1898.
61:a årgången.
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Berättelse öfver K. Öri.-Sällsk:ts verksamhet
under det förflutna året.
E. Örl.-Siill sk:t h:w nnder flrbctsftre t Yarit samladt till ~ ord inarie och l extra sammantr :ide, b ·an·icl årsredogö relser haha
afgifYits:

uestyclmin.r; och uaäpnin.r; af led. Hjnlhmn mar;
minäisenrle. elektroteknik och spriingiim nen af lc·c1. Deekman;

naui,r;ation oclt sju/itd af led. Dnhlgren ;
skeppsU!J[Jgeri och nwslcim·iisende af led. I. Engstriim.
Föredrag haf,·a hållits, eller till uppJ:i:.;ancle inlemnab :
af led. TV. Dy1·sscn "om Gyrosco pd":
af led. Sandst?·i jm: "sjötaktik och fart.\·gs SYiingnin gsfönnåg a
eller ma nöy erfiirdigltet; ··
flf led. Sparre: '·några ord om allOrdnin gar för öh·crföra ndc
af order eller m eddelan d en under strid [i l:a klas,;c ns pansarbft tar; "
af led. \·on RJ·usensticm<i: "torpech· apnet inom syenska flottan'' .

Vid firandet af Bcr11olins fcsten i ::Stocklwlm den l:e Oktober,
Tcprcscn tcrades sililskape t af t,·enne delegerad e.
f;:ilJsk:ts tidskrift har ntgih·ih enligt s:tmma plan ocl1 af f'ammc rcdaktiir som under fiiJTa i'i rct.
Till "Besiittn ingamas bibliotek. . har se< l nwligt ftrBallslag ut-

gått.

-
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Till sällskapets bibliotek hafva följande gåfvor öfverlemnats:
"The health of the Xavy" från K. Sjöförsv.-Dep:s kom.-

:)ö5-

1-T edersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:?
Arbetande leda möter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
K onrsponderande ledamöte_r:

ex p.
"Krigsöfningama 1897·' från K. Sjiifiirsv.-Dep:ts kom.-exp.
'· Hitning till .:'..miral F. H. af Chapman s graf," försedd med
(~h:,; egenhi1ndiga namnteckning; af Amiralinnan Lagercrantz."
Referat öfver ·'Sanitary and ~tatistical Reportofthe Su rgcon-Gencra l'' af A. Rmlberg -- från författaren.
Kart,·crket "Periplus " af A. E. Sordenskjöld fr. 0hef. fiir
K. Sjöförsv.-Departementet.
"Bihang till Svenske Lotse n" fr. K. Sjökarteverket.
"Bulletin ).f ens u el'' XXIX fr . .:\ [eteorologiska obsetTatoriet
Upsa la.
"Sjötjenstgö ringsreglementr/ fr. Station::;bcfiilhafvarcn.
"Lirobok i Nm·igation" af H. Wrangel fr. författaren.

Inom Siilbkapct hm· följande föriindringar cgt rum:
f3tatsrådet ( ;c•rh.
P'l"än A.rb. till Hed.-ledamot flyttacl:
Dyr,;sen.
Tdlkrmme: Hcrlel'sled: H. E:-.:cellens Hr statsministern E
H. B ostri)m.
rirb. lr;d.: Kaptenen C. C. Engström,
Greh·c C..-\. \\"achtm ciste r,
,
Kammarfön·andtcn ] . ;\ ene1•dorff,
Kaptenen .J. A. ·1<'. Urahm,
H. l<'. Lindberg,
.,
K. H. .\. P:n Rosen,;viird.
"
2
M ed rlu, fell a(gllH!Jne Hed erslc ·darnöter .... ... .... .
3
A rbetancle ledamöter
För niirvamnde utgöres Siillskapet af:
Fijl'stf~

I-f edcrsledatn()tcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

Svenske och nrJL·skc................ . .......... 23
Utliindske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
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Aminnelsetal,
upplästa vid firandet af Kong!. Örlogsmannasällskapets högtidsdag
den 15 November 1898 af sekreteraren, kommendörkapten C. P:n Rosensvärd.
Vid återblick öfvcr det si;.,t förflutna arbetsåret, mrtste Yl
med ~odznad erinra, att K. Ö. S:t under detsamma genom di',dsfall
förlorat ej minch·e ii n 5 af sina ledamöter; niimligen:
Arb. led., l:ommendören Frih. Barnckow, 1-Tcd.-led. f. d. viecamiralen LagercranLc, .-\rb. led. f. d. kornntcndöreJl von Hed('nbcrg, Hed.-lccl. f. d. kontcramiraku von Fe il itzen, l~ r b. led. kommcndi\ren af Klint.

t
11'ör jctnt ett ~r sedan, under det utt f.;:'ill~·J\:::tpct såso1n nu
samlats hiirstiidcs till högtidsd11gcns firaudc, ingiek det budskapet,
att kommendören frih. Barnekow samma dag utandat;- sin sista
suck.

Edvard Axel Barnekow
lian:; föriiidrar voro
föddes i JZristianstad den :2 ~o\·. 18:39.
kammarherren frib. Kjell lienrik Hamekow och deunc~ måka,
född \Lwhtmeister af .T()lmnni.~lm::< .
Efter att Yid K. Krig,;akademicn ii Carlberg haha erhållit
sin fiirf:ta m:ilitiira utbildning. ntniilllnde~ B., lii5~l, utex:unincrad
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dcrifrån, till ~eknndlöjtnant vid K. M. flotta. Derefter deltog han
till och med 1860 niistan hYarjc år uti sjöexpeditioner å örlogsfartyg, och under flottan;; delning 186(j-{;3 tillhörde han K.
8kiirgån1sartilleri et.
Sedan han 1870-72 gcnomg<ltt kurs vid Teknologiska institutets bergsskola, cgttadc han sin åtcr,.;tåendc tjcnstetid nii::;tan
uteslutande åt artillcristisk YCrksamhct, till en burjau, 1872-78,
såso m kontrollant och bcsigtningsofficer \'id Finspangs styckebruk, ~amt derefter och till 1888 f'åsom tjcnstgörande i K. Marinförvaltningcm; artillt ·riafdc lning.
C"ndcr si.stniimnda tid \·ar han beordrad dels att i England
bcsigtiga derstädes inköpt artillcrimatcricl, och del:-< att \'id olika
tillfiillcn i'lf\·crvam skj utförsiik; Yar iifH'll 1880 chcf å pan::;arb,'\tcn
Till kommendörkapten at :2:a graden befordrades B.
•'f:lölvc·'.
188G, och öfved'lyttadcs 1-'amtidigt till k. flottans pennamenta rcsctYstat; blcf 1889 kommendörkapt. af l:a graden och samma åt·
chef fiit· artillcridcpartemrntet vid C'arh:krona varf, In·m·ifrån ban
1892, efter att hah-a åte rflyttats till aHi\- :-<tat Yicl k. flottan, förordnades till chef fiit· k. nmrinfiirvaltningens artillcriafdcluing.
188;) befordrades B. till kommendör, ~amt ent ledigades 189G, sedan ett s laganfall brntit hans kroppskmftcr, från det chcbkap fiir
ny::;snii mnda artilleria fdclning, som han nitiskt och in,.;igtsfnllt
bckliidt under J år. rian vm· kommendör af K. Sd.nlsordcn och
l'pprcpadc slaganfall f<irviirradc hans
riddare af K. V asaonlcn.
tillstånd, t ill clC'n grnd, att han en liingrc tid var oförmögen till
h\·arjc rörcl,.;c och till att bmna melldela sig mccl 1-'in OtHgifning.
Xiir lta11 bortgick ~<"n·jdc,.; han niinna~t af cfterlcmnad maka,
Jöcld Gyllcnkrok, hå söner och fyra döttrar.
I besittning af ged igna kun ~kapt't', inom det omn'lde af sjöluig::;yctcn:;kapeu, som han gjort t ill sin cpecialitct, och begåfYad
med ett klart förstånd, samt med liittlll't för att uttrycka ;-;ig ,;åYiil i. tal som i skrift, Yisstc han att i nrti.lkrifrågor göra \'iin1du1la
inliigg, ej blott under Jtt() fvandct af sina tjenstebcfa ttning::rr, nta n
inonl K. (>rl.~rrad \·id fiir handli.Ito·arna.
iifven i icke nbct)·dli<r
;-:::,
o ......
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'ällskapc t, som kallat honom till sin ledamot 1818, ocit K. I~rigs
vctenskapsakademie n, der han året dcrprt blifvit invald.
För införandet i flottan af stålkanon er arbetade han ihärdiot
"'
och med ett lyckligt resultat. Skjntbanan i Carlskrona, hnfntdsakligast anordnad för inskjutning af artilleripje~iC'r, hade und er
tiden niirma><t före B:s emottagande af tygmiistarebefattning en \·arit ganska litet anY~i ncl, men på B:s initiativ och uneler han" ledning, utv(·cldades den allt mcl'a till den betydenhet den i_innu ittnchar, för profskjutningar af alla slag, såviil af artillcripjcscl', projektiler och krut so m pansarplåt.
Allt ifrån det att snabbskjutande p]eser började brukas in om
flottan, upphandl ades ammunitionen till dessa färdig från fabrikanten, till dess B. såsom tygmästare började arbeta för sådan
ammunitions tillverkning i artilleridepartemente ts verkstad på
Laboratorieholmen, hvarigcnom kontroll öfvcr tillverlmingeu möjliggjordes, på samma gång "'om anskaffning:-;priset kunde gm t><ka
betydligt l'educeras.
J fackkretsar åtujöt B. a nseende sriSOlll framståcudc metall urg;.
H edan nndl'r sin första officerstid lade frih. B. i dagen ett
a llva rligt sinnelag, som al lt mera utvecklade s ig till sann, uppriktig och iid.cl rcligi0sitct. ::\Icnniskoviinlig, uppoffmnde och \'iilgörande,
inlade h a n stora förtjcn;;tcr, bland m.'·cket annat, i ledandet af si)ndags,.,kola, i mcch·crkan för soldathemmet och herberget för husvilJa mii 11 i Stockholm, samt isynnerhet i arbcteua inom Kristli~a
föreningen af unge miin i samma stad, !n·ilk cn föreni ng hau t illhörde a ll t ifrån dess bildande år 188±. i\iir n;1gra å r derefter
Förbu ndet mellan i-·1\·erigc,- Kr, li':n af U. 1\L bildades, im·aldcs
frih. B. genast i St)Tclsen, samt bkf 1888 fi'>rbunclets ordförandl'
och cl"ar~to d i sådan egenskap till dess han t\· å år senarl' affh·ttade till Carlskn)J)a.
Hiir arbetade han ifrigt för bildandet af en K. F. l ·. 1\l., sa mt
var, 11ndcr dc första :1 1·en af dess tilh·aro, föreningens ordfö rand.e.
Af ln·ad. som hiir fi.irut blihit i korth et aniydt, framgår sålunda, att frih. B., uti allt hv:1d han fi)retog sig, inbd c ett ldnmde intre;;;,c, samt kunde c1erföre, - i det han Jrvllade d rn åsigtcn,

att !war oeh c·n måst<· utföra sin lih;gcming så bra och sam vetRgrant som miijligt, - sympatisera och samarbetamed perf'oncrinom
olik a \·crksarnhctsområden och af ski lda åsigtcr, samt af all a med
lwilka han sålunda kom i beriiring få det crkiimtandet, att han
var en iidel och riittskaffcnfi, viinsäll och tillmiitcsgåPndc personlighet, tolerant och respekterande andras iirliga uppfattning, :'ifnu
om den ej i allt l·,f\·erensstiimck med han s egen.
Han hade ieke 11~gon 0\·iin, och han efter l c mn~t· ett allmänt
aktadt

JTIHII1 C.

Jakob Reinhold Lagercrantz,
son till asscssom Ca rl Jaeob Lagcrerantz oeh hans mal;a Anna
Margareta Bcnckcrt, fiiddcs p:'l Barkab;· gå rd i Lofö soe kcn af
Stockholm s län el en 7 mars 1821.
Det af h onom så hiigt Yiirdcradc föriildrahemmet fiek ban
redan Yid 0 års ålder lcmna, fiir att, i den d[l m.n:kct ansedda
Hillska skolan å Bamängcn i huhudstadcns niirhct få ~<iu uppfostran; och efter att der haha tillbringat 7 år blef han kadett
>~r 1842 utnämnd till sekundl öjtnant
Yid K. Krigsakaclemien.
vid K. 1\I:ts Flotta, a\·anccrade h an i Yanlig ordning genmu de
lägre officersgraderna och befordrades 1864 till kapten , s~f<om den
lägsta r egementsofficersgrad en på den tiden beniimndcs.
Gnder denna sin tjeusteticl yar L. niistan å l'ligen sjökommen,dcrad, samt tj cnstgjorde jenwiil i niira tre år i franska flottan , och
blcf på hiisten 18(i.J- chef flir st.\Tman sdepartemcntct Yid Karl skrona station.
Vid flottan s delning 1866 befordrades L. till generalmajor,
sam t erhöll samtidigt förtroe ndet att vid ±6 års ålder bliha chef
för det då nybildade K. Skärgårdsartillerict oeh befälbahare vid
dess station i Stockholm.
De nn a chefsbefattning bckliidde han till 1813, c1!'t h::m, vid
K. Skiirgårdsartillcricts återförening med K. Flottan, blef k onteramiral, och med 1876 års ing~ng militiirehef Yid flottans station i
År 188 1 befordrad till vie eamiral, förordnad e" han
S tockholm.
18R.J- till stationsbcfii lhafYare vid f'amma flottans station, d t er att
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dessfijriqnan 1·icl åt,.;killiga tillfiillen, under liingre eller kortare tid,
hafya förvalt11t chefens för flottnns militiirpcrsonnl embete.
L. Yar i följd af sina u.1·ssniimnda tjen;;;tcbcfattningar anviincl
iif,·en uti flerahanda andra militiira uppdrag. F\å \'ilr han 1869 till
SH militiirledamot i konungens högsta domstol; blcf 1876 ledamot
i direktionen öher militiirhospitals- och medalj-fomh~rna, samt 1888
sa:mna direktions ordförande. I den komitc, som 18'10-73 var
tillsatt för onlnandct af mim·ä~cndct, Yar han ordförande; iihen:-å
1877 - \:l-b i h:omit1~en för afgif\'ilnc1e af förslag till iindringar af
reglementet för flottan.
:När en eskader bestående af korvetten N arrköping och
norska korvetten Norclstjernan beordrades att pa somrnaren
1874 i Reykiavik deltaga uti elen så kallade tusenårsfesten
på Island, blef konteramir al L. förordnad till eskader ch et, med
särskilett uppdrag att derstädes till H. M. konungen af Danmark
Christian IX öfverlemna ett egenh<incligt bref från H ~l.
Konungen . I December 1888 anförde viceamiral L. de flottans
officerare af olika grader, hvilk~t i Berlin uppvaktade H. :r.I.
tyske kejsaren \Vilhelm II med anledning cleraf a~t högstelensamme några månader tidigare erbållit och emottagit t1aggmans hedersgrad i svenska flottau.

I April 1839 erhöll L. ar::Jked med pension, h van id Kongl.
::Uaj.t törldarade sit t nådiga Yi:ilbehag ötver elen trohet och
ski<.:klighet samt det nit han, nndcr en långvarig tje 11 steticl
och särskilclt i rgenskap af chef för flottans ötation i Ntockholm under mera än :2:2 år, st~idse åclagal<Jgt.
Till arbetande ledamot af detta sällskap im·alcles L. 18.::>7,
och till dess hederslecl:,moc ilr t87:!. Han var kommendur med
stora korset ar K. Svtlrdsorden, riddare af Konung Carl XIII:s
orden och af K. norska ~:t OlaLsorclen: samt innehade dessutom ett stort antal utländska ordenstecken .
Viceamiral L. var litligt intresserad af ordensväsendet inom
hnfvuclstadeu och beklädde bland de mest framskjutna platserna inom :flere orrlenssaminnd, ~åsom Frimurareorclen, Colclinnoch ::-reptnniorclnarne. Det si:illskap, om hvilket han dock iu-
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lagt rle .SLi.ir::;ta fijrtjensterna och egnat det mesta ar elen tid
hau fick fr~tn ,;in mJiitiirtjenst öfrig, torde dock hafva varit K.
Sven~ka Srgelsäilskapet, inom hvilket han verkade under loppet af 24 år såsom ordförande och eskaderchef.
Det ,-ar dock icke blott hans h ~1g för drn ,;tii rbn de nch
upplitnlllcle ,;r~el,;portell, ~om manade honom att inom sngcla siill;-kat) ncdliigga så mycket :n·bete; nej, han höll jemYiil före, att K.
i:lq::rlsiillsknpct, genom si11 yerl;:,;amhet oc h i m å n al' sin uh eekling-, ],~111 Yii,.;entligt bidrnga till ntt i vidare hetsar ~tiirbt och
stiidja intr('ssct för drt sjövapen, e ll er den J>'lottu , lwilkcn riikllilr såsr> nl en a[ sina ll]l]lgifter att, o-~Yiclt pil henne :1llktllnmer,
fiinnc<lla nv h tr_,·gga ,·år:! maritima handrLifiirbindclse r.
(;enom de olikartade Yiirf, so1n L. :-<:tllulcla utfiinlc, kom h:1n
i beruring mr([ en miingcl ]Wr~oncr från skiicht \"Nksamhetsl'iilt,
o<'h tilh·ann si"· hiiwndcr o·enom sitt mballa , riittfmrmna. och
"
b
hjrrt l i~a ,-iisen stora sympatier, ,;amt hlcf för dc11 :-<kull en verkligt populiir och omtyckt personlighet.
Sin konungs ynnest Of'h per,.;onliga \·iim;kap åtnjijt vieeamiral
L. i hiig grad. l likhet mccl dc fl este sjölf1iin, 1·:n· han en stor
vii11 af blommor, s:1mt f11nn clc;;s11tom n1yckct nii.je i att s.ielf liigga
hand ,.ill od ling och Yiird af de"sa natmcns yiina bam, och ,.,~som
bcvi~ på den omsorg och den skicklighet, han i detta hiin~e(•nde
ut\·(·ckladc, nd hiir ~lllfiira><, att h:m till och m ed fi)r ('Il del år
~;eLbll pri~b c lii11atlr •s vid en blomstcrutstiillning i :::itockltolm.
I ~itt hem, der han faun lwila och ro fr.:'111 clrt .'·ttre lihl'ts
m:1ng:;kiftiinclc bc~tyr o<.:h onborger, Yar han d,•n ömme maken
orh fadern ~amt d en g;iistfrie \·iinnc:n, uc:h niir den i det allra
liing-sta srL kraftftdlc nJ:lllllrll med cll' t 1111gcl01llliga Sil ;lll't, efter Olllkring t\'<'Jllle m~naclt'I'S ;;iiugli.l!:gandc oc h en l:lng,·arig cluch-:kamp,
nflcd d<·n :_!q janwtri detta ;; ,., dtrrlrmnade han -.:(irjanclc maka,
ft1cl<l Lind...:tri.lln, oc h ~on, l<ijtnant Yid K. Vlnttan, samt fyra di'1ttrar.

