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Flottan under sistförflutna året. 

I. 

Femte hufvudtiteln vid 1898 års riksdag. 

Gäckade blefvo deras förhoppningar, som trott, att 189R 

års riksdag skulle fortsätta på den 189() inslagna vägen, att 

under de rika åren icke nöja sig med att endast bevilja hvad 

som kunde anses vara ett lämpligt årsanslag, utan äfven 

söka bringa sjöförsvaret upp till den grad af utveckling, som 

det nu bordf\ hunnit, derest 1892 års lwmmitteförslag från bör

jan kunnat tillämpas. 

Erkännas måste likväl, att andra kammarens ställning till 

sjöförsvaret blifvit vida gynnsammare genom dess från och med 

år 1896 intagna ståndpunkt att årligen vilja anslå 2,500,000 

till nyanskaffning af fartyg. D~nna summa når visserligen ej 

fullt upp till det för vidmakthållande af materielEm af nyss

nämnda kommitte såsom behöfligt ansedda ån;ansltlget, men, om 

man fråns er omständigheten, att den varit afsedd att utgå 

på extra ordinarie stat, så är skillnaden dock ej större än att 

man kan hoppas, det sjöförsvaret snart må få utvecklas efter 

den plan, som år 1892 utstakades. 

Diskussionen i kamrarne rörande nybyggnadsanslaget var 

e1 sär,leles intressant; i första kammaren sväfvade den ut 

till aila möjliga områden och afhandlade mera frågor om jern

vägar, malmexport-, statslån, lmmpromisser, kammarledamots 

yttranderätt m. m., än sjöförsvarets behof. I and ra kammaren 

tog;; mesta tiden i anspråk af ett meningsutbyte mellan däva

rande chefen för sjötörsvarsdepartementet och hr vValdenström 

angående hvilken kanon som vore bäst, 21 eller 25 cm. 
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Kongl. Maj:ts förslag, att riksdagen måtte bevilja 6,699,000 
kr. till ny krigsfartygsmateriel föll i gemensam votering för 
det at andra. kammaren bevil]. ade anslaget af 4 947 000 hvaraf 

) ' ' 2,500,000 för år 1899. 

En mera effektiv organisation af sjö~anskåren , underoffi
cerskårens ökning mbd 29 man, en efterlängtad ändring i sta
ten för skeppsgossekåren, anslag till nytt skeppsgossefartyg, 
till artillerimateriel, fortsatt byggande af docka och törråds
hus för minförsvaret i Carlskrona, beklädnad åt sjöb eväringen 
och värnpligtige vid Carlskrona Artillerikår, samt slutligen 
dockans vid Lindholmen förändring så, att den kan mottaga 1:a kl. 
pansarbåtar, hvarigenom första steget tagits till beredande af 
en replikunkt för flottan på vestkusten -- se der i korthet det 
vigtigaste af hvad sjöförsvaret skördat vid 189t; års riksm öte. 

·De olika anslagens belopp framgå af följande ötversig t af 
den för 1899 antagna staten: 

OnlinCI1:ie anslag. 

1:o) Med hufvudsakligt bifall till Kong l. 
Maj:ts framställning om förän
drade stater för flottans sjömans
kår, underofficerskår, skeppsgos
sekår samt civilstat, men med af
slag angående framställningen 
om ökadt antal läkarestipendia
ter, uppförde riksdagen anslaget 
till flottans kårer och stater med Kr. 1,729,052:-

2:o) Med bifall till Kongl. Maj:ts 
framställning höj des anslaget till 
beklädnad åt sj ö mans- och 
skeppsgossekårerna med 18,450 
kronor till .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , 28l1,5ö0: -

3:o) Kongl. M aj :ts förslag att höj a 
anslaget till sj ö beväringens va-

--~=-~~~~----------Transport Kr. 2,015,6v2: -
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Transport 2,015,602 -
penö±ningar samt beklädnad och 
ersättning derför med 193,500 
kr. bifölls af riksdagen på det 
sätt, att anslaget, ökadt med 
93,500, uppfördes med ett be-
lopp af ..... .. .......................... Kr. 350,000: -

4:o) Kong!. Maj:ts förslag att ansla
get till sjukvård måtte höjas 
med 11,000 kr. bifölls af riksda
gen på det sätt, att anslaget för
ändrades till reservationsanslag 
och höjdes med 5,000 kr. till ... , 44,000: -

5:o) Förslagsanslaget till skrifmateria
lier och expenser, ved, m. m. min
skades af riksdagen för jem
nande af hufvadtitelns slutsum-
ma med 25 kr. till ... ............... , 46,944: -

6:o) Kong l. Maj:t hade föreslagit att-
med uteslutande ur riksstaten af 
anslaget till pensionering af re
servbefäl - reservofficerare, som 
hädanefter antagas, måtte under 
vissa villkor efter uppnådda 55 
års ålder få åtnjuta pension a± 
300 kr., hvilket at riksdagen 
bifölls. 

7:o) Beträffande öfriga här ofvan eJ 
nämnda ordinarie anslag hade 
Kong!. Maj:t ej föreslagit någon 
ändring, och upptog ri,ksdagen i 
likhet med föregående år de~sa 
med följande belopp: 
Departementet och öfverstyrelsen , 1:-2,-±00: 

Transport Kr. 2,538,946: 



Transport Kr. 2,538,946: -
Carlskrona artillerikår ............ , 293,795: -
Alderstillägg ......... _.............. , 32,000: -
Naturaunderhåll .................... , 419,870: 
Båtsmansindelningen .. . ........... . 

" Ersättning för vakanta rust-
hållsnummer ...... . ............. . 

" Lindring i rustnings- och rote· 
ringsbesvären .................... . )) 

Flottans nybyggnad och un-
derhåll ...... . .. ..... . .. . .... :--. . ... . 

" Flottans öfningar . .. .. ........ .. 
" Sjökrig~;högskolan ................. . )) 

.Sj ökrigsskolan .................... . 
" 

Skeppsgosseskolan ... . ............. . 
" 

Sjökarteverket ................... . 
" Ersättning åt officerare och in-

geniörer vid flottan nnder an-
ställning eller kommendering 
utrikes .............................. , 

Diverse behof ........................ , 
Rese- och traktamentspengar.. . , 
Extra utgifter ... .................. , 

Handeln . 

Anslagen upptogas af riksdagen 
enlighet med Kong!. Maj ts för
slag ti ll samma belopp, som 
föregående år, sålunda: 

Lots- och fyrinrättningen med lit-

26,4.00: 

J 1-.1-,000: 

33,30l1: -

1,300,000: -

720,000: 
11, 100: 
31,040: 

8,780: 
GO,OOO: 

12,000: -
19,176: --
23;500:-

12,500: - 5,G6l),40G: -

räddningsanstalterna ............... Kr. 1 ,400,40~ : 

Undervisningsanstalter för sjötart ... , 86,150: 
Nautisk-meteorologiska byrån . .. . . , 9,000: -
Alderstillägg .... . .................. .. .... ,, 13,000: - 1,508,55D: _ 

Summa ord. anslag 7, Hi4)J65: -
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E xtra ordinarie anslag. 

Kong!. Maj:ts förslag att riksdagen mcHte be
vilja 6,584,000 kronor till anskaffning af 
krigsfartygsmateriel, deraf 3,292,000 för år 
1899 samt 115,000 kronor för fyllande af 
kostnaden för pansarbåten Odens nybygg
nad, bifölls af riksdagen på det sätt att 
4,947,000 kr. anvisades, hvaraf för år 1899 Kr. ~,500,0()0: - - · . 

I enlighet med Kongl. Maj:ts förslag an-
visades af riksdagen: 
Eör auskaffande !:tf ett nytt skeppsgossefartyg ,, 
'rill anskaffning af röksvagt krut.... . . ...... .. .... , 

, kanoner i reserv för flottans fartyg , 
, ersättning af förbrukad t kanonkrut......... , 
, skjutförsök .......................................... , 

160,000: -
70.750: 
65,000: 
36,000: 
10000: 

, byggande af ny docka i Uarlskrona......... , 150,000: 
, förrådshus för fasta minförsvaret och in-

redning af förråd för torpeder i Carlskrona , 
, beklädnad åt sjöbeväringen .................. , 
, anskaffning af ytterligare beklädnads- in. 

fl. persedlar för värnpligtige vid Carlskro
na artillerikår 49,000 kr., deraf för år 1899 , 

, löneförbättring åt lärare vid sjökrigsskolan , 
, ersättande af vissa kostnader för kanon

båten Svensksunds expedition till Spets-
bergen .... . . .. . . .......................... .. ... . ...... , 

, utvidgning af dockan å Lindholmen ...... , 
Kongl. .Maj:t3 förslag att till artilleriammunition 

bevilja 171,000 kr. bifölls af riksdagen på 
så .sätt, att härtill anvisades .................. , 

40,000: 
105,500: -

ilO,OOO: 
1,860: 

14,:!25: 
137,000: 

86,000: 

-----------------Transport Kr. 3,406,335: 
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Transport Kr. 3,406,335: -
Kongl. )1aj:ts förslag, att riksdagen måtte be

vilja 96,000 kr. till anskaffning af torpeder 
m. m., bifölls endast så till vida, att härtill 
anvisades ........................................... . 

Kongl. Maj:ts förslag att 50,170 kronor måtte 
af riksdagen beviljas för frjrvärfvande af hol-
men Ifö vid Carlskrona och till anordnande 
derstädes af förrådshus för bomullskrut m. m., 
bifölls på det sätt, att härtill endast anvi-

" 
48,000: -

sades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 40,000: --
Kong l Maj:ts · förslag att till minväsendet be

vilja 100,000 kronor bitölls a± riksdagen en
dast så till vida, att till minväsendet anvi-
sades ett belopp af ................................. , 75,000 

Kongl. Maj :ts förslag att bevili a .!.27 ,000 kronor 
till förbättring at bestyckningen å be:fäst
ningarne vid Fårösund samt 225,000 kronor 
för anordnande af minförsvar utanför Göte
borg, biföllos ej af riksdagen. 

----------------~~-Summa extra ordinarie anslag 3,569,335: -

Sammanlagda anslagen för år 1899 under 
5:te hufvudtiteln uppgå alltså till. ................. Kr 10,734,300: --

J emförande tabell öfver anslagen under 5:e hufvudtiteln 
för nedannämnde år: 

18!)3 
18\J4 
1895 
lSUU 
1SD7 
1898 
1899 

\ Ordinarie \ Extra Summa Anslag \summa an-
1 

anslagutom l ordina.rio för till slag för 5:te[ 
till handeln. anslag. l sj Mörsvaret handeln. l hufvuc11iteln l 

[5,338,531 - 11,989,110-1 7,347,641 1-
1

1,308,559 _ [ 8,65fi,200:
·1 5,3D9,597 48 l ,419,4J3 52 6,810,0±1 - 1,508,559 - 8,327,600 ,-
5,470,341 - l l ,739,GGO -- 7,20U,70l ... 1,508,559 - 8,718,260 -
ö,.J.87,741 - 1,739,760 - 7,227,501 1- 1,508,559 - 8,736,060 -

1

5,537,741 - 5,880,8UO -~1 1 ,418,601- 1,508,559 -~12,927, 160 ~ -
5,537,781 - 16,777,360- 12,3J5,141 - 1,508,559- 13,823,7001-
5,G5G,406I- 3,569,335- 9,225,7±1 1- 1,508,559- 10,734,300 1 -

(Forts.) 

! 

r 

Sjötaktik och fartygs svängningsförmåga eller 

manöverfärdighet 
, l"öroclra!!: infiir Kongl. Öl'logsmannasiillskapet elen (i:te April 1Sfl8 

af lrclamotcn 'fh. Sanclshöm. 

Följande uppsats, athandlande förnämligast de delar af 
ämnet, som torde vara af intresse och nytta för sjöofP..ceren 
vid hanciteraneJet af nutidens stridsfartyg, utgör i sjelfva ver
ket endast en efter utländska törfattare gjord samling ''gam
malt nytt" . 

