrLt, utgör encl<.t sättet att ut\·eckla be

fälbahnmes omdömc och att fa ett sundt 

begrepp om villkoren för spanings- och be

F~~ - 33. 

B, 

yakuingstjän;;ton. ( \'el'kliglJetell [a!Ja alla teoretiska fllild c

r ingar bort, men de utgöra då <len gruncl, en ligt h vilkct l'Lt 

beslut själfiailet fattas. 