•

Robert Georg von Hedenberg

;m

oktober 18i'IO på öhcrstcbostälil't Gn111 i Korrbotföddes den
te ns län, och var so n af lanclslJ öfdi ng·en C::Jrl Alt\!:LI ~t yon J-1. oc h
.
.
hans lllaka. född Lyström.
Efter att 1849 ltaha afbgt studentexalite n i Cpsala, ingi ck
han samma år såsom kadett vid k. lu igsakadcmicu, samt utes amincradl'S derifrån 185:2, och utnii.mndes till sekundlöjtnant vid E.
lH:ts flotta. 1853-55 seglade han såsom styrman på svcn c;kt
handelsfartyg; me1t tj cnstgjordc d cn•fter i vanlig ordning· vid flottan så till sjös som lands och genomgick kurs vid K. gy~11 n. centr.inst -t, blc·f 1860 prcmicdöjtnant, samt var 1860--63 l;ompanioffic er vid K. krigsakadcmicn. _\rcH 1863-66 var v. H. anstiild i
frani':'ka flottan och tillbringade ,;ti)rre delen af clcnua tjcn stctid
u nder cxpeditio11 i Sti lla lmhet, samt blcf då i tillfälle att H\ cl cl,t aga i blockeringen af .Mexico s vestkust iifvensom i intagandet a f
Acapulco, Mazatlan och Guayamas.
Vid flottan s delning 18 li6 bl cf han ka pten Yid K. sldirgård;.:artil leri ct, samt deltog då i årligc 11 förekomma nde expedition er :'t
s kiirgård sfattyg, oclt efter flottomas sammanslagning jcmväl :1 flottans större fartyg till l 87 7, då lum beford1·adcs till k om mendör. ökommcndcrad ·
k apten. Efter denna tid rar \·. H. id::t• så ofta SJ
'
.
var doch:: 1880 chef å mmtitom Tirfi1tg, 1883 ~~ kon·cttcn Sa~!;a
samt 1884-!35 å korvetten Haldcr. Så mycket mera anYiinclc~
han d cr(·mot Yid tjcnstgöringen i land. Han.. t jcnstgjordc såhu1da
under flere tir i stabsexpedition en hos chefen för flottans militiirperso na l och Yar 1882-S± chef fö r clcima stab. sau1t tj enst<r jordc·
någon tid såso m c hef för E:. Sjöförs\·arsdep. k ot;1 mando.cxp ed.iti oll ,
äfrcnf<Om uti flottan " stab, och ym· 1880-82 ledamot i kolllitC.
Jör sjöförsn1 rcts ordnande. 188(] -88 yar r. 1-l . chef för K. 1\Ja-
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rinfö rY:1lt11ingens intendt·ntsafdl·lnin g, cwh ähen ledamot i konllni ;;;s ionf'n för granskilin g :tf flottan~ r eg lemente, f<jötjt·nf<tgöringcn .
Efter att pa sommaren 1888 haha blifvit befordrad till komm en·dör, förflyttad<:' s han sa mma år till C'arl skrona station såsom kommendant, i ltrilken egen f< kav han qyar,.;tod till l 8\10, d?t han transporterades åter till Stoekhollll s station, för att der tj en st~öra ;=;;tsom Yarfsch cf.
D enna befattnin g bibehöll l ta n till 1893, d?t han erhöll af;:;kcd
med v ension. Unde r år 18 ~12 var v. H. lcd<tmot i komiten för
afgihandc af förslag angilc1 tde flottan" fl~·tande materiel.
A f yttre utmiirk cJ,-cr inn ehade Y. H . komm cndör,.;tcckn et af
K. SYärdsordcn samt hade nndcr f< i n t jcnstgöring i franska fl ottan
fönärfvat såYiil H ederslegionen som mcd:tljcn fiir mcxiean ska kriget; han \·ar de rj emtc k ommendör af ()stc·tTikisk a Fram; J Of<Cfsorden med kraehan.
\'. H :s omfattande in sigter or· lt ordningsRinu c togos j0mYiil
i anspråk för båd e det hnmnunala oeh politiska lihet.
Så var han l SS±- 88 ledamot af Stoekholms stadsfullrnäktige och utsftgs 1886 af V esternonla11d~ landsti 11g ti ll ledalllut :-~f
Riksdagens första kammare, som 188:3--9{ in satt e hon om i Rtat~
n tskottct och Yalde honom till stats rey i,.;or åren 1898-9 7.
Lika 11itiskt och pligttroget som \'. H. utförde f<ina tjc nst eåligganden, cgnade h a n sig i1fyen åt dc allm iin na viirf, som honom
anförtroddes, iinda ti ll dc:::s ha n med anlednin g :-~f f<jnkdom i lcfyern, G veckor före diidsfallet, nödgaclcs i11tagR ;.:jnb.;iingcn , från
ln·ilken han ick e mera upp,-tod.
H a n afl cd den l i &istlidn c 111a rR. niinnnst ;.;ii rjcl af maka, fiidd
" ' eidc nhielm , tre f<i)nCJ' oc h en d otter.

-- :iD-! -

August Gustaf Reinhold von Feilitzen,
af majo ren Olof \-. F. nch han,.; maka, föud Ehrenborg, födde>'>
på ~Ltdd·n·p i ()stergötlancl den (j . \pril 1816.
Efter att haf\·a gennmg}ttt k. krigsakademien utniimndes \'. Ii'.
1838 till ,.:ekun<lliijtnant Yid Knngl. Maj:ts flotta. _\ Yanccmndc
genom d c nlika graLlerna bl<>E han 1806 kaptenlöjtnant, 11-1:)8 kapten och 186--1 knmmendörknpten, samt ntniimndc:-; Yid K. Skiirgå rcl sartillrricts hiltlancle lSlH) till öf\'crste derstiid es.
endet· denna tid Y>ll' han ofta sjökommenderad å ::;;'l\-iil exped iti onrr till aH.iig:;nR re fan·atten f'om å ~kiirgflrcbfartyg; samt förcSOll

tog 1:-)6:! -in sista expedition, och nu· cU ch ef å km-vetten~~ajadcn
till ~icclrlhah·ct.
~Idlan sjökomutCnderingam a togos \'. F:s mckalliska begMning •1ch uppl·in~Jing,.:förm~ga ~amt haus kunskaper inom']iartillerivcten:-;kapcns OJ!lråtlc· på mfl ng:dwnda ~iitt i an,.:pråk.
S0dan han lö ~:?--H innehaft disponentbefattn ingen Yid )fotala mckani~ka Yrrkstad, lcmnadc• han icke vidare ;;in militiira
tjcn..;t, inom h\·ilkrn jtt f'tt rikt fiilt erbjöd s ig, fi.ir ut\·ceklanclot
oclt tillgoclogörnntl(•t af j1 1:-.t do <Jtilag och in sigter, ~o:n hiiroh'an
vidri.,tt,;.

ka non, ll\·araf ett tiotal tilh·erkades fö r fl ottan. Under de följande
.fl ron Yar han ofta beordrad att prof- dler spriingskjnta artillrripjoscr af olika slag, samt såsom ledamot i kommissio:;er för skj utförsök med kanoner iih ensom skjutninga r mot pansarplåt.
Att den erfarenhet, som nnder en så lång O('h striifsam tjcnstotid förvä rfyats, skulle Yinna erkännande och i Yidstriicktare mån
tillgodogÖras·, yar ju helt naturligt, och 18GG finna Yi s~ lnnd a Y. F.
s!1som ledam ot i k. fön·altningen af sjiiiirendena sa mt 187 l "!\som
d ess chef.
Vid ftottomas san nnan slagning komlllcndör, 11tniimndcs han
187G till kontormnin1l.
.\hon Redan v. 11' . blif\·it ledamot i k. förY:dtningen af sjöärendena, anförtroddes honom ledamot- och ordförandeskap i den
ena komitl-n efter den a ndra, ej blott d å behandling nf a nskaffDing, konstruktion eller profskjutning af handgeYiir eller arti llcripjosor ifrågakom, utRn jcm\'iil då sjöfiirR\"arct:-: ekonomiska fi)rvaltning sk ulle ordn a;; och dc fön·altande embct"Yerkcns löneförh?tllanden skulle reglera!', iihen"om i 1S70 år:;; Yapcn- och bdii stningskomite.
i\iir k. fö n ·altningen af ;;_jöiireildena år 1878 ombild ades till
k marinförvaltningen, som då t ill en biirja:~ fördelades på tro
afddningar, en militiir, on ingoniör och en ci\·il, f'å öfnrgick \" . Ji'.
tiil det n_Ya. cmbets\·erkot såsom chrf för des" militiirafdclning.
den för\. marinfön·altuingcn för:-;t !riillm1de instruktionen
Enliot
b
m·betado dc ') afdelningama undrr ll\·ar sin chef, i allmiinhet oberoo nclo af ll\·ar:mdra, lllen Yid plcmtm skulle ordet i rcgC'In fö ras
L

Straxt efter <ttt'riutriid:llldet i tjensten 18-JA fick han påbörja
bc,;if!;tning or:h kontrollskjutning af alla på ~tockholms :-;tation bofintliga mtillcriujeser, ueh IJ!cf 11:::)0 tygmiistarc Yid :-;ngde ;;tatiun
Följande ilret kon,-trnorado \'. F: d et kammarladdning;.;geyiir, som
det·cfter ani()g:-; Yid Hottan, och 18:):? boordrmlcs han att Yicl Carl
Gu:-;tafs ,;tmls goviirsfaktOl'i lrmna upplysningnt· om tilh·orkningon
af detta gc\·iir.
nr•rcftf'r komtnrndcrml<'s han ttpprt>paclc gånger till Lii:·.~e,
iihcn,.;nm till 1:-lil"'i\·ama, fi.ir att an:;kalfa och besigtig<t ;;?l\·iil roiflade gedr snm pi;;toler, ej blott för Huttans riik ning, utan iifv<'n
fiir arm{n,,. --- \". 1·'. k<Hl'-'trucrado jr•JnYiil en 0 tu!ll;; sliitbmT:lU

~/

af chefen fö1· militiirafddningon. Genom k. br. i December 1381
förändrades dock denna instruktion så, att en ~är:;k ild chef fi)r
cmbetsverkct tillsattes, oc lt \'. F. förordnades cH att beldöda f'agdo
chofsbrfattning, som ha u derefter inn ehade till den 13 . \pril 1883,
-d;] han, efte r -lo:) :'lr~ tjonstcticl f'å~om officer, erhöll :lff'krd med
pc·nsion.

Till komm<'udör mecl st. k. ::1f K. s,·:ird~orden utniim nclos
'\'.F. l879, nch lwn inn eh ade jenn·iil f·lrrt• ntliind;;b Pr<len~tecl;:en

-

Han yar hedersleJamot af K. Ö. S:t och ledamot i 1:a klassen af
.
K. K rigsvctcuskapsakadc micn.
~\n da från sin tidigaste ungdorn var v. F. mycket road ai:
r; liijd, samt var i besittning af en ganska högt nppch·ifven skickliai1et uti många olibt slag af handarbeten, hYilkas utförande
st~indiot utajorde hans kiiraste tidsfördrif. Förutom det af honom
konstL~Ieracl~ kammarladdningsgeviiret och 9-tums kanonen, som hiir
ohan om niimnts, 111å jcnwiil antecknas, att han konstruerat ett
torm:iotc för monitorer och en revolver, hvilken likviil aldrig blcf
dl
l
b
s m upp ti' nmngar L d en
föreslagen, cniir flera uttiin
t iU antagande
viigen blifvit vid samma tid gjorda o ~h erhållit försprång.
För de fattige hyste v. F. ständigt det varmaste deltagande,
och i rent titantropiskt intresse medverkade han i gru ndandet och
utvecklingen af Stockholrn s stads pantaktiebauk, i syfte att motverka och om möjligt omintetgöra det enskildta pantiåncriet. - På
dc senare åren sysselsatte han sig också med litterära arbeten
och utgaf tiU och med från trycket en dramatisering af \Valter
o

o

Dcott',; ·'Sjöfröken".
Gift 184± med Hilda Amalia \"On Fcilitzcn, blcf: han 1885
enlding samt eftc rl cnmade, vid. sin bortgång, den 27 si:;tiiune April,
en son, kommendi)rkaptcn af l:a graden, och en dotter.