Då emellertid - att döma efter de i många fall minst 
sagdt ofullständiga sätt, hvarpå svängningsdiametrarna för våra 
fartyg uttagas och äfven kännedomen om dessa sedermera an
vändes -- sammanhanget mellan taktik och fartygens svär1g
ningsförmåga ofta icke tyckes erhålla det beaktande dess obe
stridliga vigt kräfver, anser jag ämnets återopptagande till en 
närmare granskning vara icke allena~t tillåtligt utan ock i hög 
gr:id önskvärd t. 

På grund häraf är det jag vågar taga Sällskapets uppmärk
samhet en stund i anspråk, och vill iag, sedan iag i korta drag 
framhållit taktikens ståndpunkt förr och nu, söka att litet när
mare belyila de hufvudsaldiga faktorer, som öfva inflytande på 
nutida fartygs svängningsförmåga. 

Med Sjötaktik, i detta ords vidsträckt.are bemärkelse, för
stås lwnsteu att manövrera ett eller flera fartyg för navige
rings- elle1· stridsändamåL I allmänhet tages dock detta ord i 
en inskränktare mening, och man törstår dermed konsten at,t 
manövrera ett eller , flera fartyg i och för antall eller försvar 
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mot en fiende. Att fartyget eller fartygen skola vara i stånd 
att uppfylla alla fordringar på en god navigering, och att tak
tik, äfven i inskränkt betydelse, måste innefatta förmågan att 
manövrera på lämpligaste sätt för användandet af vissa eller 
alla anfalls- eller försvarsvapen, lwarmed tartyget eller farty
gen äro försedda, torde falla af sig sjelf. 

Innan ånga började att användas som drifkraft, för örlogs
fartyg, var det egentligen tvänne orsaker, som bidrogo till att 
förenkla lösningen af taktiska problem. Dessa orsaker voro: 

l ) den inskränkta rörel;;efrihet fartyg voro i besittning af, 
så länge rörelsefriheten ensamt betingades af vindens rik t ni ng 
och styrka, och 

2) den törlust af all rörelsefrihet, som fartyg vanligen ledo 
ganska suart efter att hafva inlåtit sig i strid med fienden. 

Hufvudsakliga uppgifter för en taktiker blef således att på 
enklaste och bästa sätt inlåta sig i strid på nära håll, och se
dan detta lyckats, hade taktiken deretter vanligen föga att 
skaffa med stridens utgång, utan var det den individuela tap
perheten och uthållighetfm, som fick afsluta hvad taktiken 
börjat. Under dylika förhållanden utvecklade sig taktiken 
föga, och den borde hafva varit enkel nog, men bernärkas 
bör, att detta oaktadt till och med sjeltva hufvuclprinciperna 
ständigt förbletvo lifligt omtvistade. En af dessa oftast om
tvistade hufvadprinciper var, huruvida anfall lämpligast borde 
ske från lovart eller från lä; d. v. s. huruvida lovarts- eller 
läposition i förhållande till fienden vore att föredraga. 
Många och vigtiga skäl talade för den förra positionen, mån
ga och kanske lika vigtiga anfördes till törmån för elen sena
re. Såsom regel torde dock ·nu kunna sägas att lovartspositio
nen lämpade sig bättre för anfall, läpositionen åter bättre 
för försvar. Beaktansvärdt är hänidlag Captain Mahan's ytt
rande i hans arbete "The intiuense of Sea-power upon histo
ry"; han säger n Amiigen härom: 

''Den grundväsentliga skillnaden mellan dessa "lovarts
och lä- positioner framträdde så klart genom den mängd af 

J -lJ-

mindre väsentliga detaljer, som voro dermed förbundna, att 
engelsmännen i regeln valde den förra, i synnerhet som den 
öfven~nsstärode med deras traditioneJa politik att gå anfallsvis 
tillväga och söka tillintetgöra fienden. Deremotgynnade frans
männen lä-positionen, såsom den för dem gynnsammaste, eme
dan de härigenom vanligen blefvo i stånd att förlama fienden, 
redan då han nalkades, samt att undvika en afgörande strid, 
hvarigenom deras fartyg kunde taga skada eller förloras. Med 
sällsyn ta undantag gåfvo fransmännen sålunda mindre bety
delse åt sin flottas verksamhet, än åt andra militära operatio
ner, och voro äfven njugga med medel för flottans und erhåll. 
För att spara sin flotta läto de följaktligen denna oftast hålla 
sig blott på defensiven och inskränka sin verksamhet till att 
söka fördrifva fienden." 

Endast en enda hufvudregel torde utan gensägelse hafva 
·omfattats af alla taktiska skolor und er alla tider, nemli~en 
den: att vid strid alltid söka vara tvi\. mot en! 

Den inskränkta rörelseförmågan hos segelfart-.ygen, som -i 
allmänhet icke tillät mera sammansatta manövrer, tvingade li
kaledes taktikern att söka hålla sin flotta ~å samlad som möj
ligt och härigenom uppsköts nöclvändigi1eten -att dela en flotta 
i flera smärre underatdelningar. Eu flotta indelades derför 
fordomdags i två ell er högst tre afdelllingar, nemligen i styr
bords och babords flyglar ell er i tote, centre och quen. Alla 
positioner hänfördes till viudriktuingen, och då vinelen vanligen 
var lika för alla fartyg i den samh1de flottan, uppstod ytterst 
sällan större misstag vid manöner:; utförande. Dessa förhål
landen fortfora "å godt som ofiirändracle intill midten af detta 
århundrade, då ångan trädde i Yindeus ställe såsom förnämsta 
drifkraft för striclsfa rtyg. Me el å n gans i n förande och de ra f 
följande större rörelsetrihet för f11-1 ty:--ien, voro rlen enkla tak
tiken, enkla incleluingen af flottan och cleu lösa termiuologien 
utdömda. 

De taktiska problem, som härefter måste ],)sas, blefvo än 
mer invecklade och följaktligen mer omtvistada än förut . Nu 
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vexlar allt, och litteraturen i detta afseende innehåller mycket 
:l:å fakta, mycket litet erfarenhet och således endast obetydligt 
med fast mark, på hvilken taktikern kan bygga. Då de i pro
blemet ingående data äro så ofullständigt kända, måste således 
framhållas snarare, hvad man hoppas och behöfver uppnå ge
nom modern taktik, än hvad som verkligen hitintills blifvit 
uppnåd t. 

_tt en högste betälhafvare öfverlemnas numera ett större 
eller mindre antal fartyg, hvilka -oberoen de af vinden- äro 
i stånd att framdrifvas med stor hastighe~ åt alla håll, men at 
hvilka fartyg somliga ega större fart eller större manöverfär
dighet än andra. 

H varje fartyg kan vända noder rorets inverkan, men den-' 
na förmåga är, hvad angår såväl tid som rum, kanske olika 
hos dem alla. De flesta ~tro mer eller mindre pansarklädda, 
men pansarn bar olika motståndsförmi\g~ och är på många 
olika sätt fördelad, såväl inom- som utombords . Så olika be
skaffade äro vapenbärarna, fartygen. Vapen åter, som erbju
das befälhafvaren att vä lja emelhtn vid anfall eller försvar, äro 
minst tre (3), och kanske utsträckes villkoret till att han måste 
använda dem alla tillsammans. Yapnen tiro kanonen , rammen 
och torpeden. Af dessa element måste en nutida befälhafvare 
konstruera ut en taktisk plan , som åtminstone ska ll likställa 
honom med hvilke11 anuan taktiker som helst, som har samma 
eller liknande medPl till sin disposition , och h vilken möter ho
nom i fientlig atsigt till sj ö s. 

Så snart som elen moderna taktiken tillerkänner ett af de 
gifna vapnen en vi ss öfverlägsenhet, eller vill att det skall 
spela en öfverlägsen roll, sk all detta numera ögonblickligen 
öfva inflyta nd e på vapnets lavett el. v . s. på fartygen . Hvil
ket val, sc,m än göres, måste man således komma i håg att, i 
olikhet med taktikerns arbete under segelfartygens dagar, 
detta val kommer att inverka eller återverka på fartygskon
struktören. Det, taktiska system, som gäller i dag, kommer 
kanske icke att under strid ti ll ämpas på tartyg sådana de nu 
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äro, utan på sådana, som skola finnas, då den;fordrade förändrin
ae u är utförd. Om det fanns tillräckliga fakta att stödja sig på, 
b 

skulle taktikerns väg vara öppen och klar och konstruktörens 
likaså. Om de data, som finnas eller kunna fas, ej blifva till
räckligR, måste taktikern bygga sitt system ändå, mPn han 
kan ej lita derpå eller hysa förtroende till detsamma, och kon
struktören å sin sida måste också ingå en kompromiss tör att 
kunna möta de data, som finnas. H vilket taktiskt system som 
itn må komma a~t tillämpas oci1 hvilket vapen som än må 
komma att väljas i stridens ögonblick, ett grund läggande ar
bete af största vigt för de blifvande förhåll&ndena kan dock 
redan i fredstid utföras , och detta är: att gifva flottan den 
största möjliga rörlighet. Om fartyg med olika fart och rna
näverfärdighet knnna tvingas att röra sig som ett fartyg eller 
so m olika atdelningar, lyd ande endast en vilja, nemligen hög
ste befälhatvarens, då lärer icke kunna bestridas, att denna 
fartygens förm åga att samtidigt med största möjliga hastighet 
n t föra denna vi i j as önskuingar ovillkorligen måste föröka vär
det och äfven verkningarna af den taldiska plan, som med tillämp~ 
ning af gällande system anvällC1es, planen må för öfrigt vara 
mer eller mindre god i sig sjelf. Flottans rörlighet ell Pr rna
näverfärdigheten hos flottan, eskadern elle;~ divisionen och icke 
dPt enskilda fartygets manöverfärdigbet blifver alltid en af dE\ 
vigtigaste fakt orerna i de taktiska rörelser, som med flotta, 
eskader eller division, måste under strid töretagas tör att ett, 
fl era , eller möjligen alla, här ofvan omsluifna anfalls- eller för:.. 
:o;varsvapen skola kunna användas med elen största möjliga 
fö rd e l. 

Intager en befälhafvare denna ståndpunkt och bygger 
härpå sin taktiska plan för anfall eller försvar, är det förbe
redande arbetet icke bortkastadt, ty ju större enhetlig manö
verfärdighet, som kan uppnås , desto mera måste kunna utfö
ras med den taktik, som sedermera välj e s. För att kunna 
nppnå ett godt., ell er rättare det bästa resultat i nämnda hän
seend e, som stå~· att vinna, måste åtskilliga ~aker c-lock för;st 
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tagas i betraktande; nemligen flottans fördelning i underafdel

nmgar, sättet och medlen för öfveriörandet af högste befälhat

varens order till underafdelningar och fartyg, samt slutligen 
sättet och medlen för att göra de särskilda fartygens sinsemel

lan så olika manöverfärdighet så likformig som möjligt såväl 

till tid som ?'Urn. 

Flottans indelning i underatdelningar, nemligen i divisio

ner, är gifven; sättet och medlen för öfverföraude af den le
dande viljan till de olika fakto~·erna finnas i de olika signale

ringssätten; återstår således att söka de medel, hvarigenom. de 
olika enskilda fartygen skola bringas att på kortaste tid ma

növrera så likformigt som möjligt. Att det långsammaste far

tygel, i flottan bestämmer flottans fart, är ett axiom. Att inom 

en och samma uncleratdelning placera fartyg med stor olikhet 

i fart är således att reducera samtliga divisionernas fart och 
att nedbringa Jeras värde, ifall de hvar för sig behöfva upp

träda tör fullgörande af uppdrag, hvartill hela styrkan icke är 

erforderlig. Denna grundprincip torde numera icke vara om

tvistad, men har dock fordrat tid för att göra sig gällande. 

En flottas evolutionsfart må.ste således sättas inom gränsen för 

det långsammaste fartygets maximumfart, men man bör kom

ma i håg, att ju större fart, som flottan kan använda, desto 
snabbare blifva manövrerna och desto lättare äro de attutföra. 