Fredrik Viktor af Klint,
tillhörande en i v~n· f-lotta:; hi,.:tm·ia mycket bciuärkta ittt, som ,.:känkt
fosterlandet flere förtjent<; ,;jöofficcrare, föddes den 19 september
18:?2 på Hanmora g:h·cl å Adelsön i Uplancl.
Don af den, ej blott under ,;;jökrigshänd elscriHt 1788- -90 och
1814-, utan iih·cn såsom kartograf och lär~u·c vid Krig,.;almdemicn,
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framstående viceamiralen Gustaf af Klint och den nes maka Kerstin A k:rcll, var han elen trettonde af femton sysko n (7 bröder·
och 8 systL·n r).
Barndomsåren ti llbringade han på sin faders gård Hanmora
till IScW, då han antogs till kadett vid krigsakademien på Carlberg, hvarifL-ån han 1845 utexamineralies och nt11iimndes till sckn ildlöjtnant i K. M:t:; flotta.
Declermera befordrades af Klint 1Hi\3 till premicrlöjtn:mt, 18ö0
och vid Hottans delning 1866 till kapten, vicl
kaptenlöjtnant,
till
lwilkct tillfiiHc han sjclf valde att öhergå till den då bildade nya.
rescrvstaten. 1873 befordrades han till kommendörkapten af 1:a·
gra.den oeh 1890 till kommendör i flottans resen·.
Han \·ar riddare af K. Sviirds- och ~ordstjcrneordnamc f:amt var sedan 1870 ledamot af k. krig-s\·etcnskapsakaciemien oeh sedau.
187G af k. örlogsmfnmasiiUskap et.
U nder hela sin tjenstctid till 1868 deltog af Klint niistan
hvarj c :'h· i sjöexpeditioner med flottans fartyg, och \"ar L832 och
185:3 chef på lotsfartyget »S niickan >> , då han i Ve11em och Vcttcm ntförde magneti,;ka och meteorologiska obsetTationer. Alltifrån 1854 ti ll 1868 tjcnstgjorde af K., med undantag för 18G5,.
om somrame såsom kadetternas Jiira re på öfniugsexpeditio m~ rn a
mC'd kadettfartyget.
af K. cgnadc sig hnfvudsakligast åt liirarck!ll et och teoretiska stndicr. Hedan som uug officer började lwn sin liinircverksam het; i det han under ett års tid vnr anstiild så~om Hirarc vid
i Hemösand. ~\ren - 1849-33 tjenstgjordc ha11 i
uavio'ationsskolan
b
~jökartekontorl!t, oc h blef under denna tid 1854 kaLlad till extra
liirarc vid J\:. Krig,.;akaclcmicn. ~h 1838 nämndes han till onlinari c liinn·e i Itavigations- och sjökrigsvetenskapern a Yid samma
akademi oc h innehade denna befattning tiH 1868, då sjöofficersK. SJ" ök riu·sskohllls skapande 18G7, fnllständigt
o·enom
l itbildniiwen
('""') 'b
,;kiljdes fråll K. krigsakademien på Carlberg.
Måilga voro så ledes de kadetter, IIvilka under han s utrniirkta
ledning inhemtadc gr11ndcrna i den, för Licras utbildning i sjöoffiWn, och
na\·io·ation,;vetensk<lj
\ viatio·a
yrke ' <:;'
ns·- m·lnasidio·a
''Crc
:..,
~
b
,,
"'
;-,
b'
(
'~
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alla dcssc visf'te att i ho11 om dl vii rdcra ej blott <len sk iddige
utan jenwäl den viih·ill ige liirarc·n.
Efter att dittills under så mång;a å r ltafva undervisat örlogsflottans blih·ande bdiil, öfvc rflyttade af K. si n ,·erksamh ct tillutbilclt1ingsanstaltcme för haliClclsflottans befäl, i d et l1an 18li8 förordn ade~ till inspektör för rikds n:wigation sskolor, ]J\·ilken tjen;;t
han upp(·höll i 22 års t id, ell er till 1890, då han. som d;t var ()8
år gammal, börjadf' kiiJ11W dc med denna befattning förenade n•sorna tidigt om våra m a, sy nn erligast til l ~ orrl ancl, Y<Jra n lltfiir
an~triin gand c oc h b esvii rliga.
U nder siu tjcnstgöring såsom liirare vid k. krigsnkackmicn
kallades af K. till ledamot i den komite, hvilkcn [!ren J8G4 och
66 utarbetade försla g till det rcll·lemcnte, ge nom h\·ilkct K. sj iikrigsskohw erhöll s in för:;ta organisati011, och ltvilk et reglcnwntc
ii mm i hufntclsak <'ge r bestå nd.
Vidare blef han 1888 ordförande i den k omite, i"Om on Jarbc tadc rcgl<:mcntct för navigation ssk oloma, ln·ilkct derefter fas i,., tiil des 1890, och hvarig<' JJOlll undCJ·,·isningen i dessa skolo r reglerades med afseende fiistadt Yid de kraf, som en mera uh·ceklad
skeppsfart och mod em are n;wige1 ·i1l}!.' fordra.
Vid l"idan af det arbete i det offentlig"" tj cnst, liYartill af K.
Yarit l;allad, cgnacl e km s:'t att säga l1Ya rj c t imm a, c;om fanns öfrig, ~t sina iilsklingsiinJJI CII matematik oc h astronomi, fr:lu ll\·ilka
iin11Wn han dock mcll sak nad måste skiljas, sedan klll, genom l1iig-ra.
<JrnJens förlam ning, under dc t\· cn uc si;.;ta å ren :1f' si 11 lcfnad blifYit oJ'iirm ögen att fiirn pcnllillJ. .De a rbeten, ha n r-;,) lun cl<~ und er
r-;i n haft~ dagar utförd e, mit hii r i korthet a nföms.
af K . omarbetade oc h utgaf i tre olika up pbgor elen vicl korn•tten "Carl skromll" :o fii roly c·kam1e 1ö-Hi omkumnc brodern:- Erik
af Klint JJautiska och logaritmiska ta l>Clh·crk och nedlade p:1 detta
ett min ntiiist nog:grannt arbete. Lik:!~~ oJnarbetade hnn och utgaf
Erik af Klin ts liirubiickcr i plan och ,_ fcri~k trigoJ JOmctri. iihcn·
ledcs i tre olika upplagor.
Vi'darc ·har af K. nt:1rb ctat e11 saml ing C'xempel p:1 Lwriiknin'gm· af nnuti:-k-a:::tron rm i~k :l ob;.:cn·ationer. en liirobok i mc,kanik

samt· en afhandling om min sta <]Yadratmetoden , hvarj cmtc i manuskript tinnes qyar en större excm pcl sarnlinl!; i matematik, o mfattande koniska sektion er, differential- och intcgralräkning. Detta.
sista arbete, som V<Jr han s ögonsten, ansåg han l'ig af eko nomiska
skäl ej kunna. ntgifya fdtn trycket, men yttrade mången g?tng, att
om det på något sätt skull e kunna utgi.fvas, så skulle det nog
kunna vara. till stor nytt;t och nnderliittnad fö1· dem, i"Om Rtudcra
matematik.
Sedan 1866 i lr eldigt i1ktcn skap förenad med :\ nclrrctta Mathilda. Sontag, sörjdes han vid sin bortgång den 9 sistlid ne a ugusti
n ärmast af cfterlefvandc maka, en son, kapten Yid K . flottan , och
två döttrar.
Kommendör af Klint vm· en cnkPl och fliirdfri man, som ej
gema lenmade sitt hem och sitt a rb ete, vid lt\·illca båda hau var
djupt och innerligt fiistad. Att deltaga i det rttrc lifvet n1r för
hon om en plåga, och om han någou gång tvingades dcrtill, var
han s uppträdand e tillbakadraget, niistan blygt. I sitt J1em d(~remot
var ha n giistfri och viinsiill, Ramt såg: med n öje viinner och bekanta uppsöka sig der.
Seda n 1868, då hans tj(•nst.gi\ring till sjös upphörd e, ti llbringade han hvarj c so mmar på l'in fiiclcmcgård Tofta å Adelsiin, der
han, en varm \'än af natmen, vid sidan af sitt bokliga arbete, och
som en ll\·ila derifrå n, Rysselsatte sig med triidgåtdsskötsel och
blomsterodling, och der han iil\·en fiek sluta sina dagar.
Hedraclt vare hans minne och f rid iifve r hans st oft!
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Några ord om anordningar för öfverförande af
order eller meddelanden under strid å
l:a kl. pansarbåtar.
J )en högste bdiilhafvare, som under ,;tri d vet att bibehålla
sm flotta samlad och att göra sin vilja giillande öf,·er alla dc olika
delama af densamma, skaftar sig tvifvelsutan hiirigl'nom en stor
fördel öfvcr den, som, fri villigt eller nödtn111g<•t, låter befiilet g lida
s ig m händema och öfvergå till fartygschefema, hYarigenom stl'id<•n
liitt kan urctrta till ett kaos, ur hvilket högste befiilhafvan·n sal.;nm· möjlighet att R<1mla sin flotb1 för cttt på den afgörandc punkten
utveckla största mi.)jliga kraft.
Sammaltmda iir fi>rhållandct med dc respektive fartyg~chc
fcrnas l<·dninv af si na fart,,·g i strid, så att på ett fartyg, hvars
chef sjelf utöf,·ar hög·sta lcdninJ~Cn af dess stridsmedel, bör kunna
påräh1as en ].;:raftigare verka n af desr:;a, iin hv;1d som kan blitYa
fall et på ett fart.'·g, :1 h,·ilket d<•n enh et liga l('dnin ge 1t blihit er,.;att
af <'11 mäugd ,;måbefiil.
Vi:-;serligen h;n· g<'nom iJJförandct af dl't 11.\"a artillniexcrcisr<'glemcntct för flottan,; fart)·g ('ldlcdningeJt blihit d('ceutmliscrad
- ocl1 hiirom iir endast gudt att siiga, icke minst dcrför, att förhållandena kun1ta göra, 11tt det liig n· bcfiilct blir <1fskmct friln förbindelse rned ,;tr itlstornct och så ledes måste i saknad ;1t order
kunna handin efter eget omdöme - men om under :-;triden,; fortgång a ll ledning af ;lrtilleri och torpeder m. m. frånfartygschefens
sida uppltör, blifvcr detta till :-;kada för stridens mål, ty iifv<· n af
de11 biist utbildade b<·siittninf.!; kan e j rimligtvis b<•giiras, att den
kskall llllna ana dc planer, som fartygschefen undt•r strickns Y<'X-
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!ande skeden ofta må:;te så att Räga gripa i luften Nndast en
enhetlig ledning möjlig,r;ör att kunntt koncentrera fm·f!J.r;ets anfalls
medel mot det för ögonblicket vigtigaste mälet.
För att kunn a utöfv;~ denna lcd 11ing måste cltefc1t kunna från
:-;tricl:otornct kommunicera med en del pl atser å fartyget, för hvi lket limlamål h:'lll har till sitt förfogande antingen o.rdon nanscr för
budskick11ing eller mekaniska eller elektriska l<·dningar. Af flera
skäl liimpar sig budskickning minc1rr vä l för ordcriifverförinf,!;, ty:
r/r~ls förutsiittc•t· det befintlighctc11 af ordonnanRCJ' i ebdens
omedelbam närhet d. v. s. i det r eda n förut trå11ga stridstornct;
rlrls tager det lång tid;
dels äro chancerna ej stora för ordo11 na11 sen att taga sig oskadd
fram öfvcr chick, och under däck bör kommnnikatioJt genom dc
\·attcntäta dörrama undvikas, och
dels iir ri;;:kcn stor, <ltt i striden,; hetta e n ge1tnnt me llan hand
framförd order blifvcr origtigt uppfattad.
Ehmu under vissa ogynn samma förhållanden budskickning kan
vam den enda återstående utviigc tt att få en orde r framförd, böt·
af ny,;,.; niimnda skäl orderöfverförin g icke baseras på denna metod, som endast må tillgripas i nödfall,*) nta11 böra mekaniska
('ller elektriska anordningar i stället anviindas, och ligger det till
följd lt ämf stor vigt uppå, att des:-;a iiro af bästa beskaffenhet.
1-liirvid bör hiinsyn tagas till, att de
l:o) iiro såvidt möjligt skyddade mot fiirstiiring ot it
2:o ) i uskadadt skick funktionera ;.;iikert och hastigt.
1 :tan öh·crdrift torde kunna påstås, att många af dc urga 11 i
berörda afs<·endc, som finna,; å l:a kl. pansarbåtax, icke uppfylla
vare sig den ena eller den andra af dessa fordringar; såsom exempel m~ <ild'i'>ras de å »Göta » och »Thule» från strid stornet till
aktra str~dkastama gåcnd<' ,;pråkrörel t, hvilkas egendomliga vridlllngar n•dan nndt'r normala förhållande n, när yttre tyc;tnad råclc·r
·; Vill öfvcrföranclo af vigt iga ordar· modolsc budskickning torrlo det
fördelakt igt att skrifva ordern (t. 0x. på ett blad i en blockbok, som
för sådant ändamål innehafves af navii!·cring,;officern) och Ji\,ta bndl'tiifvorbringa don ~kriftliga ordern.
V<Lra
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som regel omöjliggöra att uppfatta en order, ;;om förirrat ,;ig i
dem, hvarigenorn rörens andr::t fel, att till hela sin längd Y::tra
fullkomligt oskyddade, blifver af scknndiir betvdclse.

A en pansarbåt af »OdcnH >> tn1 böra under strid komm unikationsledningar finnas mellan följande platser:
(en del ledningar, förenande under pansarcHick bchign<~ rnm,
t. ex. maskin- oci1 panmum, förbises)
l.
2.

stridstornet

,,

·-'"
4.
:)

6.

7.

.

"
"
"
"

för! iga kanontornet
aktra
"
torpedrummet
maskinrummet
:otyrmaskinrum m et
kasematten
signalmännens strid,; post
miJitiirmiin;en (af;,;t. miitarcn)
kanontornet ,

,
,
9. Förliga
"
lO. Aktra
J;
"
"
11-14. Kanontorn och kasematt -- respektive durkar,
( mähiincla stridstornet - strålkastarn e),
hvarjemtetillkommer på fiaggskepp(di\•isionschefsfartyg) :
15. Högste Bef:s (Div:s-cbcfens) stridspost -- stridstomct,
16.
,
,
,
,,
signalmiinJWJJS ,.;trid spost.
b.

Fiirst skall undersökas möjligheten att bereda, dessa ledningar skydd; till förtydligande håraf iiro å bifogade ritning dc re;;pektive ledningarna uppdragna med röd fiirg, hl?t fiirg betccknm·
pansar.
Ledningarna n:ris l-5 hån stridstornet k:nnna utan ringaste
svårighet dragas så, att de iiro pansarskycldade, derigenom att de
gå från stridstornet i den pansrade ledningstrumman ned under
pansard~ick och liings underkanten af detta utgrenar sig, tills clc
komma till eller rätt under de platser, för hvilka dc iiro afsrdda;

-
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i senare fallet urpclragas dc t ill sina platf'cr inuti de pansrade
langningstrum momn .
L edningarna n:ris 6-7 dra)!;aS direkt in i kasematten och
skyddas af des ~:~ pan:-;ar;
detsamma giille L" Jelvi::; iihen för ledningarna till strålkastarna, dcrc~:~t såda na ledningar öfver hufvucl t:1get kunna anses bchöfliga å fart5·g, h\·aL"s strålimstare ii ro pl acerade såsom å »<>den ». Hörande ledningen 11:0 7, afseeld att fö rena ::;trid:-;tom ct med signalmiinn <· ns :-; trid:-;post, må erinras, att någon för s ig nalm:"inn cn inredd,
~kydda<l plats ej f. 11. finn es å ~ Oden » ; men liirer en dylik liitt
nog kunn a an ordnas i kassematten för om skorstenarna.
L cdningama n:ris 11 --1+ Jr:1gas sje lfklart inuti cle pa nsrade
lai JgniJig:-;trummonJa.
L ed ningarna n:ris 8 - lO beting-as af att militiinniirsen a nt:1gits
vara platsen fö r dc perc.;oner, som sköta afstånJsmiitni.nge n (Yi.nkclmiitarcn oc h afståndstelegratistcn .) .\ sigtcn om den liimpligaste
plat;;ert J'ör dem torde ej vara full t stadgad, och hittill s bar vinkelmätaren i allmiiuhet haJt sin post å eliide n~gon städcs i nii.rhetcn al' dc ut<',.:lutande till gagn fiir det ;;ckundiim artilleriddc rstiiu<'S an bragta Yisartelcgr~t f< • rn a s:1mt Yarit utan förbin<lclsc med
de :-;tora kanontornen.
BdiilhnJvarnc i. dessa ;-;C JJ :u·e hafva, i saknad af miitt afstå ud
t ill m:l lct, må:.;t efter ögonmått bedöma detta, ett skiiligen prim itivt ,;iitt, nii1· bedömningen sk('r under så pa~s ogynn.~amma omstiindighctcr som från cl<:n lilla öppningen i torn et ;; rikthuf.
Och dock ii r d et påta)!;! igen j ust Yid dessa stora kanon er med
r; imt dyrbara, af lå nga tids i ntcn·aller åtskilda skott, so m behoh·et
af noggrann kiinncdom om ab.;tåndet till må let gör sig mest gällande, ty Yid det snabbskju ta nde a rtilleriet är sagda kiinuedorn
Yissc rligen fördelaktig att cga för att n}tgra sekimdcr tidigare
kttnna erhålla triiff, men af,.;aknaden af denna kännedom kan ej
a n,;cs vara af ::-;ärdcles menlig betydcisc.
Dc p ersoner, :.;om handhafva afståndsmätningen, m?!" te s:'H<:des
med nöclviindighet stå i omedelbar förbindelse med, förutom stridstomat, iifven dc stora kanontornen.
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Af flere skäl, hvilka CJ beröra detta iimne och derför hiir
uteslutas, har ansetts fördelaktigt, att afstånd;,miitningcu sker fr:ln
militiinniirsen. Scdt ur synpuuktcn att bereda skydd fiir ledningama, stiillcr sig förhållandet knappast ogynnsammare, om afst~ndf<
mätaren placeras i militärmärsen iin i kasematteJJ; öfro delen af
militärmasten torde nemligan tack vm·o sin höjd öfver fartyget få
anses Yara en temligcn skyddad plats, emedan rcgelmiissig inskjutning deremot ej ii r möjlig att utföra i brist a f nedslagsobser\·atinner; dess liigre del ii r deremot liittarc åtkomlig, och hiir ii r risk l' n
större att få ledningarna afklippta. V oro återigen afståndsmiitarcn plaecmd i kasematten och lodningarmt drogos derifrån rakt
ned under pansardäck, vore de visserligen till en börjatt skyddade ;1 E
kasemattpan:-;aret, men passerade derefter det fullkomligt oskyddade
området mellan ~agda pansan.; nudcrkant och pansardiiC"ket (görclns öfvcrkant), ett område, hvilket, såsom nm-w de bcliio·et omkring skorstenarna i närheten af vattenlinien, kan förviint~: blifya
en sjelfRkrifven riktpunkt för de fientliga artilleristerna och s?ilcdes föga lämpa sig för att genomkorsas af o~l,yddadc kormnnnikationsl('cl ni ngar.

flotta*) ; att sådant f'kydd iir absolnt nödvändigt lärer likviii af
ingen bestridas; men, om man också på grund af frågans vigt
kan antaga, att den snart skall finna sin lösning, så återstår dock,
intill dess så skett, ovissheten om, hvar den skyddade platsen för
högste befiilhaf\-arcn skall anordnas.
Till följd håraf iir det icke möjligt att nu uttala något omdöme om, huru skydd biist skall beredas åt högste bofiilhaf\·arens
kommunikationsledningar.