~l\terstår sedan att försöka åstadkomma att samtliga fartyg 

verkställa bestämda atvikningar från bestämda kurstiktningar 

på icke allenast samrna tid och med begagnande af lika stort 

utrymme, utan fordringarna böra ställas hngre än nu -vanligen 

är ia llet. Sträfvandet bör nemligen ovillkorligen gå ut på att 

fin na den minsta tid öch det minsta utrymme, som samtliga 
fartyg kunua samtidigt använda vid utförandet af anbefallda: 

taktiska rörelser. Först då detta mål uppnått:>, kunna verknin

garna af deu takLiska plan, som användes, och det vapen, som 

väljes för anfall eller försvar, blifva de största möj liga. 
Visserligen göra sig härvidlag vissa faktorer gällande, på 

hvilka iahtikern enelast i ringa grad kan inverka, men så långt 
~ 
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möjligt är, bör dock elylik inverkan ovillkorligen ske och syn
nerliga::;!; ·inom den marin, h vars eskadrar hafva utsigt att i 
allmänhet få strida mot öfverlägsna :fiender. Utfötandet under 

dylika omständigheter af en anbefalld manöver på endast en 

enda minuts kortare tid än hvad wm med nu rådande förhål
lanel en skulle blifva fallet, torde mången gång kunna gifva 

striden en fördelaktig vändning eller kunna förekomma stora 

förluste r. 
Att således, som hos oss är bruket, endast, bestämma att 

samtliga fartyg skola använda samma svängningsdiameter, som 
rlet fartyg i flottan , för hvilket med den bestämda evoltltions

farteu på ett kansl'e ganska otillförlitligt sätt uttagits den 

största minirnumscliametern, kan derför ingalunda vara riktigt. 

Ofta nog torde en betydligt mindre svängningsdiameter -

ell er taktisk diameter - kunna erhållas såsom gemensam, eller 

ock: torde en större diameter möjligen gifva en snabbare ma
növer. Ökad fart gi tv er i allmänhet mindre svängningsdiame

te r, och ingalunda är det säkert, att det fartyg efter hvars fart, 

evolutionsfarten blifvit bestämd, äfven har den största t9.ktiska 
diametern. :E' ör attkunna bestämma flottans taktiska diameter bör 

man ],änna de faktorer, som äro bestämmande för hvarie tar

tygs manöverfärdighet, och fästa afseende vid desamma, och 
först då detta är förhållandet, kan flottans manöverfärdighet 

nppclrifvas till sitt mnximum och en taktisk plan vid uttöran

det gifva det bästa möjliga resultat. Sambandet mellan tak

tik och fartygs svängningsförmåga är således af y ttersta vigt, 

oc h noggrant stuclium af, samt kännedom om, det åt honom 

anförtrodela fartygets svängningsförmåga eller manöverfärclig

het, hvarje befälhafvares ovillkorliga skyldighet. :E'ull~tändig 

kännedom om fartygets uppförande, då det under olika om

ständ igheter påverkas af roret, erfordras i första rummet. Att 

teoretiskt ådagalägga förhållandena, som råda mellan erfor

derligt utrymme, wängningshastighet, fart och rorvinkel, till

hör icke sjömannen utan fartygskonstruktören, men att känna 

sambandet mellan dessa olika faktorer ocb, som förnt nämnts, 
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att förstå hvad verkan användandet af roret medför, tillkom
mer hvarje sjöofficer, och att tillämpa detta i praktiken är, så
som framhållits, af stör~>ta vigt. Ett faktum torde vara af 
alla kändt, nemligen att största svängningshastighet, d. v . s. 
förmågan att på minsta tid fullborda 360" kursförändring, upp
nås, då största fart och största rorvinkel på samma gång an

vändas. Minskas rorvinkeln erfordras större tid och större ut
ry mme ; minskas farten, kan väl, för somliga tartyg, utrymmet 
under stundom minskas, men tiden för svängningen ökas. 

Fartygs svängningsförmåga måste således stå i något slags 
förhål land e till svängningstid, svängningsutrymme och ror
vinklar. Om två fartyg samtidigt börja att svänga genom en 
viss båge t. ex. 90°, kan det mycket väl hända, att det ena 
använder dubbel så lång tid som det andra, och att deras re
lativa ställningar förändrats kanske ett hundratal eller mera ,. 
meter. 

Då ett ångfartyg med jemn fart i smul sjö och stilt je styr 
i en viss kurs-riktning d. v. s . innehar enformig rö:·else, är 
detsamma i ostahelt jemnvigtsläge i förh ållande till sin klusli
me. Den minsta obalancerade kraft, som verkar på iartyget 
under dylika omständigheter, åstadkommer således detsammas 
afvikning från deuna lini e. En dylik obalancerad kraft upp
står genom vattnets tryck mot roret, i samma ögonblick detta 
lägges åt endera sidan, och fartyget bö1jar att svänga. 

Fartygets vinkelrörelse ökas allt eftersom rorvinkeln växer. 
Sedan denna senare uppnått sitt maximum, ell er roret kommit 

"dikt'', blifver fartygets rörelse så småningom j emn eller åter 
enformig. Om fart och rorvinkel förblifva konstanta, genomlö
per fartyget sedermera lika stora vinklar und er li'ka stora t ids
moment; dess tyngdpunkt kommer att beskrifva en cirkel, och 
alla andra punkter i fartyget beskrifva koncentriska cirklar. 
Då roret hanciteras medelst ånga och således kan läggas myc
ket hastigt dikt, uppnås den enformiga rörelsen förr , än då 
roret lägges öfver med handkraft; i förra fall et kan man säga, 
at~ den uppnås sedan stäfven svängt 360°; i senare fallet upp-
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uås den sällan törr än stäfven svängt 2 X 360°, d. v. s. icke 
förrän fartyget fullbordat ända till två hela omlopp. För att 
bestämma fartygets rörelser und er svängningen så antag: 

l:o) att den ursprungliga lmrslinien representerar den 
axel till hvilken vinklarna, Sl)m köllinien beskrifver under vissa 

antagna tider, sko la hänföras; 
::?:o) att origo är belägen i den punkt å nämnde axel, öf

\7er hvilken fartygets tyngdpunkt befinner sig i det ögonblick, 

roret börjar att läggas öfver; och 
3:o) att genom observationer skall liestämmas den väg, 

lentygets tyngdp unkt beskrifver under svängningen. 
Det är då tydligt att, om man i hvilket ögonblick som 

helst kan bestämma tyngdpunktens läge i förhållande till den 
antagna axeln och till origo, så kan man äfven kons.truera 
den banå, fartygets tyngdpunkt Leskrifver. Om i sam ma ögon
blick tyngdpunktens läge bestämmes, äfven storleken af sväng
ningsvinkeln observeras, så är hilliniens läge också besttimdt , 
och man kan finna den vinkel, som denna linie bildar med 
tangenten till tyngd punktens bana. Denna vinkel, som vi 
kunna kalla afdriftsvinkel - engelsmännens "Dri ftangle", 
J'ransmännens "angle de deri ve" - blifver konstant först då 
fartyget uppnått enformig rörel;;e. Om A är bogen, B aktern , 
<+ tyngdpunktens läge på köllinien, O gemensamma medel 
punkten till de concentr;ska banor som A, C+ och B beskrifva, 
då fartygets rörelse blifvit enformig, och 'rT1 tangenten till 
banan G, G,I G, 2 som tyngdpunkten beskrifver, så är vinkeln 

AGT fartygets afdriftsvinkel. 

/ 
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Värdet af afdrifts,·inkeln, som kan uppgå ända till l 1:z a 
2 streck, ,·arierar betydligt för olika fartyg och för samma tar
tyg under olika fart och olika rorvinklar. Någon lag för dessa 
variationer finnes dock icke, men man har funnit, att vid större 
farter är vinkeln större än vid små~ om nemligen ror-area och 
rorvinkel äro konstanta, och samma förhållande eger rum ifall 
farterna äro konstanta, men ror-area eller rorvinkel förökas. 
I följ d af a-ftlriftsvinkeln blifva diametrarna i bogc>ns och ak

terns banor olika stora. Vidare måste uneler samma tdslängd 
förstäfven beskrifva en större vinl;:el än tyngdpunkten, båda 
vinklarna rälmade från \1rspruugliga kurslinien, och skillnaden 
mellan dessa vinklar är tydligen lika med aidrittsvinkeln. Om 
från medelpunkten O fälles en perpendikel mot k5llinien A B, 
företaller det för en person ombord, som om fartygets vinkel
rörelse skulle ske omkring denna perpendikels skärningspunkt, 
P, med köllinien, emedan tangenten till punkten P:s bana sam
manfaller med köl li nien, och ~ix detta den enda punkt på 
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nämnda linie, för hvilkeu detta förhållande eger rum; någon> 
afdriftsvinkel finnes således icke i denna punkt. Att fartyg 
icke under större fart svänga omkring sin tyngdpunkt är ett 

faktum, aeroende på skillnaden i vattenmotståndet för och 
akter. Vid större fart hopas nemligen vatten vid sidorna af 

bogen och liksom faller unelan akterut, hvarföre akterskeppet 
vid svängning måste röna mindre motstånd än förskeppet. 
Då fart och svängningsvinkel tilltaga, flyttas punkten P längre 
föröfver, och kan denna förflyttning blifva ht,gst betyd lig. 

Rorets läggande åt ena eller andra sidan medför, utom 
fartygets afvikning ur kurslinien, dessutom: 

1 :o) fartens aftagancle och 
2:o) fartygets krängning. 

Genom npprepade försök har utrönts, att fartförlusten, då 
roret lägges dikt, uppgår ti ll cirka 20 °/o ~t 30 °/o af den ur
sprungliga farten. Vanligen antages rorytan förorsaka denna 
förl ust i farten, men den minsta eftertanke skall visa clet orik
tiga i ett dylikt antagande. Orsaken måste sökas annorstädes, 
och lätt nog finnes, att det hufvudsakligen är afclrifts\'inkeln, 
som åstadkommer förlusten. Fartyget rörer sig nemligen icke 
allenast föröfver under svängningen utan äfv·en samtidigt i 
sidoriktning, och detta oaktad t den framdrifvande kraften ver
kar längs köllinien. Ett högst betydligt tryck utöfvas derför 
af vattnet på den sida af förskeppet, som är vänd ifrån me
delpunkten O. Det är detta tryck, som åstadkommer största 
delen af fartförlusten, men det har doek det goda med sig, att 
det samtidigt hjelper roret att svänga fartyget. Att denna 
hjelp är af största betydelse framgår så mycket tyd ligare, då 

man finner, att den effektiva rorvinkeln uneler svängningen 
högst afsevärdt reduceras. Denna minskning i rorets verkan 
rörorsakas af den genom svängningen uppkomna förändringen 
i vattenmassans rörelseriktning vid akterstäfven. Förminsk
ningen i den förutvarande effektiva rorvin kel n kan beräknas. 

uppgå ti ll 50 °/o och derntöfver, och kan lätt nog finnas genom 
mätning, medelst dynamometer, af trycket på rorpinnen. 
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Fartygets kränkning åstadkommes af följande krafter: 

l:o) Centrifugalkraften (P) . 
Denna verkar i fartygets tyngd

punkt och sträfvar att hänga 
fartyget utåt d. v. s. från medel

punkten O; B-bs gir 

2:o) Laterala komposanten af Yattnets tryck emot roret 

(l~). Denna kraft verkar i en punkt, s::>m vanligen ligger lägre 

än fartygets tyngdpunkt, och sträfvar att kränga fartyget inåt 

d. v. R. mot punkten O; 
3:o) J_,aterala komposanten af Yattnets tryck på yttersi 

dan af fartyget (R). Denna kraft är lika med resultaten af 

centrifugalkraften och trycket på roret och verkar i centrum 
för det laterala motståndet. I fartyg af vanlig form ligger 

detta centrum 45 °,o it 50 °/o at medddjupgåendet, under nt

tenlinien. 
I allmänhet säges, att roret åstadkommer krängningen, men 

i vanliga fall kan dettas verkan h1irtill helt oeb hållet förbises 

i j emförelse med cen trifugalkraft.ens. 
Man har funnit, att krängningsvinkeln är proportionel mot 

farten men onwändt proportion el mot metacenterh~j d och 

svängningscirkelns radie. 
Häraf följ er , att fartyg med hög fart, försedda med ång

styrningsapparat, hvilka fartyg ega en jemförelsevis liten sväng

ningsradie, kränga mest. Låg metacenterhöjd ökar kräng

ning, och om farten fördubblas (öfriga qvantiteter konstanta), 

så fyr·dubblas krängningsvinkeln. 
Tagas krängningsobservationer under svängning, måste rät

telse göras för centrifugalkraftens inflytande på pendeln, hvil

ken annars angifver för stor krängningsvinkeL 
Det som hitintills af handlats, · nemligen förhållandena sedan 
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fartyget-; rut·else uurl er svängning blifvit enfonni.r;, utgör grun
dfm till lusn ing af fr ågan rörand e finuandet af den för taktiska 

~inclamål edorderliga svänguingscliametern eller ''taktiska dia

metern"; d. v. ,;. afståndet mellan fartygets tyngdpunkt, då 

rodret bö1~jar· ar.t läggas öfver, och samma punkt, sAclan fartyget 
svängt 16 streck ell er 180°. 