Om s:'\ anses bchöfligt, kan större delen af fartygets sekundiirn artilleri dclgifvas dc mätta afstånden genom viRaretclegraJ,
anbragt å militiirmiirsens aktcrkant.
Det återstår då enelast att tala om ledningarna u:ris 13 och
lG, afseelda att förbinda högste behåJhafvm·c·ltS (di\·isiousehcf(•nc;)
stridspost med stridstornet och signalmännens stridspost
Här möter emellertid en svårighet, emedan liigctafförstniimnda plats iir obekant (detta iit· ju, :;,om ofv:w blih·it nämndt, iifvcn
fallet med signalmiinnenf< stridspoc;t, men någon annan ;;kydclad
plats för dem än den antagna liirer ej knnna ifrågakon11aa).
A i11gcn af flottans i tjcnst varande, för bög·ste befiilbah·arc
inredda. pansarbåtar har imedningen för honom ;11cd Rta b strlickt
hvar<'mot
nöchändicra
sig utöfver det för fredsbrnk oundo·iincrligen
c
o'
o
b
skyddad plats ~aknas, från 11\·ilken han under strid kan leda sin

ledningen iir afslitcn.

Af det föregående framgår, att flertalet af dc vigtigaste ledningarna kunna erhålla godt skydd, om nödig hiinsyn tages till
denna fordmn. Den enda oliigcnhct, som kan anföras emot, att
ledningar dragas under pansardäck, iir, att de vattentäta tvärskeppsskotten måste genomskiiras, men denna olägenhet, hvilken
man å utliindska fartyg utan tvekan underkastat sig, synes ej niirmelsevis kunna uppviiga den mycket stora fördelen att ega tryggade förbindelser mollan fartygets vigtigastc delar; sårskildt bör
påpekas, att, om elektriska ledningar användas, dessa pa,.;sager
genom skotten kunna göras sil, att dc iiro tiita, iifven om sjelfva

Den andra fordran, som måste stiillas på anordningarna för
öfvcrförande af order m. m., var den, att de i oskadadt skick
skola funktionera säkert och hastigt.
Sedan o·ammalt hafva inom svenska flottan anviindts tvenne
"'
kommnnikationsanordningar, ncmligen talrör och
slag af mekaniska
maskintelegrafer, hvarjemte såsom experiment någon gång förekommit iif\·en andra, t. ex. mellan chefen och artilleriofficeren
visarotelegraf, angifvande eldgifningssiitt, projektilslag m. m. Sista
*) Om någon tilläfventyrs tänkt sig möjligheten af, att högste be·
fälhafvaron morl flaggkapten och flaggadjutant skulle kunna unrler strtd
- jomte fartyg~chef, artilleriofticor, navigeringsofficer och l styrman uppeluilla sig i stridstorn et, torde ett besök i något af --~~ssa å ··o~.en"
eller "Göta" vara tillräckligt att öfl'ertyga honom om omoJl!ghoten hara!
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året har tillkommit bl. a. å ::Göta" en slagtelegraf, sedan upprepade års erf::trenhet ådagalagt det fruktlösa i att medelst det
befintliga talröret söka göra sig hörd från bryggan till maskinen,
niir fartyget är under gång.
En lednings förmåga att Lastigt och siikert öfverföra en order
beror ej mindre utaf dess grad af teknisk fnlliindning iin äf,·en,
såsom i det följande skall påYisas, utaf hvilken princip för mottagandet, som ligger till grund för dess konstruktion .
.Alla kommunikat ionsledninga r kunna nemligen siirskiljas i
tvenne grupper:
a) sådana, Ii uilkrt lwfuu synliga indikatorer, ut'Uisande ordc1·n och
b) sädana. 1'id l11·lllw ordn·n motta,r;es i hörlur.
AJ!prrrater tillhömurfe .r;mppen a) iiro oberoende af tydlighet i uttalet och at buller ombord; den order de medfört hål'
les synlig intills dess att en annan order upphiifver densamma,
men deras anviinclning miistc begriinsas till dc siirskilda fall, då
indikatom endast bchöfver kunna angifnt ett måttligt antal meddelanden. Dc iiro synnerligen liimpliga till waskiu- och slagtelcg;rafer, afståud::;tcJegrafer (clektro-opti ska eller endast optiska), telegrafer till d nrkmna, styrmaskimu mmet och torpcdnnnru ct; på
sista tiden hafva derjemtc frmnshillts indikatorer, hvilka upptaga
order friln artillcriofJicem till honom underlydand e bcfiilhafvare,
att iifvc11. fo"1·n.nta"'li(l't
l'Öra11dc cJdlcdnin!.tcn, och det synes höO'st
h b'
o
kan
stridspost
bindelsen mellan c;tl'illstorneL och signalmlinnens
ordnas medelst synliga indikatorer. Apparater af ifrågayarand e
slag iiro i allm~inhet clektri::;ka, den Yanliga iildrc maskintelegrafen
iir
("Götas'' slaoteleoTaf
och OjJtiska afst[mdstelcgrafen unda ta<rna
.
h
o
;--,
pneumatisk).
Apparrtfer tillhörand e !J1'UJ!JMl b) i[ro i hög grad beroende
af tydlighet i uttal('t och rÖ>itens styrka, :-;å att et< person, som
befinner ::;ig i upprörd sinnesstämni ng och talar hårdt eller ot;·d1igt, såsom förhållandet ka ;:l t~inkas vara mlcler strid, endast med
svårighet v;ör sig förstådd; de iiro iifvcn beroende af yttre bnller.
u

•

-
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Då måste Clllellcrtid komma till :111\'iinandc till dc ledningar, för
hvilka en indikator iir otillriicklig att ngih-a alla olika order, som
kunna förekomma.
Anordninga r af detta slag iiro atiugcn talrör eller telefoner;
talröret är af ·enklare konstruktion och mindre ömtiUighet; telcfonens ledningar åro liittarc att framdraga, liittarc att reparera
upptaga mindre utrymme samt förminska icke genom . sin längd
mi.ijlighetcn för meddelanden . I svenska flottan hafva telefoner,
som bekant, iinnu ej kommit anviindning för bruk inombords. talrör förekomma deremot i stor utstriickning.
H vad dessa senare bctriiJfiu·, är ledningens nr/got större eller
mindre längel utan afscviirdt inflytande på hörbarheten ; denna
minskas deremot i hög grad genom rörkrökar, och lir clet absolut
nöd1Jinrligt att insk1·iinka dessus antal till ett minimum.
Försölc, nrkst~illd<t i utliindska mariner, haf,·a vi:;at, att hörbarheten i talrör kan Uelydliqt höjas genom iakttagall(lC af ett par
enkla konstruktion sdetaljer, nemligcn: dels att med mjuk packning
isolera rön•t från skott m. m., som det genomlöper eller stöder
emot, på det att vibrationer (t. ex. vicl skjutning) ej må öfvcrföra,; från fartygsskrof vct till riirct, och dels att afpasc<a vinkl::t.rna
Yid rörets krökanclc s:l, att ljudet så litet r-;om möjligt åtcr::;tudsar
eller absorberas. Ljud,·ågorna brytas nemligcn på samma siitt
som ljusdgor, d. \'. s. så att anfalls- och afgångsvinld ama iiro
lika; en rörkrök i likhet med den första af Yidstående ritningar
är fördelaktig för ljudets kraftiga fortplantand e, nndcr det att de
båda senare rörkrökarna iiro mindre liimpliga.
Hvad bctriiH~<r det inflytande, som yttre buller har ft orderöfvcrföring medelst hörlur, har försports, att mycket lyckade föroch franska marinerna utförts med telefoner
sök inom etJO'clska
b
och talrör under pågående hiiftig ::;kjutning, ltvilkct buller till
yttermera visso förstiirkts genom hamring å tmnplåtama. På grund
af dessa försök, som ju tillfullo visa den höga grad af tdmisk
fultindning, som kommunikat ionsledninga rna uppnått inom niimnda
mariner, kunde man frestas att fälla det omdömet, att inflytandet
af yttre buller vore ringa.
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Så är emellertid ej förhållandet under strid, och orsaken,
hvarför detta ej kan konstateras vid några fredsöfningar, iir, att
under strid tillkommer ett larm, hvars våldsamhet ej kan under
fredsöfningar efterliknas, det ncmligen, som uppstår vid de fientliga projektilernas anslag.
Detta larm omöjliggör kanske ej att uppfatta en genom hörlur mottagen order för en person, hvars hörselorgan äro i godt
skick; men med tcmlig Yisshct kan antagas, att under en strid så
ej kommer att vara förhållandet med en stor del af den ofv·an
pansardäck Yarande personalen.
I slaget vid Yalufloden blefvo nemligen på japanska flottan
flera man till följd af yttre buller absolut döfva, och ett mycket .s-tort antäl miste hörseln för en längre tid, hvilken döfhet orsakades icke af smällarna från eget artilleri, utan af det
enligt utsago infernaliska larm, som uppstod vid anslaget af dc
fientliga projektilerna, hvarvid bör märkas, att antalet träffar å
de japanska fartygen var helt ringa i jemförelse med hvad man
. kan fö1Yiinta under strid mot en motståndare, som cger förmånen
af goda artillerister och snabbskjutande artilleri.
Inför ett sådant faktum, och med visshet om, att inga konstruktionsförbättringar i apparaten, de må vara huru ypperliga
som helst, förmå att åstadkomma någon ändring hiirutinnan, ity
att anledningen till felet år att söka i mottagarens iråkade döfhet, måste man komma till den slutsatsen, att för muntliga order
afseelda kommunikationsledningar (ta hör eller telefoner) orn mä,jliyt ej böra anviindas till sädana platser å f'ar·tyget, hvilka äro
utsatta for en fiendes projektiler.
Om kommunikationsledning med hörlur likväl skall användas,
vare sig derför, att ledningen går helt och hållet under pansardäck, eller derför, att liimplig indikator ej står till buds, kan man
tveka vid val mellan talrör och telefoner; de senare hafva på
sista tiden vunnit ·betydlig spridning å fartyg och tyckas f. n.
vara mera omtyckta än talrör. Löjtnant Fiske, U. S. ~., säger
hiirom att "personer, som icke iiro Yana vid telefoner, föredraga
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talrör, under det att dc, som kiinna båda, föredraga telefoner".
Telefonledningar besitta, såsom förut blifvit niimndt, framför talTÖr den obestridliga fördelen att kunna utan egentlig altigenhet
framdragas genom vattentilta skott.
Beträffande anbringanclet af talrör i stridstornet må påpekas
det olämpliga uti att, såsom nu är fallet å J :a klass pansarbåtar,
placera talrör, som ej i niirheten af munstycket äro försedda med
en slang. direkt å tornviiggen, emedan den talande skadas i ansigtet
genom chocken, som uppkommer Yid projektilers anslag mot yäggen (naturligtvis bör ej heller en telefonapparat eller indikator
uppsättas å sagda viigg).
En anordning, förefallande enkel och be(Fiim, som blifvit
iakttagen å ett n) tt engelskt pansarfartyg, å h vilket telefonledningar anyiindas i stor utsträckning, bestod i, att samtliga telefoi1ledningar till stridc;tornet, slutade i ett vexelbord uti ett pansarskyddadt mm under tom et; från detta bord fortsatte en ledning
upp till stridstornet.
Någon viisentlig tidsutdriigt torde ej orsakas af, att ledningen
skall passera vexclbordet, lwaremot fördelen af att minska antalet
telefonapparater i tornet iir uppenbar.

Af h vad i det föregående blifvit anfördt framgår:
att dc anordningar för öfvcrförande af order och meddelanden under strid, som finnas å l:a klass pansarbåtar, icke iil'O af
tillfredsställande beskaffenhet;
att ledningama i allmiinhet kunna beredas skydd mot fiendens eld;
att, der så lämpligen ske kan, för ledningar, som helt och
hållet eller delvis gå öfver pansardäck, (elektriska) apparater,
grundade på afliisning af synliga indikatorer, böra komma till användande;
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att, då talrör anviindas, nödig uppmiirksamhe t måste egnas
åt de installeringsdeta ljer, som visat sig b efordra god hörbarhet.
Derjemte må framhållas önskvärdheten af, att försök göras
för att utröna, huruvida indikatorer äro tillfyllest såsom enda
medel fö r orderiifverförin g mellan stridstornet och vissa ofvan
pansardäck belägna platser, såsom kanontorn, kasematt och signalmiinnens ::;tridspost, h vilket antagligen ~ir förhållandet, men hvarom
ful! visshet sakna s.
Till sist må såsom ett önskemål uttalas, att på l:a klass pansarb;ttar inga andra elektriska eller mekaniska, för stridsbruk af~edda, kommunikation sledningar installeras än sådana, hvilka icke
blott iiro nödvändiga under strid utan äfven kunna förmodas
verkligen funktionera under strid*), emedan i annat fall under
fredsöfningar, då ju allt ställer sig så gyn nsamt som mÖjligt för
orderöfvedörin g, lätt insmyger sig vanan att begagna beqvi:ima,
ehuru för brnk under strid med temlig visshet oanviindbara ledningar, hvilket i farans stund, om man litat på dessa, kan blifva
af olyck~diger verkan.
Btockholm den 2i3 ::\fars 1sgs

C. 8prm·e.
1\:apteu .
..\rbcran<le ledamot i
K. Öl'lo}.!;smanna~iillskapct.
*l J-Wr ar~c,;

naturligtvis ej dc för farty[!ots man<:ivrerande

he ll n tlif('a kunmmnikationsJ rdninga rna.

a bryggan

(Insiindt).

Howelis tor-ped jemförd med Whiteheads.
Det mål, h Yardter man i t orpedviig striifyar, iir naturligtvi R att
få en torped, som med största möjliga hastighet, liingd af bana
och träffsäkerhet fö renar den minsta kostnaden och elen enklaste
konstruktionen, en torped, som yore lätt att sköta, och som gjorde
af med alla deF<c;a auxiliiirer, hYarmed våra nuvarande torpeder
äro belastade, och som ej yorc så beroende so rn dcs&a på h\·ad
amerikanarn r kalla ,the human facto r» -·- en ofta opålitli g och
felande faktor.
Detta ideal i torp edväg iir naturligen ej liitt att finna, då
efter 30 års experimenteran de och ::;tora tankeanst,riingninp:ar af
lärda och inwntii.isa förmågor i uiistan hvarje land i YCl·lden, det
bästa resultat, bYartillman kommit, iir en sådan dyrbar, inyccklad ,
ömtålig, syårhandtcrlig och svårbegriplig tingest som Whitcheadtorpeden.
Detta resultat iir ett skal, proppfullt aJ maskinerier, Ycntiler, styrinrättningar , djupregleringar och ballaster; iifvcntyrligast af
dessa iir det stora kiirl, som innehåller den högt komprim erade luf~
ten , och dess närvaro ombord är mycket mera riskahel iin sjclfva
laddningen i strid Rlw ncn, ty den senare kan genomskjntas, för så
vidt primern ej triifl::ts, utan farliga resultat, men en kula genom
luftkiidet b rtyder en explosion, som sk ulle göra stor förödelse
bland besättningen och illa hancltcra fart.vget. Derjemtc behi>fvas
också luftkompression spnmpar, tunga skrymmande pjeser, svåra
att sköta, svåra att hålla i ordning och otillförlit liga; Yi dare b ehö[ va s
aceumulatorer, kopparrör för fyllning och ledningar, separatorer,
manometmr, utskjutningsapp arater och tusen och en olika saker, nödviindiga för denna invecklade ruekanism med dess många