Den taktiska diametern ell er, som den äfv·en benämnes, evo

lutionsdiametern är vanligen betydligt mycket större än slut

diametern (" final di ameter", "diametre de gyrat~lJt"), el . v. s. H .'f..C?\. 

banaus diameter sedan rörelsen blifvit enformig. De banor 

farLyg bes krifva Utlder olika förhållanden, hvad beträffar fart 

och rorvinkel, och de tider, som åtgå för svängning at 9U0 eller 

1S0°, knnna ick~ teoretiskt beräknas. Banans storlek och form, 

d. Y. s. fartygets glidniug för-öfver och sidovägen, tir bero-
ende af : 

l) Tiden som åtgår för att lägga roret till best~imd ror
vi n kel eller di k t; 

~) Rorvinkelns storlek f';·or-arean; T ~-r::-t;. 
:)) Fartygets fart ocl1 propellerns eller propellrarues hastig

het, ~ifvensom andra orsaker ti ll vattnets rörelse i förhåll ande 

till roret och den deraf up pko mmande obalancerade kraft, 
genom hvars verkan på roret svängningen sker; 

4) Vattenmotståndet mot fartygets rörelse så väl för-öfver 
som sidovägen; 

ii ) Stäfvarnes moment i förhållande till en axel genom 
fartygets tynd punkt 

:Storleken af det oupphörligen vexlande vattenmotståndet, 

innan rörelsen blifver enformig, är fullständigt okänd. Fart 
och effektiv rorvinkel förändras kontinuerligt. 

Stäfvarne.s moment är beroende af tyngdernas fördelning 
ombord. Momenten ökas ju längre utåt stäfvarna tyngderna 

Anm. Såviil i England som .Frankrike räknas talzti~ka diamotom v in
kolriitt mo.t. gamla kl~rsl ini en, d. v. s. från tyngdpunktons läge vid sväng· 
lltngens bot'Jan oeh til l samma punkts !ägo på den Jinic. som drages v in · 
kolrätt mot gamla kur~linicn från för~tnämnda [Hlnkt clå 180° sYäntrnin.r 
ntrörts. ' o b 
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placeras. Svåra bog- och akterkanoner minska manöverfärdig
beten, emedan fartyget långsammare lyder roret. Ju mindre 
vattenmotståndet är vid stäfvarne, desto hastigare är ro
rets verkan; är motståndet litet, men momenten stora , blifver 
fartyget svårhanclterligt, och är detta ofta fallet med grund
o'ående tornfartyg· och fordras vid manövreranclet af så be-
o " ' 
skaffade farr.yg den största uppmärksamhet; färdighet kan dock 
först uppnås efter låugvarig öfning. Häraf framgår tydligt, att 
ett fartygs större eller mindra svängningsförmåga lmfvudsak
ligen är beroende a± konstrulrtionen. 

Höga fordriugar på stridsfartyg.eus initialmanöverfärdighet 
- om jag så må benämna den del af denna vigtiga egenskap, 
som det ligger i konstruktörens skön att förskaffa fartygen -
har man emellertid numera rättighet att framställa, oeh ieke, 
nog kraftigt kan framhållas önskvärdheten ar, att äiven hos oss 
dessa berättigade men hitintills tyvärr så föga uppmärksam
made anspråk hädanefter blifva tillgodosedda. 

Frågan är iör oss sj öofncerare af så s ter vigt oeh den har 
inom audra land hunnit ett sådant utveckling;;stadium, att den 
ieke längre, hvarken af oss eller af andra tillhörande vapnet 
bör få behandlas som ett terra incognita, h vilket alla äro rädda 

att beträda. 
DeL inflytande taktikern kan utöfva på svängningens stor

lek, och tiden, som åtgår tör elensammas fullbordande, måste 
således inskränka sig till regierandet af fart och r orvinkeL 
Variation i fart inverkar cloc:k jemförelsevis ringa på sväng
ningsdiameterns storlek, såvida tiden för rorets läggande öf1er 
till den bestämda rorvinkeln är konstant; så mycket stöl're 
inverlmn har deremot fartförändring pr! svi;ingningsticlen. Denna 
tyekes nemligen variera ungefär i omvändt förhållande till far
ten. Häraf följer omedelbart att, om vid utförande af :sväng
ning eller gir farten kan ökas, svängningstiden måste minskas, 
d. v. s. manövern kan utföras hastigare 

:-\tt använda, såsom gemensam•taktisk diameter eller sväng
nii1gstid för en samling tartyg, en diameter eller tid , som ut-
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rönts för de olika fartygen under användande af endast evo
lutionsfart, är således att icke gitva denna samling fartyg, så
som enhet betraktad, den största möjliga manöverfärdighet, ty 
så snart fartreserv finnes, kan genom användande häraf under 
gir tiden för girens utförande nedbringas, äfven om ieke er
forderliga utrymmet kan minskas. 

Endast i det undantagsfall då samma fartyg, hvars maxi
mumfart bestämt evolutionsfarten, sarntidigt eger den för alla 
fartygen minsta gemensamma svängningstid och svängning:>
diameter, ],an ±iottans rörligbet eller manöverfärdigbet icke 
vidare ökas, ty detta enda fartyg är i saknad af fartreserv att 
tillgripa under girarna. 

H varje befälhatvare för enskild t stridsfartyg bör således 
icke allenast under vissa bestämda fartförhållanden och med 
vissa gifna rorvinklar u tröna sitt fartygs emot dessa svarande 
svängningsdiametrar och svängningstider, utan lika vigtigt är 
att utröna dessa qvantiteters värden, ifall vid girarnas början 
farten öka.s och denna fart sedermera användes kortare eller 
längre tid under pågående gir. Alla använda och erhållna 
data böra noggrant antecknas, och först med ledning af dy
lika, för de euskilda fartygen i en sj östyrka sammanförda an
teekningar. kan den minsta möjliga gemensamma taktiska elia
meter oeh kortilste gemensamma tid iör evolutionernas utfö
rande bestämmas. Först då detta förberedande arbete nttörts 
och sjöstyrkan genom flitig öfning bringats upp till största 
möjliga manöverfärdighet, kan taktikern nu för tiden uppnå 
bästa möjliga resultat af den taHiska plan, ban använder, oeh 
de vapen, han väljer i och för anfall eller försvar. 

Ett enkelt och tillförlitligt sätt för uttagande af sväng
ningsdiametrar (och motsvarande svängningstider) är följande: 

I fartygAts medellinie eller i en med denna parallell linie 
oc:h på så stort afstånd från hvarandra, som möjligt, plaeeras 
henne pejlskifvor på så sätt, att ett lågt, äfven på nära håll 
beläget, föremål kan pejlas intill 4 streck akter om tvärs från 
el en "iörliga" och intill 4 streek för om tvärs från den "akter-
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liga" om möjligt åt båda sidor, annars åt den sida, livaråt 

svängningen skall ske. Harizontala afståndet mellan pejlskif

vorna uppmätes noggrant; detta afstånd utgör den s. k. 
''basen .11 

En tredje pejlskifva, den s. k. midtelpejlskifvan, uppställes 

på f'Jler i närheten af kommandobryggan. 
Till manöverplats bör välj as strömfritt smul t vatten med 

godt utrymme och i sigte af ett aflägset beläget, ::;karpt mar
keradt föremål, såsom en båk eller dylikt. 

Tvenne bojar ell er baJlonger - en enda duger äfven -

Jörankras i linie med det a:flägset belägna föremåle t eller ock 

i linie, som med riktningslinien till detta bildar en vinkel' af 

2 ~L 3 streck (20° ~L 30°); utläggningsriktningen beroende på huru

vida midtelpejlskifvan är placerad i eller bredvid fartygets. 
medellinie. Afståndet mellan bojarna bör vara så stort, att 
fartyget, som sättes igång i höjd med e11a bojen, kan hafva 

uppnått sin största fart, då det kommer i höjd med andra 

bojen, d. v. s. afståndet bör vara cirka 1,500 meter. Trenne 

observatörer, en till hva.rdera pejlskifvan, en tidtagare tillika 

protokollsförare, en man till signalers gifvande med ånghviss

lan, samt en man till slagtäljaren (repetitör till maskinrummet 

ifall slagtäljare ej finnes på däck) afdelas. Fartyget styres 

f1 ån ena bojen till den andra pit ett afstånd från bojarna 
motsvarande ungefärligen den antagna svängningsmclien. Kom

met i närheten af andra bc,jen kommenderar observatören vid 

midtelpejlskitvan, klar att pejla det aflägset belägna föremålet, 
, .. färdig"! Lång signal gifves med ånghvissJan, observatörerna 

vid "förliga" och "akterliga" pejlskifvorna hålla sig klara att 
pejla bojen, tidtaganm att anteckna tiden, och den, som skall 

ubservera slagtäljaren, att anteckna ''antaiet slag" (eller repeti

tören att repetera\ h varjerote manskapet vid l'Oret håller sig 

bered t att lägga detta dikt eller till an betald rorvinkeL 
Då observatören vid midtelpejlskiivan, pejlande det af

lägset belägna föremålet, kommenderar "Nu", g ifves kort signal 

med ånghvisslan, hvarvid roret lägges dikt, ell er till anbefald 
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rorviokel, bojen pejlas och tid och antal slag observeras samt 
pejlingar antecknas. 

Observatören vid midtelpejlskifvan ställer derpä en af 

nollpunkterna på pe,jlskifvans ring under diopterns spets och 
vrider derpå dioptern 2, 3 eller 4 (vanligen 4) streek, beroende 

på huru noggrant man vill utlägga svängningscurvan, för att 
observera då fartyget svängt denna vinkel. Då kursförändrin

gen nära uppnåtts, kommenderar han "färdig"!, och då diop

tern bär på töremålet "N u" !, h varvid nyss beskrifna observa

tioner m. m. verkställas. Detta upprepas så länge svängnin
gen fortsättes. 

De gjorda observationerna sammanföras i protolwll er, tids

intervallen mellan observationerna uttagas, och genom slag

antalet erhålles ur farttabellen medelfarten under intervallen, 

hvarefter de tillryggalagda distanserna beräknas, och "baspnnk

tornas11, d. v. s. den ''förliga" och den "akterliga 'pejlskifvans 
Iii gen, utläggas grafiskt. 

(i-enom vid observationstillfäll ena samtidigt verkställda af
;..rånclsmätninga.r till bojen kunna de genom pejlingarna m. m. 
erhål lna resultaten lätt kontrolleras. 

Genom proportionering kan af "baspunkterna;;" curvor 

sNl ermera konstrueras fart.ygets tyngdpunkts svängningscurva. 

Då minsta svängningstid sökes (när ej tarten är den ::;tör

sta mö j liga) ökas farten samtidigt som rodret lägges öfver, och 

den ökade farten bibehålles under viss tid eller viss sväno--
n 

ningsvinkel, då bestämd fart (bestämda antal slag) återtages. 

8ökes endast taktiska diametern erfordras endast känne

dom om läget af första observationspunkten och läget af den 

punkt, der fartyget befinner sig sedan det svängt 16 streck . . 

l•~fter slutad svängning kring ena bojen återgår fartyget 
till den andra, och förrättas svängning kring denna åt mot-
satt hå ll. 



Eskader-pansarfartygens 

npplwmst, utveckling och nnvarnnde ståndpunkt. 

Inledning. 

Hvad 1400-talets Renaissanceperiod var för det vittra och 
konstoUrliga området, det biet och är det snart ändade H):de 
seklet för det tekniska, och torde få, om ens någon, af dess 
grenar dervid utöfvat större mflytande å nationerna än d_en 
militär-tekniska och af denna den örlogs-maritima. 

E j har historien att förmäh1 någon tidsperiod med så 
totala omgestaltningar i örlogsfartygens byggnad, som senare 
hälften af vårt sekel, med en ntveckling, der såsom några 
milstolpar kunna antecknas ångkraften, jernskeppsbyggeriet, 
bepansringen, refflade kanonerna med deras granater, st ål
skeppsbyggeriet, torpedvapnet, compoundmaskinerna, snabb
skjutande artilleriet och elektricit--eten m. fl. · 

I det efterfölj ande behandlas blott en enskild ringa del 
af denna tekniskt maritima gren, den om eskaderpansarfarty
gen, dessa arfvingar och efterträdare till gångna tiders her
skare på hafven (trälinieskeppcn) med hvilka vedelsmakter 
skapa~s och undergräfts, hvarmed Nelson bröt Napoleons magt 
och genom striden vid Trufalgar mö. i I iggi ord e Bliichers och 
Wellingtons framgångar. · 

Liksom fordna tiders eskadt>rfartyg vo:·o de medel hvar
med de en gång så blomstrande Athen och Chartago, det mäg-
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tiga Rom, de rika Genua, Pisa och· Wenedig samt ej mindre 

mägtiga Hansestäderna tillkämpade sig sin magt, Po!·tugals, 

Spaniens och Hollands verldsmagter bildades, för att alla i 

sin tur störtas af till sjös mägtigare vordna nationer, Englands 

veridsrike skapats för att kanske snart nog spillras, likaså in

gripande torde nog nutidens eskaderpansarfartyg blifva vid en 

kommande uppgörelse nationerna emella1l, vare sig denna kom

mer till stånd i det aflägsna östern eller å oss närmare liggan

de haf. 
Ej alltid var rikedomsbegär och krämareintresseD, utan 

långt högre syften, orsalten till flottornas tvekamp, sä var 

t. ex. förhållandet med slaget vid Salamis, om hvilket gref

ve Wilczek träffande säge-r:·"') "\Vas wäre aus Europa, was 

aus der gaDzfln irdischen Welt geworden, wenn ans dem Kampfe 

der Schiffe nicht der belebende hellenische Geist, sonde,rn 

asiatische Despotie, persische Satrapemvirtschaft, det: Fana· 

tismus und die Indolenz der Orientalen siegreich hervorgegan

gen wäre?n 
Hur rincra det nu anförda än är af historiens förmälan om 

b 

eskaderfartygens ingripande i gångna generationers Yexlaucle 

ödeu, så torde det dock möj !igen iugifva öfvertygelsen om de 

stora fordringar, som kräfvas af nutidens eskaderpausarfartyg 

såsom upptagare af sina föregångares mantel i den mycket 

fordrande r6le dessa utfört v1d nationernas tornering. 

Att pausarfartygens värf, ilnuu så länge, är stort och vig

tigt torde ingen kunna bestrida; om det skall '*så 1örbli 

ocn om de äro vuxna detsamma, eller de komma att likt me

deltidms harnesk-klädela r i delare unelanträngas af lättrörligare 

motståndare, blir nog ett kommand e sj ö krig förbehållet il t t 

ådagalägga. 
Enär kännedomen om esh:aclerpansarfartygens så väl npp

komst och utveckling som 1mvarande ståndpunkt, 

•J l sitt arbete: Ilas lllitteln~cer, seinc stollung in uer Wcltgeschi r htc 

und oeine hi sto ri ::che H.o lle im Seewe,en. 
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dels underlättar bedömandet af förmågan hos vår tids eska

derpansarfartyg att uppfylla ofvaunämuda fordringar, 

dels anger riktningen af de steg för steg gjorda förbättrin

garne äfveusom skälen derför, 

dels påvisar stridsvärdet hos de mångenstädes ännu i tjenst 

varande pansarfartygen af föråldrade typer, 

dels visar hvarjA typs kortvariga tidsenlighet,' samt beroende 

derpå, vådan af att på en gång bygga det antal örlogs

fartyg, som landets ekonomi blott medgifver fördeladt på 

en längre tidsperiod, 

dels, och det förnämligast, lärer oss arten och kraften af dessa, 

för oss visserligen för kostsamma försvarsmedel, men med 

h vilka våra relativt små pansarbåtar dock möjligen en gång 

tvingas att mäta sig, 

så kommer jag att i det efterföljande ej allenast beröra eskader

fartygens nuvarande ståndpnnkt, utan äfven deras uppkomst 

och utveckling. 

Behofvet att medelst ett för projektiler ogenomträngligt 

ämne skydda fartygssidorna visade sig tidigt behöfligt, ty hvad 

annat var väl vikingames sköldar, uppnäugda utefter drak

skeppens sidor, (ett förtaringssätt au vänd t redan 2,000 · år förut 

af Fenicierna) J ohauniterriclclarnes med blyplåtar täckta, år 

1:330 byggda, s. k. pausarskepp Sancta. Anna, som under Au

cll'ea Dorias befäl af Karl V användes vid Tunis erötring, 

Clw\7 alier d'Arcons flytande batterier vid Gibraltars belägring 

1782 m. fl 

Sålänge man blott sköt massiva rundkulor voro trälinie

skeppen och träfregatterna fullt berättigade, men eiter det de 

at öfv~rste Paixhans 1825 uppfunna bombkanonerna gjort sitt 

inträde på arenan och vid första s jöstrid fält sitt tungt vägande 

ord, så sågo sig fartygskonstruktörernn, t rots långvarigt mot

stånd, tvungna att skydda slagskeppens s;dor mot detta nya 

vapens förhärjande verkningar. 

De härm"d frallltvingade bepansrade tartygen med deras 

talrika efterföljare afses, al lt etter deras militära och nautiska 
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egenskaper, endera hufvudsakligast för d0n mycket fordraude 

ef'kadertj ensten ( eskaderpansarfartyg) eller . ock törnämligast 

till egna kusters och hamnars försvar (kustförsvarspansarfartyg). 

Enär eskadrar måste kunna utveckla stor kraft, så gif

vas de, pansarfartyg, som ingå i dessa största m öjliga strids

värde, men, som detta kan göras i högre grad ju större farty

get är, så har följden blifvit att l:a klass pansarfartyg, på 

grund af denna sin vanligaste an>ändning, benämnas eskade1'
pansaT(aTtyg. 

Beroende på de oupphörliga förbättringarna i maskinerier, 

artilleri, metallurgi och alla tekniska brancher, som bidraga 

till eskaderpansarfartygen, äfvensom af täfl.an inom h var j e sär

skild t land såväl som nationerna emellan, hatva typerna 

så ofta vexlats att en knappt fullbordats fö1T än den blifvit omo

dern, och då de dessutom aldrig varit lika öfverallt, så äro eska

derpausarfartygen af mycket vexlande typer, hvilka dock 

för vinnande af en bättre öfverblick kunna, som längre fram 

visas, insorteras under fyra grupper. 

Franska eskaderpansarfartygens histol"ik. .. 
Redan 1845 hade Dupuy de Lome för franska mariueu upp

gjort förslag å ett fartyg täckt med 116 mm. jernpat!sar till 

skydd emof Paixhans borribkanoner. 

Detta Dupuy de LGmes förslag lemuades dock utan afse 

ende tills detsammas värde ådagalades g enom sj ö slaget vid 

Sinope den 30 November 1853, hvarest en turkisk flotta, be

värad med kanoner, som blott sköto massiva rundh:ulor, inom 

några minuter så i grund förstördes af en med henne till an

tal och storlek ungefär lika rysk styrka, bestyckad med bomb-
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kan oner, att mer än 3,000 turkar dödades och af alla turki

ska fartygen blott en mindre ångare undkom. 
T räkrigsfartygens svaghet ådagalades ytterligare genom 

vanmakten hos de allierades talrika fartyg emot Sebastopols 

fästningar, af hvilkas bombkanoner de svårt sönderskötas och 

antänd es. Dessa två händelser öfvervnnno fransmännens tve

kan att bepansra fartygp,n, hvarefter P.ngelsmännens fördomar 

häremot äfven snart nog gåfvo vib. 
Hedan under Krimkriget byggde:> de första pansrade far- Devastation. 

tygen, (6 st. flytande batterier, typ Devastation fig. l, med 110 

mm. pansar men blott 4 knops lart) hvilka så framgångsrikt 

k~imp a.de emot de ryska fortifikationema vid Kinburn, att de 

den 17 Okto ber 1855 intogo d8samma, samt tillfölj d af denna 

sin framgång eggade till ytterligare fortgående i denna rigt-

mng. 
Vid Krimkrigets sht stod således pansarfartygsfrågan på 

den ståndpunkten, hnrn vida man # dessa otympliga, flat

bottn ade batterier med ringa fart skulle kunna fr:amställa 

pansr; de ,;tricls fartyg med linieskepps nautiska egenskaj)er. 

A denna fråga gåfvos nu många lösningar af de franska ma

r iningeniörerna, ·ock löstes de med detta problem förbundna 

uppgifterna så raskt och skickligt af Dnpny de Lame, att hans 

fö rslag antogs för den franska örlogsflottans ombildning, och 

påbörj ades omedelbart tre pansarfartyg (typ Gloire). 
Gloire (fig. 2) byggdes af trä i Toulon, hvarest d11t aflöpte 

elen 24 Nov. 1859 och blef färdigt 1861. Dess sidor voro 

pansrade till 2 meters djup under vattenytan och var detta 

pansars tj ocklek 120 mm. midskepps och 78 mm. vid änclarne, 

en tj ocklek, som, på grund af i Vincennes utförda skjutförsök, 

var ogenomtränglig för den tidens kraftigaste kanoner (16 cm. 

ka liber). B estyckningen, som var anbringad i ett täckt batteri, 

bestod af :28 st. lG cm. kanoner med l,ss m. eldhöjd öfver vat-

tm:ytan , och belöpte sig den totala byggnadskostnaden till 

:~ ,690,UOU francs. Ofördelaktigt var att rodret var oskyddadt, 

afvensom a tt skrof,et var af trä, hvilket kunde föranleda ej 

Gloire. 
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allenast dess antändning under strid, utan älven oupphörliga 

reparationer. 
Enär man i Frankrike ville tillgodogöra sig de stora qvan-

titeter skeppsbyggnadsvirke, som funnos magasinerade å örlogs

varfven, så fortfor man derstädes intill 1872 att bygga pansal·

tartygen af detta materiel. Som man dock till hvarj e pris ön

skade snarast ega en betydlig pansarflotta så bordlade man 

fartygen, i strid mot all äldre skeppsbyggnarlspraktik, utan att 

gifva förtimringen tillräcklig torkningstid. Detta förfaringssätt 

orsakade så snart påkommande och omfattande reparationer, 

att kostnaderna inom kort öfverstego nybyggnadskostnaderna, 

och måste många at de så byggda fartygen inom helt tå år 

kondemneras. 
Två år tidigare än öfriga sjömagters pansarfartyg reste 

sig Gloire på sin bädd, och tillkom dermed Frankrike hedern 
att, efter mödosamma experiment och omsorgsfulla studier, 

hafva byggt det första lyckade pansarfartyget. 
Alla Frankrikes tidigaste pansarfartyg byggdes dock ej af tril, 

ty det redan i September 1859 påbörjade pansarfartyget 

Couromu. Couronne, som aflöpte 1861, äfvensom ytterligare två st. voro af 

jern. Alla tre dessa tartyg hade, liksom Gloi1·e, helt och hållet 

pansrad öfvervattenskropp; Cou1·onne, som till skydd mot stupan

de eld var försedt med ett slags pansardäck, hade 6,330 tons 

deplacement samt 80 a 100 mm. pansar. Detta fartyg existe

rar ännu såsom skolfartyg. 
Jllandre- Redan 1861, innan GloiTe var färdig, påbörjades en från 

typen. henne föga afvikande typ (FlandTe-typen) innefattande 10 st. 