-
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justeringar och regleringar, alltid i fara att komma i olag, alltid
i fara för någon blunder hos dem, som sköta desamma.
Att göra en torped klar ~ör skjutning vid exercis fordrar
redan det ett valzet öga, men att under stridens hetta i farans
ögonblick, i mörker och oviidcr, ej glömma af en enda af dessa
små inställningar, hvarpå allt hiingcr, fordrat· stort lugn och
Fiikerhet hos torpedbetjeningen.
Dc enda två automobiltorpedcr, som verkligen äro till stridsbl'llk antagna, och dc enda, som hiir kunna komma i betraktande, iiro
\Vhitchcads och Howclls. \Vhitchcads, elen första på fältet och den
som först nått lyckliga resultat, är för viil kiind att här Lchöfva
dissekeras. Med alla sina svagheter skall den dock alltid framstå som
ett lysande exempel på uppfinnarförmåga och konstruktion sskicklighct.
nielian \Vhitcheads, såsom en kiind storhet, och Howcll,.; vilja
vi göra en jcmförelse och vi;m den senares goda egenskaper.
Howelis är jcmförclsevis ung och har iinnu ej nått sin fullkomning, men gör stiindigt stora fram steg, och om den fort+ar att
utveckla sig i sam ma proportion som hittills, kommer den nog
en gång att öfvertriilfa sin iilclrc ri\·al iifvcn i dc punkter, der den
nu ligger under.
D en egE>ntliga skillnaden emellan Howelis och andra typer af
automobila torpeder ligger i siittct att gifva drifkraft åt prnpellrarnc. I \Vhitehcad- och Schwarb:koptf-typen (b vilken senare ii r den
enda öfriga lyckade torped) förnua s komprim erad luft i ett kiirl i
sjelfva torpeden, hnll'ifrån den pftsliippcs till kraftiga lnftmaskiner, so m drifva propcllrame.
I Howells system anbringas en ångturbin utanpå utskjutniugstnben, och med hj elp af denna siittcs ett tungt sviinghjul af stål
inuti torpeden i mycket hastig rotation, h vilket hjul direkt drifver
propcllrarne. Detta svii nghjul har, utom att franistiilla drifkraftcn,
funktion ' i det att dess bo·yroiifven en annan lll)·cket ,-iotiob
b
::;kopiska kraft gifvcr torpeden en stor säkerbet i horizontalbanan.
Som en fi)ljd af denna i Howelis inneliggande kraft, iir det icke
ni"ld\"iindigt att göm några bcriikningar för deflektion, då det der-

emot i \Vhiteheads är af största vigt att medelt;t in:;kjutningar bcstiimma en Yiss passande ställning för de vertikala smårodren för
att uppviiga obalanceradt tryck af propcllrarne, då torpeden sk jutes
från en fast platform, och för både obalanccradt tryck och dcflek_
tion i följd af vinkelutskjutning, då afskjutning sker från en rörlig platforrn.
Detta företriide visas tydligt af föl jande:
l:o) Under skjutsiisongen 1894 sköts ett totalantal af -128 skott
mot en -!00 yards afliigscn tafia. Till skjutningen begagnades 20
stycken 1-!,2" (35 cm.) torpeder, som skötos från torpedbåt under
full fart, och resultatet slog ett rekord.
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Taflan var 14 yards på hvar sida om pricken. A.f mis;.;ödcna.
kommo 3 i följd af fel i tuben, dc öfriga. genom begagnandet af
fibermassa i vcxclhjulen, h\'ilket dock, sedan denna ersatts med
stål, ej vidare inträffat. Sålunda, oaktadt alla på . väder och tid
beroende omständigheter samt i trots af ofullstiindigltcter i torprdcn, som då ej ännu hunnit långt i sin utveckling, träffade 97 °/o
af skotten.
2:o) Under skjutsiisougen 1895 godkiindes 20 stycken l J,2''
(35 cm.) torpeder med tiO på hvarandra fö~jande lcvcransskott, som
alla triiltade inom en rektangel 21 yards lång X l yard hög mrd •
meclellini.c 8 fot under vattenytan.
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Samma å r skötos 11 skott med en -15 cm. torped från fast
platform på 600 yards. Dessa skott bildade tYå serier, en för
ebb,-attnet och en för ftod,·attnet, med skott n:o l miclt i pricken.
l lwardem serien hade skotten träffat helt niira hvara ndra om·J niog 3 1/2 meter från rnidtcn och inom 0,4 meter på djupet. '
;3:o) Under jemförandc försök för att utröna dcflcktioncn Yid
skjutning från rörlig plattorm fann man att: Yid skjutning tYiirs
från en torpedbåt gående 14 km1p gaf \Ylritcheads, med sina vertikala småroder satta för kompensation, en irreguliiir dellektion af
omkring 10 1 2° vid 400 meters distans. Ho"\\'ells gaf under liknande omstiinuighetct· en rcgnliiir detlektion af omkring 5o utan
kompensation.
4:o) En jemförclse mellan pålitligheten hos dc två systemen
under t:~kjntning i stridskondition från torpedbåt i gång .. Under
78 skott med \Yhiteheadstorpedcr hiinde 20 missöden, som skulle
gjort dem odugliga för strid, eller 26 lo af antalet skott, n nder
det att Yid 88 skott, skjutna med Howelistorpeder under sam ma
omständigheter, endast 8 missöden, eller 9 °/o, intriiff~tdc.
Det stora luftkiirlct och maskiueriet i vVItitchcadstorpcdcn
upptager en stor del af utl'ymmct
i tortJcden ' på samma bo·ån(l"
som
..
o'
dess vigt iir större iin s\·iinghjulet i Howells, lwadan för lika
stora torpeder Huwells kan biira en större explosiv laddning.
Likasom med alla andra vapen är det absolut uöuviincligt, att
detaljerna af torpedens mekanism böra reduceras till elen enklaste
form som iir tillåtlig, med bibGhållancle af dess cffckti,·itct.
I sin styrniugs- 0ch djupregleringsmekanism iir Howclls likaså
enkel och likaså litet ut~::~att för att komma i olacr
som de a ndra
o
typcma. För frambringandet af transmission för drifkraftcr iir
den emellertid mycket enk lare, ty :ih·cn om det sku lle crkiinnas,
att ångturbinen på torpedtuben iir lika invecklad och syårskött,
som det andra systemets h:ompressionspump, så återstå all tid de
komplicerade luftmaskinerna i h varje torped af Whitehcad- eller
Schwartzkopff-typen, hvilka maskiner ej hafva nå~ot som helst
• motsvarande i Howelis torped.
Fyllda med l nftinnehålla luftkiirlen af dc andra systcrnc n en

°
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ständig fara för explosion af kärl et Yid handterandet af torpeden,
och denna fara blir en verklighet, om den träffas af äfvcn en enda
gevärskula i strid; det är derföre nödvändigt att si;;:ydda hela torpeden under striden, icke för att skydda mekanismen, men
för att försiiln·a sig mot dc sd.ra följderna af en förtidig explosion.
Denna farliga omstii:1dighct ii r alidelcs borta från Howells, hos
hvilkcn fara för förtidig explosion finnes cncbst i elen hiindelsc, att
pt'imcm eller det torra bomullskrutet i tiinclpatronen skulle träffas af
en kula. Men i strid in siittes primcm i sista ögonblicket, och derefter behöh·es skydd endast för den mycket korta delen, som omsluter sjclfva primern.
Den mest 0gynnsamma anol'dningen i fråga om Howelis jemfö rd med de audr::t s_,·stemcn iir att, då de senare en gång hafva
sina luftldirl fyllda, iiro de alltid fiirdiga till ögonblickligt anväucLmcle, under det att i Howclls, antinge n svänghj ulet måste meddelas sin fulla hastighet, uå man går till strid, och denna hastighet hållas uppe till affyrningsögonbiicket, eller måst0. man gifva
sig tid att :' spinna upp » hjulet, inmm man hinncl' till den för aff.\Tningen bestiimda distan se n.
Fastiin detta visserligen iir c;: stor oliigenhet, har det ' ·isat
sig genom mångfaldiga försök, att den blifvit mycket öfve rch-ifYcn, - ty
l :o) Det har blifvit fullt konstatcraclt, att det tunga sviinghjulet kan hållas Yicl en fart af 10,000 h\'arf i minuten under en
hel timma, utan oljning ell er an nan tillsyn, utan att p å torpeden
orsaka elen minsta skada för framtiden; således kan torpeden
hållas fiirdig till ögonblickligt begagnande under en strid.
2:o) S\'~inghjul et kan >> Spinna,; upp >> från hvil a till elen mest
gyn nsamma farten på 45 sek under. Om den högsta tiinkbara fart
af två fartyg gående mot Jwarandra sattes till 60 knop i timmen,
och torpeden bestiimdcs att afskjutas på en distans af 800 yards
ft-ån fienden, skulle man ej bchöfva börja att »Spinna upp » torpcden . förr än på ett afstånd af 2,100 yards.
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:~:o) :Xiir som !tdst, då man iit· långt borta från målet, kan
fiviinghjulet »spinnas upp >> och med Hitthet håll as på 1/ 2 ell er a •4
hastighet, lwarcftcr endast ett par sekunder Prfordras att uppnå
den mest etfcktiva hastigheten.
t:llu tligeu iir det utan tvihel, att denna nndcrliigscnb ct hos
I Iowcll storpedcn ii r mer iin npp\·iigd genom dess större triiff'siikerhd och fr<'lnva ron af nödYiindighcten att behöfnt göra in :o kj11tninga r för att beshimma instiillningen på de vertikala rodren.
En an nan öfycrliigscnhct hos Ho>rcllstorpcJcn iifycr dc andra
tu rpedtypcma iir Yiird siirskildt betraktande.
I dessa senare iir mekanismen så inriittad, att efte r en Yiss
ti lliindalupcn di:otaus stoppa::; maskinen.
Detta arrangement tjenar ett godt iindamål \'id exc rci,.;, då
torpeden derigenom liittare kan återfinn as, men iifven flowe llsto rpeden kan stoppas viJ cu gih·cn dista ns. I strid, el?!. ba na ns liingll
iir okiincl ell er endast bm bcriiknas, och torpeden biit· \·ara till)2;iinglig fö r stiirsta möjliga di:;;tans, iir Howelis bctydli~?;t ·öhcrliigsen, t.\· ntanför den distans, som i f redstid ~ir satt till griin~,
börja dessa andra torpeLler hastigt förlora :<iu fart gcno1u brist på
tillriiekligt lufttlyck, propellram cs tryck på vattuc·t bl ir mer och
nter obal anceradt oclt torpeden gi'tr Yildt. Howel lstorpedcn dercmot ~o·år ri;tt till .Yttersta boTiin scn af sin bana, enli 'gt uppgift i en
brosch)T af How~ils tillvcd.::::trc The America n odnancc C:o i
W as hiugton.
En liten historik öh·ct· Howelistorpedens utveckling och hum
den arbetat sig upp till jemuhöjd med sin iildre och 1.\'Ckligarc
rival torde kanske vara pit sin phts.
Det första officiella försöket gjordes i Ma j 1831 af ~ Unite d
Statc,., Torpedo board .>. Whitchcadstorpcdcn var då i det lG: e året
af sin ]\·ekad e carrii:Tc och ut\' cckling.
<
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Följande tabell visar 011 jcmförelsc mellan J.c båda torp edem a
vid niimnda tidpunkt.
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Vi se, att Howelis började denna tiiflan om öfYerlägscnhet med
den vigtiga fördelen n{ mindre dimensioner och följaktligen lätthandtcrligarc, och mycket liittarc i vigt äfvcn i förhållande tiU
si n sto rlek, mccl mycket större proportion af laddning till v:1pnets
vio't
och framför allt att dc11 inom sig hade den aldrig fela nde,
o
sjclfnnderbållande, i horizontalplan et st_\Tande, kraften.
~t andra sidall visade sig dess djupreglering Jnllkomligt opålitlig, och farten ej Yiird jemförelse med rivalen samt alldeles otillriicklig att göra den till ett effektivt vapen. De goda sidorna
voro emellertid så uppmuntrande och dc dåliga så möjliga att förbättra, att ett följande år framkom en ny modell, med h vilken llth')diga försök gjordes i Föreuta S tatema; tabellen HI iir en
jcmförclse med en \Vhitchcads af samma år.
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Vi finna häraf, att med blott en liten föriindring af liingd
och Yigt har Howellstorpcd.en uppnått en fart, som skul le gjort den
ganska effektiv på kort bana. Proportionen af laddning till vigt
är också förbättrad. Whitchcacls återigen visar endast en förbiittring , uneler detta år, och <len ii r tvifvelaktig, --- en ökning af 4 °/o
i jcmn fart öfver en bana, som förkortats :!8 °,'o. Djupgåendet på
Howells var ännu dåligt, och fart och distans iinnu mycket underl ägsmt Whitchcads, men möjligheterna till förbiittring v oro så
tydliga, att den öfvertogs af The Hotchkiss Ordnancc C:o för att
tillverkas i Europa och Förenta Staterna. Sedermera hade den förbättrats till dess försök gjordes i Villefranche 1890. Under tiden
hade tillYerkarne af \Vhitchcadstorpeden striihat till det yttersta att
uppehålla öfvcrliigscnheten hos deras vapen och förminska dess fel,
men deras uppgift har varit svår, ty för att kunna möta fordringarn e
för ökad fart och distans har riästan hela torpeden tagits upp af
luftkiirlet och maskineriet. Torpeden har blifvit tung och svårhandtcrlig och laddningsrummet inkränktadt. Den senare olågen heten har nu till en Yiss grad upphiifts genom att göra spetsen
fylligare, och detta iir i en annan viig en förbättring, ty det bringar massan af laddning och derför den explosiva kraften uiirmare
fartygssidan, och påstår man, att torpeden i följd hiiraf kan slänta
under ett skyddsnät. R esultaten af dr t ta års försök framgår af tabell IV·
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Hiir se vi på Howells en ytterligare ökning af Hingel och åtmen med motsvarande ökning af laddningens vigt. På
i viot
skilliot
,.., '
b
\Vhitchcads har längden minskats, men i utbyte moten stor ökning i
diameter och vigt. Men fastän laddningskonen på denna typ har
nått yttersta gränsen af fullhet, så har proportionen af laddnin~ens vigt till vigt af torped ökats enda::; t med omkring 3 °/o.
Detta är s.l'l1barligcn så långt som man i denna riktning kan gå.
Det är också tydligt, att på samma gång Howells torped har
uppnått en likformighet i djupbanall så god som Whitcheads, kan
den scuare aldrig, utan att antaga Howells principer, 11ppnå den
siikm·het i horizontalbanan, hvilkcn iir en dylik projektils vigtigastc element. De hastigheter, som i tabellerna nppgifvas för
Whitcheads, äro konstanta öfver bitnan, då dc för Howelis deremot
iiro medelhastigheter, ty den senares fart minskas alltjcmt från
Denna konstanta fart anses som en förutskJ'ntnitwsöO'onblicket
.
o "'
del för Whitehealls. I verkligheten år den ett behof och iir nödviiLH:lig för att hålla riktning och djupgående, som förut iit: nämndt.
I två af torpedens vigtigastc element, fart och distans, öfvertriiff~tr Whitcheacls Howells meJ 30 °/o, men Howells ii r lika my eket
-före i fr?lga om explosiv kraft och har en stor öfverliigsen het i sin
siikra horizontalbana.
<_;
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Det ser också. ut som om bristen på. fart i Howelis beror p~L otillräckligt tillgodogörande af dess drifkraft, och kan den derföre med
tiden förbättras, genom att minska friktionen, förändra propellrarna etc.; i och med ölming af farten vinnes OC'kså. större distans.
>' Det uppgifn~s, att \fhitehead experimenterar med en motor
grnndad på principen af gyroskopet. Den tid kan derför ej Yara
långt borta, då enelera bolaget frambringar en torp ed, som cger
båda torpedernas goda egenskapen. Så skrefs 1890, och som vi ;;e, har
nu \\~hitehead begagnat sig af g,noskopet fijr att fullkuuma fiin
torped.
I följancle tabell skola ,-i visa , hur dessa torpeder nt\'ccklat
sig till niirvarande tid.

1898.
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Vi finna häraf, att Howelis 36 cm. torped, ännu en smula kortare, med 10 °jo mindre laddning men 27 °/o lättare än \Vhiteheads, har uppnått en effektiv distans af 700 meter; farten är
dock underlägsen på längre distanser. Huwells 45 cm. tm p ed
är större och tyngre än \Vhiteheads korta 45 cm., men har 25
0
;o större laddning; effektiva distansen 200 meter längre
och farten 13 °/o större. Jemförd med en V,Thiteheads 45 cm.
X 5 meter > - har den, med samma laddning oeh vigt, fördelen att vara kortare - och att med samma hastighet vid 800
meter hafva 200 meters längre effektiv distans.
Således stå de två torpedtyperna nu hvarandra bra nära.
Whiteheads med sitt stadiga recorcl gående långsamt och säkert
framåt, Huwells springande ryckvis uppåt i mån som de me ·
kaniska svårigheterna för svänghjulets uppbringande till större
hastighet kunna öfvervinnas.
Bland Howeli torp edens tydliga företräden är, att i denna finnes ingen hane, som vid utskjutningen skall om·
kastas för att pådragning skall ega rum, ingen skofvel, som
skall af vattentrycket nedfällas för att maskinen ::;kall komma
i gång, och båda dessa kunna klicka och orsaka förlust af torpeden.
I fråga om styrka synes Howelis vara j emngod, då den
skjutits från höjden af 3,37 meter öfver vattenlinien, och fordringarna på \Vhiteheads torpeder ej äro mer än 3 meters fall.
I fråga om tillverkningen, så finnes i Ho\\·ells ingenting, som
ej kan .t illverkas på hvilken som helst större verkstad; och som
vi i Sverige ega ångturbiner, som nog kunde lämpas till detta
ändamål, så kunde, lättare än nu är fallet, torpedfabrikationen
stanna inom landet, och vi vilja ännu en gång betona, det
denna ångturbin, som endast fordrar 80 skålpund eller 5 atm:r
ånga för sitt drifvande, h vilket j u alltid finnes tiDgängligt på
hvarje fartyg, som för torpeder, ersätter hela luftkompressionsaffären med pumpar, accuruulatorer, separatorer och fyllningsrör, och att den ånga, som åtgår till turbinen, är betydligt mindre
än den, som åtgår att drifva pumpen.
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På priserna tyekes ej vara mycken skillnad, men då man
tar i betraktande, att priserna, nämnda i tabell V, för Howells äro
amerikanska och för Whiteheads europeiska, och då man vet, att i
Amerika en 35 cm. Whiteheads kostar 2,420 dollars eller 9,000
kronor och en 45 cm. 3,130 dollars eller 11,700 kronor, så ser
man tydligt, att Howeli s, till verkad i Europa, skulle blifva åtskilligt billigare än \Vhiteheads.
1Vlen återgå vi till \Vhiteheads torped, för h vilken numera au tagits Howelis bästa princip, den att förlägga ett gyroskop inom
torpeden, så har den åter, hvad sjelfva torpeden beträffar, något försteg.
Denna nya apparat Ol>ry's »gerad lauf Regulator», som tyskarue kalla den, eller annars helt simpelt Obry's gyroskop, består
af ett cardaniskt upphi:ingdt litet svänghjul af tung metall, h vilket, satt i hastig rotation af en f j eder och kuggsegmen t, verkar
på en slid till en servomotor, som med en styrstång är förenad med två vertikala roder, och som sålunda styr torpeden
i horizon tal planet.
Resultaten af sk j ntoiugar med torpeder, apterade med denna
apparat, hafva gifvit förvånande vackra resultat. Ensign Syphen,
U. 'S. N., säger om den: . "Denna lilla apparat, vägande inalles
omkring 8 skålpund och upptagande ett ytterst litet rum, kommer nästan att revolutionera torp ed3tricleo, då elen ger ett vapen - hvars chance af ett lyckligt skott hittills varit nästan
lika osäkert som ett tärningskast - en träffsäkerhet, knappast
mindre än för en modern kanon.
Den befriar torpedofficeren från alla tankar på beräkning af egen båts fart och rullning förenad med sj öhätning
och fiendens bärning - en beräkning innehållande så många
obekanta och variabla faktorer, att det är nästan öfver en
mans förmåga - och tillåter honom att rikta sin tub, som en
art-illerist riktar kanonen, på den punkt han vill träffa, endast
med iakttagande af det fientliga fartygets fart."
:E'ördelarne äro så många, att äfven det öfverdrifna priset
då apparaten, ung. 1/5 af hela torpedens pris, ej har hindrat,
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att nästan alla de stora makterna hafva antagit den·; ty välkommet är, oafsedt priset, hvad helst som kan befria torpedbåtsbeHilhafvarne från något af allt det, som skall iakttagas
vid anfall med torped. :Men det tillkommer vissedigen en inställning, som lätt kan glömmas.