fregatt-tacklade af trä byggda fartyg om 5,816 tons de

placement. Dessas batterieldhöj d var c: a 2 meter samt fart 

13 i~ 1<1 knop. Hela öfvervattenskroppen var pansrad, 'till c:a 

2 m. under vattenytan, med 110 a 150 mm. pausar beroende 

på dettas läge å fartyget. 
Magenta_ och Magenta (fig. 3) och SoVe1·ino voro ytterligare 2 st. under 

Solfermo . l' 
denna period byggda pansarfartyg, hvilka, i olikhet med de 

föregående, hade två batteridäck med tillsammans 48 st. 16 

- 31-

cm. kanoner. För erforderlig vigtbesparing bepansrades ej 

hela fartyget utan blott vattenlinien (1,5 11).. öfver och l,; m. 

under) samt batteriet midskepps, hvilket pansar på för- och 

.akterkant var förbundet med tvärskepps gående pansarskott, . 

hvarigenom således hela batteriet blei inneslutet i en pansrad 

kasematt. 
En stor olägenhet hos dessa fartyg var att de för och 

akter om denna kasematt, ötver gördelpansaret befintliga af trä 

byggda fartygsdf.llnrne voro utsatta för granater och antän

·da n de projektiler. Dessa fartyg hade en 2 meter framspri n

gande, 2 meter under vattPnytan belägen ram 

Ofvannämnda från 1858 - 1863 byggda pans~nfartyg, hvilka 

.alla hade en tillfredsställande fart och stor homo()'enitet ut O' J. or-o ) b 

de den s. k första periodens pansarfartyg i. franska flottan, an-

märkningsvärd för att dessa fartyg.> defensiva kraft var vida un

derlägsen den offensiva, samt för att redan nu den partiela be

pansringen, pausardäcket och rammen vunnit användning. 
Lika ingripande i örlogsfartygsbyggnaden som Pa.ixhans Införing af' 

b b 1 • bl f d · : det 1·e((lade 
' om tran o ner va. n t, e v o e refflade kanonerna, h vilka efter a1·tillm·iet, 

mångårigt experimenterande år 18.35 infördes i franska samt kampen 
• , o .. , • • mellan m· l t/· 

mannen. Saledes upptradde, genom ett helt och ballet tillfälligt leri och pan-

sammanträffande, det refflade artilleriet och pansarfartygen sar. 

samtidigt å arenan. 
1!-,ölj der~a lä to ej heller länge vänta på sig, ty i mån som 

kanonernas kraft tilltog, nödvändiggjordes ökade pans~rtjock
lekar för att motstå dem. 

Utom större träffsäkerhet erbjödo de refflade pjeserna 

äfven en större genomträngningsförmåga, beroende på kulor

nas ogi vala form, samt den större vigt de till följ d af sin 
långsträckta form kunde erhålla. 

H vad kanonerna beträffar, sökte man under de första åren 

af den sedan 1860 pågående, ej ännn afslntade striden mellan 

~rtilleri och pansar, utom genom ofvanuämnda fördelar, ytter

hgar~ stegra deras kraft genom kaliberns ökning, hvilket dock 

•'lluthgen ledde till sådana sig sjelf omöjliggörande monster, 
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som de engelska 110 tons kanonerna. Enär, enligt lefvande 

krafternas princip, kulans kraft ~j allenast iir direkt propor

neJ med dess vigt utan ätveu med dess hastighet;; q vad rat-, så 

sökte man senare stegra kraften genom en ökad initialha

stighet. 
Vid nutidens moderna artilleri hafva dessa sträfvanden 

för artillerieffektens ökning realiserats, 

dels medelst långsamt brinnande, effektfullt, röksvagt krut 

med föga förbränniugsåterstoder, 

dels genom att öka kanonernas längd ända upp till 80 kaliber, 

dels medelst projektilernas längdökning till 4 kaliber och der

öfver, hvilket medför antingen en stor genomträngnings

förmågA, eller ock en stor, för brisanta sprängämnen an

vändbar ihålighet, 

dels medelst ·enhetspatronAr, 

dels medelst lavetter med kort rekyl, 

dels genom sådana anordningAr att k1monerna med fåtalig be

tjening snabbt kunna hanciteras (snabbskjutande kanoner.) 

Det var dock ej nog att blott öka kanon~rnas effekt, utan 

måste äfven projektilernas hållfasthet så ökas att de ej sön-

dersplittrades vid anslaget emot det moderna pansaret. För 

detta ändamål hafva bl. a. kulorna försetts med kalotter af 

smidt jern eller mjukt stål, hvilket förfaringssätt lär medfört 

öfverraskande resultat. 

I mån som artilleriets effekt stegrades, så ökades pansarets 

motståndskraft, till en början medelst ökade plåttjoc1dekar. 

Som dock dermed förbunden vigtökning framtvingade större 

deplacement äfvensom inskränkning i pansarets utsträckningt 

så eftersträfvade man ~notståndskraftigare materiel, hvarvid 

man successivt öfvergick till compoundpansar, homogent stål

pansar, harveyseradt stålpansar samt ohärdadt ~ller härdadt 

nickelstålpansar, hvars styrka, i förhållande till äldre pansar

materiel, är så betydligt högre, att med lika motståndsför

måga, tjockleken kan betydligt minsk<1s och är dess hårdhet 

i så hög grad förstorad, att tillförne använda stålgranater af 

utmärktaste qvalitet, söndersplittras vid 1tnslaget. 

Med 24 cm. kanonernas införande i franska marinen, hvilka 

ledigt genomsköta 15 cm. pansaret, ökades pansartjockleken till 

20 cm. för att kunna motstå dem, emedan det ~yntes sannolikt 

att andra länders kanoner egcle samma kraft. 

Följelen häraf blef att man nödgades .frångå två batteri

däck äfvensom minska de pansrade ytornas utsträckning, så

lunda inskränkande sig till ett i vattenytan gående-gördelpan

sar rundt hela fartyget, samt en central pansrad kasematt. 

Enligt dessa konstruktionsprinciper sattes år 1865 

Pansmfregatten Ocean (fig. 4) på stapeln. Dess deplacement 

var 7,750 tons, gördelpansaret 200 mm. och kasemattpansaret 160 

mm. Gördelpansaret nådde cirka \:l m. under vattenytan, och 

hela öfvervatteuskroppen var af jern, tör att ej utsättas för 

antändning under drabbning. Spetsen å den 20,000 kg. 

tunga bronsrammen låg 2,4 m. uuder vattenytan samt 2,70 m. 

för om främre perpendikeln. 

I förhållande till föregående typer var artiHeriets placering 

anmärkningsvärd. Det utgjordes al 4 st. 27 cm. kanoner, an

bringade i kasematten samt 4 st. 24 cm. kauuner, en i h vardera 

af de fyra barbettornen å kasemaltens hörn Af de sist

nämnda vor o 2 disponibla i j ag t- och 2 i reträttrigtningen 

samt beströks för öfrigt hvardera halfva horisonten af 2 uta~ 

dem. Besr,yckningen bestod ytterligare af 6 st. 12 cm. kano

ner ! ö fra däck. Kassemattbatteriet:s eldhöj d · öfver vatten

ytan var 3,6 m. och tornbatteriets 7,7 m. 

Ocean var Frankrikes första större kasernattfartyg, dess 

Vt:Jrkningsradie 3,360 mitles samt fart 14 knop vid 4,000 T. Hkr. 

Enligt denna typ byggde franska marinen sedermera en del 

något förbättrade fartyg, af hvilka det 18G8 påbörjade Riche

lien var det första i fransbt marinen, som hado två pro

pellrar. 

Eh11rU franska flottaus hittills byggda pansarfartyg utmärkte 

sig för stor homogenitet, samt floctan under årens lopp betyd-

Oeean. 
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ligt förbättrats, så utsattes den det oaktadt, vid den efter 1870 

års krig i Frankrike inträffande reorganisationsperioden, ±ör en 

del anmärkningar, at hvilka de hufvud!';akligaste gälde: 

dels den ringa varaktigheten hos de af trä byggda skrofven 

af hvilka några från 1:a perioden redan voro tjenste

odugliga, 
dels skrofvens stora vigt hvilken, med det engelska bygg

nadssättet (jernskrof och dubbelbotten), kunde betydligt 

reduceras till fördel för pansar och bestyckning. Dessa 

åsigter gjorde sig dag från dag allt mera gällande. Det 

hindersamma och öfverflödigt stora djupgåendet (8,~ -9 m. ) 

kunde med i ern byggda s kr of betydligt minskas genom 

kölens utelemnande. Det var detta stora djupgående, som 

förnämligast orsakade franska flottans overksamhet under 

1870 års krig, 
dels de vitala delames (maskiner, pannor, ammunitionsd urkar 

m. m.) skyddslöshet mot piongerande äfvensom mot lång

skeppsbestrykande eld, emedan kasematten blott skyddade 

dessa emot tvär~kepps kommande projektiler, meu äfven 

för eld i denna riktni11g yppade sig svårigheter att be

reda skydd då det med den stegrade farten ökade maski

neriet ej ville rymmas inom kasemattens gränser. Bero

ende härpå yrkades pansarskyddets ökning med ett 

minst 40 it 50 mm. ~jockt pansardäck, 

dels jagt- och reträtteldens otillräcklighet. 

Dessa anmärkningar ledde till byggandet af B erlmdable 

samt senare Devastation. 
Kasematt-pansarfartyget Redoutable (fig. 5;, som 1873 sattes 

på stapeln, aflöpte 1876. Dess deplacement är 8,857 tons, 

djupgående 7,a m., fart 14,67 knop och verkningsr,.adie 2,840 

milles, samt utgjordes bestyckningen af 8 st. 27 cm. och G st. 

14 cm. kanoner. Pansartjocklekarna (gördelpansaret 350 mm. 

och kasemattpansaret 300 mm.) tilltogas så att de erbjödo till

räckligt skydd bl. a. emot det engelska pansarfartyget lJiona?·ch.o 

30 cm. kanoner. För att den sålunda ökade pansartj ockleken 

ej för vigtens skull måtte inskränka på den pansrade ytans 

utsträckning, så måste vigtbesparingar åstadkommas å annat 

håll och dessa så stora att de äfven medgåfvo en för ernående 

af större fart ökad maskinvigt. Dessa vigtbesparingar ernåddes 

förnämligast genom att hela skrotvet byggdes af stål sånär som 

på den j er u byggria bordläggniogen of van vattenytan. Som detta 

var det första af stål byggda tartyg så syntes detsamma, med 

den tidens erfarenhet i stålbearbetning, mycket vågadt; det 

oaktadt kröntes fiiretaget, genom konstruktörens (de Bussy) 

duglighet och förtänksamhet, med Ptt i alla afseenden gynsamt 

resultat. Vigtbesparingar gjordes äfven i såväl arti lleri och 

tackling som kolförråd. 

Kasemattfartygen Deuastation och Courbet. Under det R edou- Demstat-ion 

table byggdes ökades kaliberu å de franska kanonerna till 34 och Oou?·bet. 

cm. för att vara de engelska 45 tons (30 cm.) kanonerna vuxna. 

Med dessa 34 cm. kanoner såsom hufvudvapen byggdes nu de 

båda ±rån R eclmdable föga a±vikande systerfartygen Devastation 

och Courbet, h vilkas deplacement ökats till_ 10,090 ·tons 

och gördelpansarets tjocklek midskepps till 380 rrim., men med 

kasematt-pansar~jockleken reducerad till 240 mm. Devastation 

afiöpte i Lorient 1879 samt Cour·bet i rroulon 1881. Bestyck-

ningen utgjordes af 4 st. 34 cm., 4 st. 27 cm. samt G st. 

14 cm. kanoner, de sistnämnda placerade å däck, och voro 

för såväl jagt- som reträtteld :) pjeser disponibla. 

Dessa två fartyg, hvaraf Devastation blef färdigt 1882 och 

Courbet 1884, äro franska marinens sista kasemattfartyg och 

försvara forttarand e med heder, oaktadt kasemattsystemets un

derlägsenhet, sin rang bland franska marinens eskaderpansar

fartyg. 