Utan tvihel kunna ännu en del förbättringar och förenklingar göras på \Vhiteheads torped. Lieutenanti.lVI. Elliot, U . S. N.,
ger i Proceeding of the U. S. Naval Institute några ideer, som
äro värda att betraktas. H an säger:
"U teslutandet af sä"n kregeln i våra nya torpeder, är ett steg
i den rätta riktningen. (Samma resultat som med denna kan
uppnås genom att utelerona en aftappningsskruf i baliastrummet; knappast något vatten inkommer under gången, men
torpeden _sjunker fort då den stannar). lVIen andra auxiliära
anordningar kunde lika väl slopas eller modifieras och jag
vågar göra några förslag i detta hänseende.
l:o) Om Hydrostatiska pistonens fj eder vore satt permanent att balansera på ett djup af 8 fot (3,o meter) under vattenytan, behöfdes intet djupregleringsräkne verk, ty vid detta
djup skulle torpeden träffa den opansrade delen af h vilket fartyg som helst, som vore värdt att anfallas. Om torpedens
plan varierade 3 fot enelera vägen från det bestämda djupet,
hvilket är utanför möjlighetsgränsen, skulle det ändock ej blifva
någon förlust af förstörande verkan. Vinsten skuile blifva en
justering mindre att hålla reda på, en möjlig läcka mindre i
en mycket känslig del, samt kostnarl och arbete för några
små omsorgsfullt utförda delar inbesparadt.
2:o ; .Tag tror, att den nuvarande distansapparaten och
äfven roderlåset kunde undvaras - initialdykningen kan kontroll eras inom nöjaktiga gränser genom tubens lutning eller
genom förändring af impulsen eller genom båda.
3:o) Det är en mekanisk möjlighet att så konstruera regulatorventilen att, då trycket i luttkärlet är nere till det för
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maskinen bestämda, regnlator~jedern kan trycka kontrollventi
len långt nog upp att öppna ett stän·d igt lufttillopp till toppen
af regulatorventilen och derigenom stänga af luften. Derigenom skulle regulatorfj edern blifva en distansapparat och torpeden stanna, då lufttrycket i kärl och maskin blefve lika; hvilket borde vara fallet, ty torpedens effektiva distans är den, på
hvilken jemn och tillräcklig fart kan underhållas. En torpeds
kurs derefter är ej mer att lita på än en granats ricochet.
J ag anser denna effektiva distans vara hos våra nuvarande Whiteheads omkring 600 yards, och att våra journaler skulle föras endast efter denna distans samt ej för 400
och 800 yards.
4 o) Pendellåset, som sticker långt utom skalet, är i fara
att brytas tvärs af vid hancitering och att då göra torpeden obrukbar till dess skrufven kan borras ur skalet och pendeln. Dess
bruk är ej heller nödvändigt i praktiken, ty jag har sett torpeder haudteras, ätven vändas upp och ned, både vid torpedst ation och Bliss skjutstation utan att använda låset alls. Det
kan dertöre undvaras. Ingen begagnas i Howelis och ändå har
denne två pendlar." -Jag har någonstädes hört såsom en olägenhet hos Ho·wells
angifvas, att ett brummande l j ud h öre::;, då motorn är i gång,
hvilket skulle kunna förråda en anfallande torpedbåt, men det
måtte numera till största delen vara afhjelpt, då jag ej på senare
tiden kunnat finna någon anmärkning derom.
Som slut på dessa betraktelser skulle jag vilja anföra min
mening, att i undervattenstuber och äfven bakom pammr är
Whiteheads öfverlägsen, men för. oskyddade tuber, på torpedbåtar och mindre fartyg har Howells torped tydliga företräden.
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Anteckningar om taktik för nutida fartyg

och vapen.
Af captain 7/. .J. Jfrt!f·

ihvrr,att

llt'

"Jou!'llal of the Ho~·al l"nitcd SC> n·icP ln~tirutivn. "

(Forts. från sid. 223. )
Andra afdelningen.

Enkelt f'urtyr;s manöra.

Innan vi nu gå att unrlersöka enkelt fartygs manöver, bijra
först upprepa några af de hnfvndsakli g« punkter, vid hvilka
uppmärl\samheten fästes medan vi sysslade med· de tre vapnen: artilleri. torped cch ramm .
Först och främst måste man alltid klargöra fö1 · sig, på
hvilket afståud en strid skall ntkämpas; häraf beror vapnet.
På stora och medelstora afstånd hen;kar artilleriet, ett minskande af af~tåndet förbyter striden till en torped- eller rammstrid och al lt detta kan ändras på ett par m inuter. Om två
fartyg styrll paralolla kurser, blir afståndet konstant. Skära
åter kurserna h >arandra, ändras detta hastigare och hastigare
ju mer vinkeln mellan dem nalkas 16 streck, då afståndsändringen är som störst. Härvid förlora kanonerna i värde
och få vid ett gifvet tillfälle träda tillbaka för torpedfln eller
rammen. Det fartyg, som önskar flirlita sig på sitt artilleri,
sträfvar efter att hålla afståndet konstant - säl-!: 1,000 meter
- och tager derfi1r, kommet på detta afstånd, en med fienden
parallell kurs. A andra sidan söker det fartyg, som tvi:flar på
ett verksamt res ultat af sitt artilleri, att närma sig fienden och
komma in om håll för torped ell er ramm.
v1

-
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För att på tillräckligt stort afstånd komma på en med
fienden parale Il kurs måste man gira i god tid, j u större giren
är, dess tidigare. Vi se detta af Diagram XIII fig. L A föreställer ett fartyg, hvars svängningsradie är 250 meter, fart 15
knop, kurs nord . }led dikt ror åtgå ;3 minuter för att svänga
runclt till syd. Under denna tid hinner motståndaren X, som
var på 3,500 meters afst:md, närrna sig omkring l ,500 meter,
oc;h när fartygen komma på paralella kurs er är afståndet 200
meter. Om A girar undan för X, som befinner sig på hennes
bog, afstånd 3,000 meter, hlifva kurserna efter 2 minuter paralella, och X har under tiden närmat sig inemot 1,000 meter.
Under gir från deu tvärs ut från A belägna X 71 minskas afståndet med 000 meter. Approximativt minskas således afståuclet 3, 2 eller l svängningsdiameter , beroende på om man
girar unelan för en fiende, som befinner sig ;:ätt förut, på bogen eller t\·ärs ut. Om nu X icke vill tillåta r\ den bes~rifna
manövern, så girar hon etter den prickade linien. Den, som
kau gira ha st igare d. v. s. på ];ortare tid, icke nödvändigt på
mindre rum, har fördele11 i cle~sa förberedande manövrer och
har lättare att afgöra, huruvida striden skal l utkämpas på paralella kurser eller e j. Deuua fördel är dock mera teoretisk
än pnd;:tisk, ty det kan ju icke vara lämpligt att c,upp hörligt
snurra ruoclt för att hålla ett visst afstånd. Det är icke lätt
att hålla sig pa paralAJl kurs med en vaken och påpasslig motståndare, men det är heller icke lättare för denne att söka
hålla mo tsatta kur::;er för att komma in på lifvet. Detta är en
sak, som kan göras ut praktiskt och som kan vara en god öfning för två fartyg. De skulle· då läggas på 3,01:() meters afstånd från hvarandra. Dell ena söker hålla afståndet öfver
1,000 meter och en kurs paralell med den andre; denne andre
söker kom ma på motsatta kurser och inom 1.000 meters afstånd. Om inom en halftimme afståudet icke gått ned under
l ,000 meter, anses den förra, som velat artilleristrid, vara segrare; i motsatt fall tillskritves segern den, som velat torpedoch rammstl'id.
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I många på papper framställ da ::;tridsöfningar händer det,
att två motst åndare, äfven om de begge önska hufvudsakligen
strida med arti ll eri, komma under motsatta kurser att passera hvarandra på nära h åll. Detta kommer sig ofta deraf, att
begge från början stäfva mot hvarandra, men komna p å ett
visst afstånd, vågar ingen af dem g ira undan. Återstår blott
att stäfva på och ramma, eller passera h varandra under motsatta kurs er och på li tet afstånd. Om ett af fartyg en vill törsöka ramm eller torpeder, måste det andra, som icke har rum
att gira undan, foga sig häri och pröfva samma vapen. Vi
skol a betrakta det typiska fall, hvilket commauder Sturd ee
fram ställt i det utkast, med h vil ket han vann R. U. S. I s prismedalj 1894. Han lägger der ;'Roya l So vereign'' i sådant läge,
att under en strid af 8 ell er 9 miuutPr, hon - ehuru hon önskar hu fvudsak ligen förlita sig på sitt arti ll eri - blir utsatt
för torpederin).!: och sjelf tvingad att torpedera, och detta inn an
hon hinner afgifva ett h alf t dus si n projektiler från si n a svåra
pj eser. Se Diagram XIII fig. 2. Under de första :l minuterna
ändras afståndet 2,000 meter, hvarför arti ll erielden nuder elylika
omständigheter måste vara dålig; und er nästa 4 minuter, el. v s.
från 3 till l, står saken föga bättre för arti lleriet, enär ä ndringarn e i afstånd och bäring äro al ltför stora. Under de 2 sista
minuterna komma tartygen inom torpedhå lL Man kan un der
dylika omständ igheter icke vänta något afg örande resultat af
artilleri elden . Ehuru således '1R oyal Sovereig H" från början
tillämnade en arti lleristrid. blef hon ganska snart kastad in i
en torpedstrid bredsida mot bredsida. Det fartyg, som söker
.artilleristrid, måste göra h varj e törsök att i t id komma parallellt med fienden.
Redan t örut har blifvit påpekadt, att hög fart ti llåtAr ett
fartyg att, genom att h åll a låriugen mot fienden, få hela ::;in
bredsida bärande ; den t röggåe nd e mot~tåudaren har då blott
att använda sina stäfpjeser eller söka sig ur striden. Som
mgen af d em kan hindra den andra fr ån att vända till bredsidan, kommer troligen striden att utkämpas bredsida mot
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bredsida . Om härvid den snabbare får öfvervigten, kommer
hon gradvis att närma sig den trögare, allt efter som dennas
eld aftager. Den snabbares eld blir mer och mer effektiv, ju
mindre atståndet blir. Han måste dock vara försigtig, att icke
motståndaren får tillfälle att afgifva, torpeder. Om det slagna
fartyget girar undan, måste det naturligtvis förfölj as; vänder
det deremot emot förföljaren, gör denne bäst i att gira undan
och fortsätta sin hittills framgångsrika artillerield. D et iLr visserligen sant, att - som Diagram III och IV visa - han nu
kan hafva godt tillfälle för torpeder. men härmed förenas risken
att sjelf blifva torpederad eller rammad. :!'11ålet är att tillintetgöra fienden, och detta gör han uta,n denna risk med sitt artilleri. Likaledes skulle det vara förkastligt att söka ramma
en nästan slagen fiende med risk att sjelf blifva torpederad i
s jclha segerns ögonblick.
Om deremot den trögare Etr öfverhand i artilleristriden,
så söker naturligtvis den snabbare så länge som möjligt hålla
henne på låringen med bredsidan just bärande; när han icke
törmår hålla ut längre, använder han sin högre fart för att gå
ned mot den andra och använda torpeder och ramm. Detta fall
är redan fullständigt behandladt, medan vi sysslade med torpedtaktik, och det visades, att den tröga gör bäst i att
gira undan och fortsätta :;;in artillerield, hvilken
redan så
verksam - nu n1åste få en ailt större effekt, när aLstånden
minskas. .!Yfot detta kan invändas, att elen trögare härigenom
förlorar tillfället att slå ett afgöranele slag med torped eller
ramm och att den n~Lstan ty.:;tade snabbare motståndaren kan
vända och komma undan. l\len man mås te betänka, att den
lägre farten gör hen ne und erläg:>e n såväl i torped som rammstrid, hvarjemte den snabbare aldrig skulle låtit henne komma
inom håll för dessa vapen, såvida 11an ~j ansåg, att han sjelf
skull e häraf få fördel en. Om det snabba fartyget under ett
närmande får vatten lini.en förut träffad af gt·anater, kommer
det antagligen att förlora i fart, och den tröga med sin öfver lägsna eld vinner segern. Den större svårigheten att täta läc-

--±:wkor förnt j emfördt med akterut är ett ytterligare argument till
förrnån för en reträtt.
:iYiedan v1 syssl8de med torpedtakLik visades, att i
och för anfall med torped bör man sträfva efter att komma
inom fiendens "farliga område", h vilket sträcker sig ut frcl.n
hvardera bogen, lil;:t ett par vingar, samt akta sig för att komma akter om tvärs i förhållande till fienden. Detta kan ju
icke i n träffa med mi n d re det anfallna fartyget blottställer sig
genom att visa bogen; orsaken till detta kan j u vara, att det
söker ramma. Men vid r ammanfall från sidan oclt från låringen
blottställer sig rammen alltid för att blifva torped erad .
l\Ian bör aldrig försumm a att gripa ett gynnsamt tillfälle.
Om fiendetl tillåter er komma på sin bog, så gör ett torpedförslik genom en hastig gir mot och en lika hastig gir från
honum Detta synes af Diagram II fig. 2 (se Tidskrifeens l ;a
h~ifte lt-398). E och F kämpa hilr en ilrtilleristrid på J ,200
meter, och :~ kommer cmclet· striden på F:s bog. Vi-l :2 lägger
E rodret om babord och kastar åter om det vid E'~- H on
skär nu framför F:s bog och torpederar F i 4. F bör naturligtvi s aldrig hafva stått på, utan girat i elen prickade linien.
Likväl gijras ibland sådana misstag och flere törfattare kämpa
för ~atsen: :'kål l alltid stäfven l not fienclenn. Om E märker,
att l<' båller af (prickade linien), återtager han helt enkelt 1,:200
meters afstån d, och artillerid nellen fortsättes.
Undt'lrsökningarne af de olika rammträtfningarna visa, att
framgången beror till den grad af tnr, att det är mycket svårt
om ens mö j Ii g t att framlägga några regler tör rammstrid en, såvida icke ett at fartygen lidit sl;:ada i maskin eller ror, och
äfven då måste man räkna med torpeder. Man kan icke utan
stor risk gå till rammning mot ett fartyg med god och oskadHd
torpedutrustning. Hvarje fartyg, som ~lmnar ramma, måste
vara beredt på ett möte stäf mot stäf, hvarvid från :fartygssidan utskj utande torn eller pjeser . ]ätt kunna demonterasH v il ket vapen man än må använda, är det at största vigt att
behåll a så hög fart som mö jligt. Fartyg med osymetriskt upp·

•
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fltäll dt arti lleri äro svåra att manövrera tillfredsställande. Sålunda är ett fartyg med dålig aktereld mycket illa ute, om d et
inlåter sig i en artilleristrid. Fienden, som vet, att det ej kan
vända aktern till, stäfvar naturligtvis rätt p å detsamma. Det
måste då öfv ergifva artilleristriden och försöka sig på torped
ell er ramm, ell er, om fanen är hög, vända sin svaga akter till
fienden, tills atståuclet blitvit tillräckli gt stort, att d et för e n
stund kan visa si n bredsida . Om det nu, när fienden åter nalk as, visar bogen, så är det uts att för torpedanfall. Det är alls
icke ovanligt, att tartyg med afs~ende på torpedutrustning ä r o
svaga på b oge n. D etta är en stor brist vid rammanöver, der
en väl föröfver riktad bogtub är det mest v erksamma defens ivvapnet.
Det finnes mycket få fartyg, der stäfe ld en är svag, men
det, är tydl igt, att ett sådaut. skull e lida ofantligt, om detjagar
ett annat, som har god aktereld. Det är af st0r vigt, att stäfpj eser bära väl förbi t vii. r s sann att bredsides pj eserna haf\a
stor bestrykningsvinkeL