Kasemattfartygens olägenheter. Af hittills beskrifna pan- Kasematt(ar· 

sarfartygstyper framgå de successiva minskningarna i de tygens olä· 
g enheter. 

pansrade ytornas storlek, som framt\ingats af de oupphör-

ligt ökade pansartjocklekarn a, för att å R ecloutablc nå så väl 

minsta höj d som längd utsträckning. 
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Ehuru kasematterna genom denna minskuing i de pans
rade ytornas storlek väl erhållit ökade tjoddekar, så vidlådde 
dem dock en del olägenheter nämligen: 
dels ett inskränkt bestrykningsfält och ringa eldhöjd för de 

grofva kanonerna, 
dels det begränsade synfältet genom kanonport arne, 
dels att de utgjorde en vidsträckt skottafia för fiendens eld, 

och att en enda i dem iLträngaucle och exploderande 
granat kunde demontera allt derstädes varande artilleri, 

dels att de ökade pansartjocklekarna så nedprutat kasemattens 
storlek, att utrymmet, tör artilleriet bi'n:jade tryta vid de 
deplacement (10 <l 11,000 tons) som man vid den tlden ej 
ville öherskrida. 
Till följd af dessa olägenheter samt nödvändigheten att 

oupphörligt öka pansartjocl~leken, för a.tt kunua motstå de dag 
från dag kraftigare blifna );anonerna, så gjordes ytterligare ett 
steg i nedprutning af de pansrade partiernas utsträckning ge
nom att öhergå till tornfartygen, ett byggnadssätt otvifvel
aktigt er b j nclande stora fördelar, efter som det kunde uttränga 
kasemattfartygen i alla länder, oaktadt dessa meclgåfvo större 
rigg och vor o sj ö dugligare än torn fartygen. 

'f'ornfarty· 'To,rnf"artygens fördelar. De i många variationer förekoro-
gens fårdelm·. roande tornfartygen erbjuda hufvudsaldigen följande fördelar: 

dels ar,t vid lika pansartjock lekar, pansarvigten i förhållande till 
deplacementet är mindre å c!Rm än å kasemattfartygen, 

dels att, enär de ökade storlekarna å kanonerna nödvändiggjorde 
en minskning i deras antal, deuna numeriska under
lägsenhet kom penseras af det vidsträcktare sk j ut fält, som 
erhålles genom deras plåcering i torn, vare sig fasta eller 
vridbara, 

dels gör den med tornen, i synnerhet barbettornen, ökade eld
höjelen kanonernas användning mindre beroende af sjö
gång, och ger dem bättre synfält, 

elds erbjuda de runda tornen minimum af normal anslagsyta 
för :fiendtliga projektiler, samt i följd cleraf större mot-
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ståndskraft ty dels ökas ju pansadjockleken, som skall 
genomslås , ju mer kulan träffar på sidan af tornets medel
linie, dels ricochetterar en del af de ej normalL träffande 
projektilerna. 

Amiral Dupen·e (fig. 6), franska marinens först byggda 
eskader-torn·pansarfartyg, är af en enastående typ. Bygclt till 
största delen af stål, påbörjades det 1876, enligt ritningar ar Sa
battier, samt afiöpte den 11 Sept. 1879 å la Seynes varf vid 
Toulon. Dess deplacement är 11,085 tons, fart 15,G2 knop 
och verkningsradie 2850 milles. För aU vid läckspringning 
i det längsta göra fartygets tvåpropellermaskiners Yerksarnbet 
oberoende häraf, äro såväl de två maskinrummen som de fyra 
pannrummen vattentäta. Under pansardäcket gå 16 st. valten
täta tvärskeppsskotl, med dubbelbo~ten under maskin- och pann
rummen, hvarigenom fartyget indelas i c:a 200 vattentäta aJ-
delningar, för att, i händelse undervattenshoppen på ett eller 
annat sätt blir läck, i största möjliga grad begränsa den in
trängande vattenmängden. Bepansringen inskränker sig till 
ett i vattenliuien, ruodt hela fartyget löpande görclelpansar, 
som midskepps är 550 mm. tjockt, och vid hvar;: öh·er·kant ett 
60 mm. tjockt pausardäck är anbragt. Skorstenarnes nedre 
del och de mellan barbettorm·n och pan~ardiicket gående am
rnunitionstrurnmorna skyddas af 100 mm. pansar, och är bar
bettornens pansar 300 mm. tjockt. Ehuru fartygets öfriga. delar 
( b~tteriet, hela skrofvet ö±ver gördelpansaret m. m.) i saknad 
af pansarskydd äro utsatta att förstöras t~f fiendens eld, så har 
detta ingen inverkan på fartygets flytförmåga och stabilitet. 

De offensiva vapnen utgöras af 4 st. 34 cm . kanoner, i Lvar 
sitt barbettorn, l st. 16 crn. kanon förut, 14 st. 14 cm. kano
ner i det opansrade batteriet, 42 st. mitrailleuser och mäskin
kanoner, 4 st. torpedtuber samt en jernram hvars spets 
når 3 m. uneler vattenytan och framspringer c:a 4 rn. för om 
främre p.p. 

Så olikt detta fartyg än är sina föregångare, har det natur
ligtvis både sina fördelar och olägenheter. Till de törra höra 

Amiral 
Dupen·e. 
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dels en stor eldh öjd (8,<~ m) tillföljd hvaraf kanonbetjeningen 

vid s jögång och dåligt väder bättre kan betj ena sig af 

det grofva artilleriet, samt kulorna lättare genomslå fien

dens däck, dervid möjligen nående såväl maskinerna som 

unrlervattens kroppen. 

Vid beskjutning af fästningitr är denna stora eldhöjd äf

ven fördelaktig, 

dels att stora skjutvinklar kunnat gifvas de grofva kanonerna 

(de två borelvarts varande från rätt föröfver till 65° 

akter om tvär:;:, elen aktra till 36° för om tvärs, samt den 

mellersta 34 cm. kanonen till 52° å ömse sidor om traus

versallinien). Beroende på att barbettornen äro T-formigt 

placerade kunna alltid 3 grofva kanoner samtidigt koncen

trera sin eld tvärskepps, 

dels att det öfra däcket är bättre skyddadt emot sjön än å far

tyg med lågt fribord , af hvilka det gitves många, h,·ars 

fördäck t. o. m. i lugnt väder så öfverspolas ff sjön, .att 

det både är hindersamt vid bestyckningens användmng 

och kan medföra risk för fartyg et vid läcka å främre däck 

om det und ervarande däcket ej är väl cellindeladt, .v 

dels att pansarets v igt i förhåll ande till skrofv et:;, ä~ mi1 1dre ~ 

å kasemat t tartyg, oaktadt pansare t har större tj ockl ek. 

E xemp elvis ses d etta a f följand e t ab ell: 

l 

;l'omfar ty !E 1 f(ascmatt- l 
~ 1 fartyo· 

!\m. Dupcn ol Devastatl on 

'l'j ock lck å görtl elpansar i cm. · . . . .... . . . ... . · 55 . 18 

Vi gt, i ton s, af pansar (= A) .... . ... . . · · · · · · 2900 2728 

, , , skrof in clns ive pan ~ :tl' (= B ) .. . 

l A i 
0

0 a f B . . .. . . . . ... ... . .... . ...... .. .. . 
7;J(iö 0570 
30 -11 

H vad D ujJer res olägenheter beträffar äro de: 

dels, att emedan bar bettornen blott uppbäras af på pansard äc

ke t uppbyggda plåtstöd, risk finnes att de kunna göras 
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stridsodugliga, ja rent af kullstörtas af under dem explo

derande granater, 

del11, att i händelse skrofvet läckskadas nedanför pansargördeln . 

de mycket tnnga och högt öfver fartygets tyngdpunkt 

belägna tornen blifva en stor fara för stabiliteten, 

dels, att det inrt> af de öppna tornen, ehuru något skyddadt af 

ofvanför belägna bryggor, lätt utsättes för Jlendtlig eld 

från märsar och högt belägna fort, 

deli', att allt det oskyddade artilleriet såväl som de öfver bar

hetterna liggande 34 cm. kanonerna, äro lätt utsatta för 

förstöring af fiendtlig eld. . 

Den stora serie franska torn-pan~arfartyg ·med höga fri

bord, som nu närmast följde, och som utgör förbättringar af 

Dlt/Jf'n·e-typen, bilda följ ande fyra grupper 

l ) Amiral-Eaudin och Formidable 

21 .floche 

:5) ~lln,c;e nta, Marceau och lv eptune 

4) B rennus. 

Utrymmet medgi fver blott att här beskrifva ett af dessa 

fa1 tyg. Fonnidabte (fig. 7) var dittills Frankrikes största ör- l " · l b 

' 

1ormu a le. 

logsfart.yg. Det har lJ ,440 tons deplacement, dubbelbotten och 

är bygdt af stål enligt det kombinerade longitudinal och 

transversal spantsystemet, indeland e detsamma i många vat-

ten tä ta aid elningar. Vid. forcering g ör det lG,5 knops 

fart med 8,500 I. Hkr. 

I vattenlinien löper et t rundt h ela fartyg et gående g ör

delpansar, so m når l ,c m. und er · och 0. 9 m. öfver densamma 
' 

' 

beståen de a t pansarplåtar så breda att inga horisonteJa utan 

blott vertikala pansarskarfvar förekomma. l\tfidskeppsplåtarne 

ä ro de gröfsta (550 mm. tjocka) som förekomma i frariska ma

rinen och väga somliga af dem ända till 40,000 kg. Vid gör

delpansarets öfverkant täckes fartyget at ett 80 mm. tjockt 

stålpansardäck, hvars tj ocklek öfver maskin- och pannrummen 

ökats till 100 mm. 
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Da tre i fartygets medellinie belägna barbettomen hafva 

400 mm. tiockt stålpansar och äro de mellan dessa och pansar

däcket gående languingstrum morna af 400 mm. tjock t stål. Kom

mandotornet är ä{veu af 400 mm. tjockt stålpansar. 

Maskineriet skyddas utoni af ofvannämnda gördelpausar 

och pansardäck äfven af sitt läge under vattenytan samt. af 

detsamma omgifvande kolboxar. De öiver barbettornen skJu

tande grofva R7 cm. kanonerna skyddas mot småprojektiler af 

stålkåpor. Pansarplåten, som väger cirka 4,000 tons, är af 

mjukt, vid Orensot tillverkadt stål. 
Samma olägenheter, som anmärktes mot Duperres barbett

torn och medelgrofva batteri, förefinnas äfven hos Ponniduble, 

hvarest dessutom de grofva kanonernas anordniug i en lune 

ej erbjuder samma eldfördelar som å DupeTre, emedan här 

blott en kanon kau användas vid jagt äfvensom blott en Vid 

reträtt, hvarjemte sjögång är hinderlig vid sk jutning med den 

långt- förnt belägna kanonen. D et har visat sig att und er skjut

ning med 37 cm. kanonerna tjenstgöringen vid närliggande 

kanoner omöjliggöres till följd at det vid skottlossningen upp

kommande starka lufttrycket. PoTmidable säges lyda roret 

dåligt i synnerhet vid full fart, rulla omåttligt· i hög sjö 

och Pj vaka väl. 
De nyaste franska eskader-pansarfartygen, ar b vilka en del 

äro under byggnad, insorteras under följande tre typer 

] ) Charles-Martel 
2) Saint-Louis 
3) Hemi I V. 
Till 1:sta gruppen (typ Charles-Martel) hör 

Jann'_quiben·y (fig. 8) ·som är at samma.l\:onstruktör (La

gan·e) och synbarligen utmärkta typ, som det span3ka pansar

fartyget Pelayo och det chilenska Capitan Pmt, af hvilket 

sist nämnda det blott är en förstoring . 

.Janr{;_quiben·ys förnämsta ski ljaktigheter från föregående 

franska pansartartyg äro: 
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att tornen äro balanserade med oförändradt gravitationscen

centrum h vilket läge en kanon än har, 

att intet hydrauliskt maskineri finnes för manövrerandet af 

vare sig de små eller stora tornen, 

att såväl torn som kanoner manövreras antingen med elek

tricitet eller för hand, samt 

att den enorma ötverbyggnaden, som finnes å de närmast före

gående pansarfartygen ( Hoche, Neptune och 11'la_qenta) 

saknas, hvilken öfverbyggnad för de flesta fackmän re

dan före aflöpningen syntes blifva orsak till faror för far

tyget och blott vara ett illusoriskt skydd. 