Taktik f'ih· esk(ldm1· och flottor.
Vi hafva påp e kat , att vid enkelt-. tartygs strid beror taktiken h u fvudsak ligen, på hvi1ket vapen man ämnar använda.
Samma sak gilller äfven om två eller fl era fartyg under stö dja
bvarandra och h and la gemensamt.
De senas te årens sjök ri gshisto ria gifv er oss ickA. mycket
hjelp und er studiet af taktik för flottor. Vid undersökning af
den taktik, som blifvit använd at fl ottor und er angR, framstå
så många oegentligheLer, att icke mycke t återstår att rätta
.sig efter.
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Slag(-t Yid Lissa visar tydligt, att en flotta, som· håll es sam lad
oc h ha ndlar efter en bestämd plan, iir lå ngt iifvcrliigscn <len, som iir
utbredd öfver flera minuter och knappast kan hållas under befäl.
l•~n flotta, öfvcrlägsen i organisation, disciplin och artilleri, skall
siike rt få öf\·ertagct, om anfa llet göres mecl hastighet och kr~ift.
.\ fven se vi, att d et fartyg, som stoppar maskin0ma, ii r liitt utsatt
för att rammas.
I cke heller liira ,.i mycket :tf Yalus laget. Kinef'erna stredo i
e n fii rvirrad massa, och :j a panerna hade flcnt af ,;ina biista fartyg,
hvilka \'C rklio·e n med skä l ka ll ades >:<1Pn dctach erndc eskadcm »
utom skotth åll under en ganska l å n~ tid. :Xiir striden 'slutade,
voro ii ttnu dc förnäm sta. kinesiska fa rt.'·ge n o~kadaclc, och fc111 af
japa nern a;;; biista kr.Yssare, snabbtre iin killesemas och bevii pn ade
med to rp eder, had e, att döma n l' deras för ln ster, icke varit utsatta för all vars:un strid. Alla skii l fiunas att antnga, att jnp~ttterna
stredo med mod, och derfiir ml\ste det berott af ett fd i organisation en, att striden egde rum under ~11 otillftw1sstiillande fiirhåll a nden . Torpeder an\'iindes tydligen icke på någoudent sidan
ell er voro icke iimnade att an vändas, ej ens niir den japans ke am iral en genom en felaktig- manö\·e r
början af slaget
satte någm af sina svagarr. farty g i en stor farn. Med en lång
och nitge> t ojcmn kolonn skar ha n fiendens kurs; fi enden kom i en
k ompakt ma ssa. Det.ta gjorde, att :-;laddcn af han s kolonn korn
r iitt för stiifven för fienden, och h:1de ick e den kin es iska 0fiirctngf'arnheten funnits, så hade japan e mas sista fartyg blifvi t kt'O'iSlldc.
A rtill c ri eld c~ns ringa verka n km t de b \'ara beroe nd e nf det stora
afstånJ , som japanerna intogo , dels ock der(1ft att flott urna niistan
hel a tid en styrde motsatta kurse r.
Histo rien gif\·er oss således icke n:lgon upply :;; ning;, huruvida
våra fiidiiders bcpröfvacl(' ta ktik biir fö rkastas till följd af å ngkraftens, torpedens och ramm ens upptr:idancle.' Mil nga pttblikation er hafv><. frarnträdt, det· rannncns ofantl iga bet'yclel'se lägges till
oeh der dc o2.·aml a forman<>'l'lmd för dc vidare undersö knirwarne,
n
tion erna framhållas som lika förå ldrade som d e ' lnrtyg, hv'ilka ah vänd<' cle nt . I deras ställ e förordas pitttoner eller grupper neh
~
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andra kompakta formati.oncr, iinnu aldrig pröfvadc, hYilka anses
liimpli cra för att ramm en skall få fritt yerkningsfiilt. ~Ie n mera.
moder~a författare, såsom commander Sturdee i det förutniimnda
viirdeful la utkastet (U. S. l. .fomnal, -Ap ril 18\:JJ), och Mr Laird
Clowcs (U. S. J. Joumal, l\lars 189J) haha följdrikti gt vi sa t, at~
ram 1nen __ att cliima efte r dess hitintills gjorda upptriidandc l
strid ~ icke kan kolllma att intaga någon bcstiimmanclc stå ndpnnkt
j ett framtida sjöslag. Hiir;tf iir t~·dligt, att form eringa r, so m hufvudsak ligen iiro liimpadc för rammrn, iiro lll Cnt ba,;cradc på t eo ri
..
c
.
ii n praktile
t)l\ vidt jau· Yrt, har ing-en fiirfat!arc ka,;ta t iTatn nagon sal·skildt för toqJ:drn liimplig for111ering. I förbigi tetHlc hHL' blif,·it
niimndt, att d~ formeringar, ,.;om liimpa sig viil för bredsiclcse lcl,
vanlig·e n iifvcn gynna brnkct af torpeder.
:Men låtom os,.; antaga, att cu ±lotta huh·ll(hakligctt vill fiirlita sig p<l torped oe!J ratnm , och att fart~·gc11 skola fonncras .. i c:n ligh et härm ed. U enast fr?tn biirjnn möta Yi då den omstand tghcten, att det iii· Otll (.lj ligt att ;mviin tb torped oclt ramm ntan ;ttt
först hah·a befunnit ,-i g i dt'll af artill eriet bcherskadc zutiCII -kan ske dertill 11nder riitt lång tid. .\n mer 0111 He nden Ön:-;kar
oe!t lyckas i att föriiingn tkn o: utdYi!diga artilleridu ellen, b 11 (lct
ju hii.nda, att flottan blir kro ss;ttl <tf artillcrie ldett , innnil cl<· n nått
torpeddistans. En +lotta , som Ött skar strida mccl toqlC'cl ncli ram111,
har tydl igcu från börja11 ,-,trit s\·ag i :.rtil lerielcl , oc h den li ar yttcl'iig~rc Lbctonat "in syagh ct ge nom att lii g:ga sig i en fol'lncring ,
som illa passar för uhccklnncl ct af artillerielden. -lag t\·ckar dnför ieke i att utpeka artil leriet så~o m det vape n, n,a11 fri'ttl biirjan
bör förlita sig" på. .htg tror, att h vad som förut . blifvit skri h· et
om tlc tre Y<ipncn i cnkdt fart_,·~s ;;trid, :; kal l bekriil'ta drtta Ya !.
Det fu;ncs många hi stori ska data um bii::;ta siittet att ordna
en tlotta, hvilkcn s huh-ttdsakliga vapen ii t· artilleri et ; all erfarenhet \'L,;ar, · att dc11 skall forlllcras i 011 enkel rad·:-:· ).

.)t;; g - "i.!ingl c Iin e".
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.:\l en, im·ii ncl cs, hur \'ar det med Xcisons fulliindadc bragd
\'id Trafalgar, ttiir han anföll i två kolonn er. Först och friimst
måste \'i ttppmiirk sa mm;t , att ,-erklig·a anfallet Yid Trafalgar icke
började, förriin tetem a af kolonnema kommit i beröri ng med fienden; i enlighet med N el so ns förut bestämda plan orclli<tdcs dcrr ft r r kolonnema tviirs för 1icnclem; center oc h kö. De två kolonnertJa \'lll'O alh icke några stri chJo nm·ringar ; dc motsnwade mera
c~n armecs anmarsch i h ·å marschkolonner. ::'\elson Hll\'iinde dem
hc,lt enkelt fi.ir att få sina fartyg i striden sil fort so n1 miijligt.
tljelf,·a striden utkiimpadcs derefter i kolonn som \'anligt. <)ch
det \' fll' för att f<"L denna koJOilll ordnad si\ fort SO nl möjlig-t, SOm
Nelson tilliit sin a fartyg, att, under det dc kommo tt ecl i två knlolttt er, Jcmna sina stationer, S< t att dc kornmo ner t\·å och tre i
jcmnbredd. Och detta OYmdiga siitt att bilda en kol onn förvillade ti ll de11 grad ele n O\·ana kombinerade flottan, att den icke
g-jorde något för att möt:1 tltaniivcl'll, förriin det \"ar för sc t1t.
l )et ii r tydligt, att fnrtyg, so m Ön,.;ka afgif\-a dd i e11 Yiss
riktnin12;, . bör;t ordnm; på c· n li11i c Yi nkelrii t mot denna skottriktning. Orn flottan hestÄr af trediickare elle r mod erna :-;]agskepp, ii r
det s; tk ~< Imma. ])c gamla breds icl r,-best_,·ckacle skeppen \'O I'O icke
s dra att ordna ; de kunde blott afgifya cifektiv eld t\·iirsut; niir u u
alla bredsidor ,-iincles mot fi enden, s;'i blcf ju fonneringen kolonn
r
Kolonn iir långt lii ttarc att hå ll a, iin ltvm'je Hil ll an formering.
1-[y arj c fartyg; följer efter det framför Yarnncle, inga pt·jlingar tagas,
ing-en kompasskms iakttages; så liin gc man håll er den riitta farten,
f'ft hå ll er man :citt riitt:l liige. Utan fara för gTanmtrii C han man
·gira 11r formeringen åt ll\·ilk cn sida som hel st. Simli c ett fartyg
tviirt sto pp<!. sil. har det bakotnntrand c tid och plat,.: att kl ara detsa lllma. Orn en olycka skulle hiincla ett fartygs ror eller framdrifningsmcdcl , så bchii'fn r detta fart_,·g derför icke förstö ra forl•terittgen. Ehuru kolonn sec!Hn ga mmalt yar ::;tridsfonncringcn, så
anviindes -iifveh andra formeringa r, såsom linie och flankor<lning1
som förbcredrlst: för att komma inom håll. Samma formeringar
kunna iif\•cn nu gii lla, · lllCII den ökade stäfelden och dc ökade
skjlltYinklal'IIC för bredsidespj ese rna möjliggör Cll kraftig eld iif,·en
0
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i dessa formeringar. Likviil behflller kolonne n sm för~ta plats
med afseende på eldqvantiteten. En utbredd linic står doek icke
långt efter.
Det bar blifvit anmi-irkt mot des;;a formeringar i en enkel rad,
att de ii.ro något oviga samt utbredda på en alltför stor distans.
Frågan humvida e n stridsform ering är för mycket utbredd, beror
först af om cldstrrkan blifvit förminskad genom den stora ntbrcdninp;en och vidare af den tid som åtgår för <~tt e11 undsiit.tning
skall hinna från ena i\ndan till den andra af fot·meringen.
Om vi återgå till Trafalgar, så finna vi, att med afseende på.
eldst\Tka lcn10ade deu alliE'radc flottan intet öfrigt att önska; den
kunde knappast bah·a öfveri)st tNema af dE' <'ngclska ko louncrna
med kraftigare eld, iin hvad som skeude. Men deremot '"·ne:o cle11
varit för mycket 11tbredd i och för ömsesidig nndsiittning; det ii.r
nemligen tvifvelaktigt, urn Dumanois under rtldande svng;1 bri;.; äfven urn han skött sig med ra,.,kh et -- skul le kunna hafvn kommit centern och kön till hjelp, iunan dc voro slagna. Det \·a r en
vigtig del i Nelsons plan att kon1nm de anfallna fartygen o;å niira,
att dc sk ulle vam krossade inom ett par minttter. Hiir iir liimpligt att tala om en re;;e rv. Om stridslinicn iit· så utbt·0dd , att
undsättning från ena ändan icke hinner lemnas den andn1, innan
denna iir s lagen ti ll följd nf ett hastigt anfal l, då kan det vara
godt att hån början af slaget hå ll a tillbaks en viss styrka för att
kasta in dess kraft på d<m afgörande punkten, innan det kan
blifva frågan om ned erlag eller flykt. Således ju mind1·c rörlig·
den stridande styrkan iir, dess mer \'iirde har en n~~erv. :\len
finn es stor rörligh et, ja dft iit· en reserv \'iirre iin on.\·ttig, cfter::;om
en viirclefull del af den stridande styrkan drages från drabbningen.
Ett fartyg kan jn iniligga >iill kraft på ett nytt omr?1dl' af
stridsfiiJtc·t, antingen genom att förflytta sig dit eller, om ,kottvidderna iiro stora, ge110m att rikta sin eld dit, 11tan att sjelf flytta
s ig. Dc ökade skottviddermt göra så ledes en reser\' mindre nödvändig. Vi kunna se något l:knande i förändringen i. uppstiillandet af fiiltartilleriet. Förr i tiden, då skottvidderna \'Ol'O små,
}!öllos massor af artilleri i reserv för att \'id bchof siindas till den
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kritiska punkten. .Xumera stiillas från början alla batterier in i
strideu, och den åstundade koncentreringen erhålles, utan att rubba
pjescrna, genom att rikta eu konvergerande eld mot elen punkt,
der en starkan~ effekt åstundas.
Sålu nda giira dc ökade skothidderna och den ökade rörligheten iifvensom ökande af den tid , som erfordras för att afgöra
striden, reserven miudre bchöflig.
:\-len äfven i gamla tider med de kortskjutande pj e~e rna och
den sa knad af rörlighet, so m Ya r en följd af skador i riggen, höll
mat t icke så mycket på en reserv. Införandet af pansar och de
stö rre afstå nd, på hvilka striden ege r rum, giira det otroligt, att
tio minnter skulle vara tillfyllest för att siitta ett fa t"t.vg ur stridbart skick; detta hände icke sällan förr.
]<'örcsprålmrc för tiita stridsformeringar, som t. ex. 2 kolonner,
föredraga dessa framför de på enke l rad, emedan de anse, att man
icke kan s k~·dda radens ändar utan någon slags reserv. I 2 kolo nner iir ju elen ena helt enkelt en rese t·,· till •le n an<lra, t_v begge
ii ro niipp eligen samtidigt iw>m verksamt håll.
l~i·n·hållanr1ct med 2 kolonn er rutvis och andra liknande fortneri ngn r ii r något olika. Dessa form eringar förordas såsom g-ifvande en intet1sivare eld. JVIan framhålle r, att i denna formering
kan hvarj e fartyg skjuta i det närmaste vinkelditt mot form eringsl in'icn, iihcnsotn att elden iir koncentrerad eftersom flera fartyg få
mm på en viss liingcl af form eringen , iin hvacl som iir fallet vid
den enkla kolonnen. Två kolonn er skul le ;:;ålecles bättre tillåta ett
culfall på en vi.ss del af fiendens form ering·. r två kolon ner komrna
på lmu fjerdc kabelliingcl :{ fartyg, medan i den en k la kolonn en
kommfl blott 2. M en denna fördel iir egentligen endast sk enbar.
I Diag:ram XIV fig. l se vi 16 fartyg i två kolonner rutvis i strid
mot Jika många i enkd kolonn. l hitndelsen l iiro d r: niirmaste
far tygen på 1,000 meter från hvarandra ; dubbclkolonu em; bortre
fa rt.\·g iiro på omkring 1,260 meter. Mot dessa två kolonner stiillc r den enkla kolonnen 11 fartyg på 1,000 meter, :) på 1,200, l
på 1,600 och l på 1,750. JVIedelafståndet blir för dc två kolonne rna något stiin·e i händelsen '2, der det niit·mastc afståndet iir

2,000 meter; uoga uträkn adt ii t· mcdelah:;tåndct för ck t\·å k olonn erna ·
2,13r3 och fi"•r den enkla :?,070 meter. n erj etute få r i de tv?t kolonllCI'lla d en Lortrc sina s kjut\·inklar in s kriinkta af den friimre salllt
hindras i öfrigt af rök en frå n dmncs pj escr och skorstenar. Vidare
i.ir mfllet för den enkla kolonn en niis tan fördubbladt, cniir proj ektil e r, so m ic ke träffa för;.;ta kolonn e:1, ktuJn a triifEt den a ndra.
H varj e b ofiilhah 'at·e bör st riif\·a efter att med h ela sin Jlottn
anfalla en del af tiend8n:o, och har ltntt formerat enkel kolonn tno t
en lientlig fiotta på tYll kolon ner, så gör ha n vcrldigen d etta, ty
utan ;.;ärsk ild order koltilll er den uiit'tn ns tc k o lonn en att ådraga s ig
h ela elden.
Det \·o rc III}Cket oförsigtigt att tillåta d e n bortre kolonn cu
s kjuta torpeder, men den iir lik a ut:oatt so m den friimre att blih·a
torpederad.
:Med afseende p å ra mmning, så mås te vi först påp ek a, att man
icke ntan fara för k olli,.;;.;io n knn giira en t\·iir gir, om man har <:tt
fartyg på lru·ingen. För att hiin1nas på en ratnm, so1tt rantmat ett
fartyg, måste det finnns ett ttlllh' r;:;tödjandc. hiimnandc farhg·
straxt akter om det rammade, ickr öfver en farty gs liingd dNifri1n .
Så tiit formering har ick e blif\·it fö n;iik t för stö rre fa rt.\·g. I lmtrj c
falJ finn e::; icke w'\ got ",YSte m <1 f f-lanko rdn iltgctr, SU I!l erbjud a förd el under ramm a nönc r. Håd c \·id torprd- och rammanfall iir cl et
af största \·igt att kutllt :l gi ra ha><tigt. D et finnes inga fonn cringar, som tillåta så tviir::t och h asti g<~ gimr som fo nnerin g<~rna på
en enkel kolonn.
Det iir iiunu en ~ak, ;;;o nt inv e rkar p å fm·J tt crin gcn, ncmlige n
o rdnandet af lu_~ ·s~:;arc och to rp edfartyg ':';. Liing rc fram s kall
jag visa, att det kan finnas tillHille, niir dessa Hittare fartyg bchöfva. passera igenom slagsk e ppens linic för att rnsa in p å fi en d c11.
Denna genomb rytning låte r sig liitt gö ra, om slagskeppen iiro o rdnade i en rad, men i dc im·cc·kladc formeringame kan liitt hiimla
kollissiou. .Tag kan d erför iekc finna någon orsak att frångå våra
förfiidcrs bcpröfvade for mering, oeh jag ha1· ju \'isat, att cl c nya
*1 ll t>dro,1·c·r~ oc h torpeclbE!tar.

yap:~ c 11

kunna anYiimlas med stönc fördel

i denna ii n. i någon

::~ nn an

f orm ering.
Sedan vi nu hah·a. ordn at Hott<1n s slagsk e pp p:''t en cnk clrnd,
1.- olonn ell er lini c m ed små afstånd, och högste b efälhaf\·a rctt pi't
s in vanl iga pl<~ts i tNc n, om det iit· kolonn, ·skola vi tiinb på d c
lättare fart.vgc n. J likh et med ga :1:la t icl ers fregatter liro cles:oa
olämplig a att placera i stridslinicn, men d c kunna \·ara till stor
nn :;n mma tillfiillcn för torpedering samt
o·enom att ro-ri])fl .~oT
ll ,·th
.
b
t
g·~no 111 , 1tt ttnclcrstödja torpedbiltarn<t. Dc måste dcrför, då tillffilie
~rbju cle r s ig, kunn a nt sa in på torpedhåll utan att alltför my cket
utsiitta sig för eld; <le måste vara in om godt sig nalh åll för högste
bcHilhafva rc n el ler för chefe n för nndra. divi sione n oeh m?tste vara
så orgn nisc radc att d c, då ett torpedanfall igång:oiittrs, kunn a följa.
ledaren utan vidare sign alel'. Df' skola kunna utid e rstödja torpedbåtarnc utau ntt stiint d en af slagske pp b eståen d e strid slini en.
So m l:a kl. 1.-1'\·ssa re iiro för ,.:tora oc h ohall(lterliga för denna
tjcn st och som d c ;t_vastc haha s nabbskjtttande knn onc r i!f g riifrc
bliber i Yii l s k \"fldad c batterier, kunn a d e a ttYiindn s t ill att för-

stricl slinicn och d å liiggils 2 k ab clliingder ba~:
s tiirka. Hyglal'!l e
om denna, s;l att d c kunn a s kj 11ta i ltt cll anntmmcn mellan sl:=t gsl.-epp cn. Vid Lcl,ol' sk ull e de <tnYiill(l:=t s att ha.ndl:=t gcmcnsnmt
med d c liittarc kryssarne. Torpedbåtar ne böra ordna s nära d c
lättare kry ssa !'llc och erh åll a hiigstc bcfiilb nf \·m·c ns orde r repeterade af dem sa mt af clcnt få und erstöt] oc h förstärkning Yid
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En stn cb+onn cnng cltcr d essa gnt ncle1 \ ts,ts 1 ])Htgtalll :\I' ,
fig. 2. 8l;:~ gs k c pp c n li gga i enk el kolonn med s må afståncl. D e
börn yara indelade i divi:-;io ncr eller afdclni.ngar, så so m bii st liimFör l~ fartyg iit ·o :! div isione r och 4 afdelningar lämp}XI l' sig.
elen första unä ro ordnade på 2 diYisioner,
krys:-nrc
kl.
l:a
lio-a.
.
.
b
andra Haneller
-kön
andra
den
en,
derstöder tNcn el ler ena Hank
ken af strid~ lini e n (,;b gskcppcn j. Dc iiro bl ott 400 meter längre
f rån ficndf'n ii n sl:=tgsk c ppcn oc h kunn a således mycket vii!· a nYiinda sitt nrtill eri . . D c lätta kn-~>'<ll'llC äfvcnSOlll torprdbåtarnc
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iiro delade på td divit;ion er. Om dc aro m!lnga, kan man bilda
en tredj<• eller resel'\·divi t;ion; d<•t iir dock icke trolig-t, att man kan
tmdvara kryssare till ert re:-;c rv, men möjligen kan sil nmt fallet
med törpedbåtame. Alla liitta fartyg iiro ntom skotthåll, torpedbåtanw utanför hyssarue och så niira dem som möjligt. l:a diviBioncn ligger tvärs för t0ten och 2:a tviirs för kön af slagskeppens stridslinie.' Friln dc nu intagna lägena kunna torpedbåtamc,
undl'l'Stödda af hyssnrnr, liitt gå till anfall mot nendcn. Alla
kryssare, framförallt andra k]a;.;sens, böra tjcnstgöra so m repetitörer.
Hnr o;kall n11 en :-;ådnn flotta manövrera i Aemlens niirhet·:
Vi måste bulla i minnet. att man striifYar efter att f:'1 så många
pje:-;cr som möjligt att biira p~l fienden på samma gång som denne
skall hafva jemförelsev is sdrt att besvara elden. Ett såda nt fördelaktigt liigc kan man vanligen blott erhålla, om fienden har beg:'itt ett misstag. .:\Jcn såda na kunna ju begås. Många författare
framstiilla t. ex. en kolonn ell er två kolonner rutvi s, som nalkas
en linic i. afsigt a1.t genontbryta denf'nmma. Både amiral Frcmantlc o<~h eomntMHlPr :--iturdec hiin visa till en dylik anfallsmetod
s:lsom alls icke Olllöjlig.
Diagram XIV fig. ;j \' i~ar, hur man skall möta detta. l.Iiir
Jwr .:\-flottan manövrerat ;;å, att dess linie iir· Yinkclriit mot fiendens kolonn. X ämnar gc nomb rytn A :s linie. A: s kry ssare och
torpedbåtar hafya bifvit ordnade i enlighet med fig. ~b, samma
dingram . X har detacherat sina kryssare för att passvm niira
upp under Å:s flanker och torpedera. Torprdbåtamc. suuJ skola
bitriida Yid gcn<1mbr.\·tni.ngcn , iiro placerade, en på låringen af
hvarje slagskep p.
P å l2 kabelliingdcr från X-flottan girar .\ - - fråniiiget .\ l Gstreck babord hiin och signa lerar samtidigt ett ell er båda torpedbåtsdiv isionerna till anfall. Hlagskeppen understödja detta med sin
eld. Torpedbfltarne gira ö streck, passera ner på enkel kolottn
genom mid_ten af lini cn och ::;t~m mot fiend ens främsta fartyg.
Niir den friimst:1 båten komnwr fram till det ledande slagskeppet,

atlyrar dPn sina . torpeder, gör en hård gir och söker skydd af ·
Hvarje
kryssarne, hvilka utgöra en tillflyktsol't vid R och I·k
efterföljande båt gör på samma sätt och torpederar det främsta ·
iinnu icke torpederade slagskeppet samt söker derefter skydd bakom
kryssarne. Ett sådant anfall skulle kunna ledas af en eller
flera kryssare, hvilka då skulle utgöra ett slags offer för de
små båtarne, genom att draga på sig en god del af fiendens
eld. Som flottorn& nalkas med en hastighet af omkring 1,000 ·
meter i mir1uter (sammanlagd fart 32 knop), kan :fiendens artillP-ri icke hafva en så förödande verkan; åtminstone bör ett
slagskepp sprängas för hvar tredje båt, som sändes fram. Ju
mer tuber en kryssare sjeli' har, dess mer är han lämpad för
en dylik tjenst. I en strid af dylik art tror jag att torpederna
spela en långt vigtigare roll än kanone.rna.
Två kolonner rutvis ligga ännu mera öppet för ett dylikt
torpedanfall, emedan fartygen hindra hvarandras bogeld och
torpeder kunna skjutas endast från de yttre tuberna.
X: s torpedtartyg, särskild t de större, skulle i u kunna göra
något för att möta A:s torpedanfa ll ; de skulle kunna rusa
fram, begagna sina torpeder, om anfallet leeles af en kryssare,
eljest ränna ner de :fientliga torpedfartygen af sin egen storlek. I så tall måste X:s slagsk epp, af fara att beskjuta sina
egna båtar, upphöra med eldgifningen.
Om X, så fvrt A:s vändning iakttages, successivt girar 8 .
streck, - se xx' - skulle dess läge förbättras. l\len en sådan
evoluti on iör 12 fartyg kräfver sin tid - åtmins tone 12 mi·
nuter, innan nya kolonnen är bildad, - och under denna tid
kunna A:s torpedbåtar komma X inpå lifvet vid sjelfva platsen för giren -- x.
Om nu A-flottan icke fullföljde 16-strecks gir, utan blott
girade till enkel kolonn parallellt med x-x', skulle flottorna
komma i, hvad jag anser, elen normala stridsformeringen begge på enkel kolonn. Kryssare och torpedbåtar återhållas
på båda sidor och en artilleriduell bredsida mot bredsida upp-
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-står. :Men häraf följer icke, att hvart L1rtyg i den ena kolonnen skall beskjuta sitt motsvarande ·nummer i den andra .
N ej, tvärtom, en välmanövrerad flotta söker göra ett koncen·t reradt anfall på någon del af fiendens kolonn .
(Forts.)
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Till R edaktionen af Tidskrift i Sjöväsendet!
Härmed bar jag äran anhållit om plats i 'l'iclskriften för
nedanstående uppsats.

Några ord om torpedkryssarnes och tor[ledbåtarnes bestyckning.
Uti denna tidskrifts 2:a häfte år 1896 hade jag tillfälle att
sammanbang med öfriga stridsfartygs bestyckning iemväl
beröra ofvannämnda. J ag tog mig då friheten att söka med
ett par ord bevisa oegentligheten af och det oförklarliga uti
12 cm. kanonernas placering ombord å ett fartyg af Örnens typ,
då dessa fartygs uppgift och byggnad~sätt ei utvisa!', när kanoner af denna kaliber lämpligen sknlle kunna komma till användning. I likh et med hvad jag då sade, far man nernligen
ej förglömm ::L att denna farty gscerts måh~lnda vigtigaste nppgift blir rekognosering, och då skula dess cbefL~r sorgfälligt
undvika att komma i strid, uneler det att de skola r~kta sin
uppmärbarnh et på det uppdrag, de för tillfället hafva - det
nemligen
att åt den styrk:1., för hvilken de rekognosera,
sl,affa uppgifrer om fienden så fort och säkert som möjligt;
m en deras hjelp l1ärutinnan skall vara farten - ej ],anonerna.
Skulle torpedkryssaren komma i strid - dertill tvingadt -med ett pansradt fartyg af dess egen fart, torde torpedkrys sarens öde i de flesta fall vara afgjordt, och hjelper den da föga
dess 12 cm. ],anoner. Kommer den deremot i strid med ett nngefär jemnstarkt med enelast ett ::::vagt pansardäck 1örse dt
fartyg, är torpedkryssaren, om den förses med 10 st. 57
mm. ss. kanoner, vida fortare i stånd att göra det fientliga
fartyget obeboeligt of van pan;;ardäck -, med undantag m öj ligen af i styrtornet - än med dess nuvarande bestyckninp·,
och detta ti.r dock hutvudsaken, ty då kan motståndaren åtminstone ej gl1ra bruk af sina kan o ner, lwilka under ticl en med
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en väl underhållen eld snart torde vara försatta ur stridbart
skick. Skulle torpedkryssare n deremot komma i strid med torpedbåtar, kunna ju knappast 12 cm. kanoner komma i fråga
till användning - åtminstone !:'j uti vanliga förhållanden men i så fall skulle 57 mm. kanonerna vara den yppersta
tänkbara bestyckning för a~t förinta motståndarne, och uppgiften att tjenstgöra såsom torpedbåtsjaga re torde vara en af dessa
tartygs hufvuduppgifte r, hvadan synes, som om de härför borde
beredas, hvilket man knappast kan säga nu är fallet med endast 4 st. 57 mm. kanoner.
Torpedkryssam es bestyckning bör dessutom ökas med
ytterligare 2 automatiska kulsprutor, af styrka som nedan
augitves.
Den åsigt jag här förfäktar, eller att våra torpedkryssare
stället för nuvarande 12 cm. och ö7 mm. kanoner böra förses med helst 10 st. 57 mm. kan.o ner, tyckes dessutom numera
vara ganska gängse bland flottans officerare, hvarför jag till
vederbörandes beredvilliga uppmärksamhe t vill påpeka detta
nu, då två torpedkryssare närrna sig sin fullbordan. Denna
förändring skulle nemligen nu lättare kunna försiggå än seder~era, och ternmeJigen säkert är, att deu förändringen i alia
fall förr eller senare kommer att verkställas. H varföre då ej
göra den så fort som möjligt?
.
H vad torpedbätarne beträffar, så har å desamma bör j at införas en bestyckniug at 47 och 37 mm. ss. kanoner, ka~10n~e~teL som ej finnas å IJågot _annat af våra stridsfartyg,
Ja, a m te t annat fartyg i flottan. Ar detta läm pli g t och nödvändigt? Skälet, hvarföre eti 47 eller 37 mm. kanon i stället
~ör en automatisk kulspruta apterats å dessa fartyg, antager
Jag är den, att, som så. ofta upprepats, en torp edbåt måste hafv~ ~~ gr~natskjutande kanon. Jag tror, att denna uppfattning
eJ ar ngtig, men synes det mig åtminstone, att denna fråga
är. at den vig~, att den kan vara väl värd en noO"grann utredb
mng, dervid ock hänsyn bör tagas till olägenhet.en deraf, att
1:a kl. torpedbåtarne af Komets cert hafva kanoncertPr, som ej

djes finnas å vår flottas fartyg, något som medför, att i.
förråd behöfver hållas ammunition tör ett större antal kalibrar
än hvad eljes vore behöfligt. Frågan, som vid best.ämmande
af torp_edbåtarnes -- i likbet för öfrigt med alla fartygs - bestyckmng gäller att för sig utreda, är ju, hvad änr'lamål man
önskar nå med detsamma. Vid bestämmande af gevärskaliber
är numera ej fråga om att döda en fiende utan endast att
sätta honom ur stridbart skick. Kan ej samma regel vara god
ä_tven vid bestämmande af bestyckningen för torpedbåtarne!-'
Ar det ej lämpligt att dertill antaga det vapen, som på kortast möjliga tid har sannolikh et för sig att sätta en fientlig
torpedbåts besättning ur stridbart skick, ty i och med detsamma, att detta mål nåtts, tilltöres pannan ej längre näring,
torpedbåtens lifsfunktioner a±stanna och densamma blir ett
lätt byte för motståndaren, som då kan vara glad om dess (torpedbåtens) delar ej äro sönderskjutna utan fullt tjenstban.
Hvarföre hufvudmålet vid artilleristrid mellan 2 torpedbåtar
skall vara att sönderskjuta motståndareus panna ell er maskineri är för mig ej fullt tydiigt.
Kalibern på den kulspruta, som skulle lämpa sig för torpedbåtbestyck ning, skulle vara sådan, att drss projektil med
säkerhet på medelafständ genomslår en torpedbåtsplåt och derefter är i stånd alt sätta en man ur stridbart skick, men bör
ej tagas större än att just detta mål nås. Tydligt är, att
denna pjes måste vara automatisk, rlå senaste krigshändel ser
~ogsam~ visat, af hvilken vigt snabbelden är. Vald es en lämphg kaltber, kund e denna kulspruta så småningom ingå såsom
kulsprutbestyc kning å samtliga våra stridsfartyg, hvarigenom
-en önskvärd enhetlighet skulle vinnas. Såsom båtbestyckning
.skulle en sådan kulspruta äfven särdeles väl lämpa sig.
.i.l!Iitt förslag ii1· alltså:

och

1:o) att torpedkryssam es 2 st. 12 cm. kanoner bort tagas
ersättas med ö st. 57 mm. ss. kanoner, så att kryssarnes
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bestyckning blir lO st. ö7 mm. ss. kanoner, bYartill borde
komma 2 automatiska kulsprutor; samt
2:o) att å torpedbåtarne nu befintliga ss. kanoner och
kulsprutor borttagas och ersättas med ett lika antal automatiska kulsprutor eller att åtminstone ett af dessa fartygs nuvarande artillerivapen utbytes mot en automatisk kulspruta.
Stockholm i November 1898.

G. K.
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