Jaureguibeny aflöpte den 27 Okt. 1893 vid la Seyne (invid 

Toulon) un der de fransk-ryska förbrödringsfesterna derstädes. 

Dess dimensioner äro: längd 111 m., bredd 22 m., djup 

gående 8,45 m. deplacement 11,824 tons, I. Hkr. 14,200, fart 

17 knop vid naturligt drag och 18 vid forcering. Maskineriet u t

göres at 2 st. trecylindriska cor.apound-maskiner och 24 st. La

grafelle d'Allest pannor. Bepansringen utgöres af en komplett 

gördel, som midskepps är 46 cm. och vid ändarne 28 cm. tjock 

ett 70 mm. tjockt pansardäck samt en af 100 mm. pansar skyd

dad cofferdam. De grofva kanontornen hafva 37 cm. pansar, 

och 14 cm. kanontornen 10 cm. pausar. Fartyget har två 

militärmaster, hvardera med två märsar. 

Bestyckniugen består af: 

2 st, 30 cm. kanoner i tvenne i fartygets medellinie be

lägna torn, 

2 st. 27 cm. kanoner i tvenne bord v arts placerade torn , 

8 , 14 , snabbskjutande kanoner, parvis monterade 

4 st. vridbara torn, 

4 st. 65 mm., 12 st. 47 mm. och 8 st. 37 mm. snabbskju

tande pjeser samt 

6 st. torpedtuber, af hvilka sannolikt flera komma att ut

bytas mot Maxim-kanoner. 

Hvarje torns två 14 cm. kanoner hafva en gemensam, 
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d detsa.mma belägen ammunitionsdurk, med en mycket 
un er 1 

k · · t 
kraftig ammunitionsbiss, dritbar antingen medelst e e ·tne1te. 

eller för hand. 

Engelska eskaderpansarfartygens historik. 

Franska marinens öfvergång till pansarfartyg. ansågs till 

b .. · i England blott såsom ett kostsamt expenment, som 
en orJ an . · Ett 

Pao h ... d skulle åstadkomma några {l.ytanoe batten er. 
SID OJ l · fl .. 

omslag i denna opinion orsakade, att .redan före G ou·cs a .op-

. ..f engelska marinen öfverglCk till att bepansra sma 
mng, a ven · . 

stridsfartya i dPt 9 f 

Wa1'~-i~1' (fig. G) år 185, sattes på stapeln. D et byggdes a 

. d d 114 mm uansar som motstod d<>n tidens 
J er n pansra es me · ... ' .. f 
kraftigaste kanoner (68-pundiga) hvaraf dess bestyckn~ng .a VE'~ 

. d Detta fartyg hade 1l5 8 m. längd, 18,s m. o.redd, 0,, 
utgjor es. ' I Hl 10 

~ d' o d 9 820 tons dei)tacement, -±,000 • ;:r., ~,7 
m. 1upgaen e, , . · bl f 
knops fart och 750 tons kolförråd, h varmed verkmngsradlen e . 

. 2.500 miles vid 10 knops fart. . , . . 

. Som väl stor vigt lades på farten, bl d föl] den_ att 'W a?-

. fi l, l oftensi va och defensiva kraft som Glmre, 
1'lOI' B) c' sam r! a o o .. ·]i t 
äi\·en b le[ fartyget genom si u stora längd sa. svarmanov:er ~ , 

bl.f tt J .. tt byte fär en rörherare motstandare. 
att det kunde 1 va e a o 

• .. 1 t · öfver mellersta delett 
Som Warriors pansar blotc straca: e sJg . 

o • .. l des~ ändar som ror och rorledmng 
at fartyget, sa voro sava ~ . 

lätt utsatta för att blifva förstörda af fi,endens eld. 
. .. d till 1872 med un-

I olikhet mot Franknke, som an a . 

dantag at några få försöksfartyg, byggde alla smao pansarfar

tyg at trä, slog England genast från början, in pa att bygga 
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sina pansarfartyg af jern. Fördelen af detta byggnadssätt har 

v isat sig i att många at de äldsta engelska eskaderpansarfar

tygeD, som under årens lopp blifvit otidsenliga för denna tjenst, 

med mindre lindringar ännu äro fullt användbara såsom kust

för:;varspansarfartyg m. m. 

Stimulerade at de nu snabbt på h varandra föliande franska 

pansarfregatterna, byggde engelska amiralitetet nästan omedel

bart talrika pansarfartyg; sålu~da byggdes 

Achilles (iig. lO) äfven det liksom Wcm·im· at jern. Det Acltilles. 

liknade mycket detta fartyg från hvilket det förnämligast skil-

jer sig genom sitt kompletta gördelpansar (114 .mm. tjockt 

midskepps och 78 mm. vid ändarne) och den nu för första crån-
o 

ge !l använda ramformade stäfven. Fartygets längd samt pansa-

rets utsträclming och tjocklek voro lika med TYarrio1·s. Det 

var tullriggad t med 3,060 ;n. segelarea. r l/J/; ht 

För att snarast erhålla en möjligast stor pansarflotta, så 

neclhöggos till vissa delar och bepansrades de i brjrjan af sex

tiotalet å stapeln §latta trälinieskeppen. På så sätt uppknmmo 

under åren 1862 --18'70 de helt och hållet pansrade fartygen 

af Prince Consort-ldassen, äfvensom de något olika pan

sar.;keppen Lord C(ijde, Lord TVarclen, Zectlous och Repulse 

med skrof nf trä och med deplacement från 6,200-7,880 tons, 

114-152 mm. pansar, l!,s - 13,n knops fart samt 3,350~ 
G,700 I. Hkr. 

1l'linotaw·-lrlassen (tig. 11) utgjordes at tre st., åren 1863 1lh11otaur . 

- 1866, enligt cellsystemet, af j ern byggda, och ]i k som dAt 

frans k a pauE'arfartyget Gloire, helt och hållet pansrade fartyg, 

hvilkas öfverlägsenhet öfver de hittills byggda engelska pansar-

fartygen man al lm änt erkände. Jl.finotaw·-typen motsvarade 

dock ~j oaktadt sin dyrbarhet och de väldiga dimensionerna, 

de å densamma stäida förväntniugarne. 

Jfinota111' hade 10,690 tons deplacement, 122 m. längd, 18 

m. bredd, 9 m. djupgående, 4,000 I . Hkr., 13,2 knops fart, två

cylindriska trunkma~kiner, hydraulisk styrapparat samt 5 
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master, hvaraf de tre främre med råsegel och de två aktra 

med gaffelsegel. 
Pansartjockleken i vattenlinien var midskepps 140 mm. 

och vid ändarna 78 mm. 
Vid tiden för Minotanrs byggande hade inom engelska 

Kampen rnel· . · · d d h .. 1· t f t 
lan artilleri marm en första stegen tag1ts 1 den se an ess oupp or 1g or -

oeh pansaT. gående striden mellan artilleri och pansar. De 68-pundiga kano-

nerna hade uämligen undantr.ängts af de 100-pundiga Arm

strongkanonerna, dock hade pansarväggarnas motståndskraft 

ej äunu stegrats. 
Reeds system. En reaktion emot desenas te pausarfartygens (11finotaur-typen) 

öfverdrifna längd och gigautiska deplacement dröjde ej att visa 

sig och med Edvard Reeds utnämning 1863 till chief construc

tor gjorde nya konstruktionsprinciper sig gällande i engelska 

marinen, h varifrån de senare äfven öberfördes till andra. Dessa 

konstruktionsprinciper, som först ti llämpades å de små men för 

sin tid ovanligt starkt bepansrade och bestyckade fartygen En

terprise och Favour·ite (1,381 och 2,383 tons deplacement, 114 

mm . pansar, förande gröfre kanow'lr än något den tidens pan

sarfartyg) tillämpades dock ±örs t i sin helhet å pansarskeppet 

B ll , Bellerophon (fig. 12) som skulle. i motsats ti ll föregående 
e eroprwn. . 

fartygstypers talrika artilleri, blott föra ett fåtal, men väl pansar-

skyddade kan oner af gröfsta kaliber. Detta fartyg afiöpte 1866 

i Chatam, hade 7,5ö0 tons deplacement, 91,5 m. längd , 17 m. 

bredd 8,1 djupgående, 4,000 I Hkr. och 12,2 knops fart. Det 

var ett s. k. helt and battery ship i det cl<oss bepansring, som 

blott afsågs skydela fartygets vitala delar (maskiner, pannor, 

ammunitionsdurkar, styrapparat m. m.), u tgjordes af en 

rundt fartyget g ående · gördel skyddande det i vatten

linien, samt ett högt batteri midskepps. Det jernbyggda skrof

vet var utfördt enligt samma konstruktionsprinciper som Great

Eastern i det att detsamma, så att säga, utgjordes af två i 
hvarandra på 0,914 m. a 1,22 m. inbördes af;:;t~nd stående 

skrof, mellan hvilka ett stort antal vattentäta celler voro an

ordnade, men i stället utelemnades i och för bättre ventilering 
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många af de å Warrior m. fi. förekommande vattentäta tvär

skeppsskotten. 
Som hvarj e förbättring i fartygens offensiva kraft besva

rades med motsvarande förstärkning i deras defensiva (emot 

300-pundiga kanonerna sattes 1ö4 mm. pansaret, emot rammen 

de vattentäta skotteD. och emot torpeden dubbelbotten) så an

ordnades här tör första gången i ett bredsidefartyg jagtkano

nerna i en verkligt skyddad ställning, hvilket ansågs af vigt, 

emedan fäktning bog mot bog, tillfölj d af rammens mer upp

slult.tade stridsvärde, syntes blifva sannolikast. 

Under de närmast följande åren byggdes,. enligt otvan

nämnda Reeds konstruktionsprinciper, en mängd pansarfartyg 

af j ern, alla h varandra i bufvudsak lika, men skiljaktiga i de

talj anordningarna. 
Ovanliga för denna byggnadsperiod voro de sex lnvincible

klas:O en tillhörande systerfartygen med 6,000 tons deplacement, 

8ö,s m. längd, 16,5 m. bredd, 7.2 m. djupgående och J 2,4 knops 

fart. Karakteristiska för dessa äro två stycken öfver hvarandra 

liggande kasematter snarlika nedan beskrifna Alexandnts kase

mat. L Pansarplåttjockleken var stegrad till 229 mm. Alla 

dessa en ligt Reeds principer byggda fartyg hade helt gördel

pal; sar, bepansrad kasematt samt pansarskyddad såväl jagt

som reträttbestyckning. 

Alexandra (fig. 13) konstruerad af Barnaby, (Reeds efter

trädare) afiöpte 187ö, är en förbättrad och förstorad lnvincible, 

har 100 m. längd, 19,4 m. bredd, 8, 1 m. djupgående och 9,500 

trms deplacement. Det är Englands bästa kasemattfartyg och 

an sfl gs England dermed för första gången hafva erhållit ett 

fullriggadt pansarfartyg med tillfredsställande bestryknings

vinklar. At dess 12 pansarskyddade grofva kanoner kunde 

4 st. riktas rätt föröfver, 2 st. rätt akteröfver, samt 4 a 6 st. 

å h vardera sidan afgifva bredsideeld. 

Alexandra hade 2 st. öfver hvarandra belägna kasematter, 

af hvilka hufvudkasematten medelst ett pansarskott var afde

lar! i 2 rum för att begränsa Verkningarne af en derstädes 

Invincible. 

Alexandra. 



Engelska 
tom(Mty,q. 

Royal 
8overeign. 
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exploderande granat. Fartyget är indeladt i många vattentäta 

rum, af hvilka 4 innesluta ångpannorna, och är för~edt mect 

slingerkölar för att minska rullningarne. 

Gördelpansaret är 306 mm. midskepps samt når 1,Gs m; 

under och 1,52 m. öfver vattenytan. Det vid pansargörde lns 

öfverkant liggande pansardäcket är 51 mm. och kasemattp :-tll~ 

saret 203 mm. tjockt. Maskineriet, tillverkadt af Humphry,.;, 

Tenarrt & O:o, bestod af 2 st. stående compoundmaskiner o<.;h 

12 st. ovala ångpannor. Fartyget var barktacldadt med 2,;)6U 

qvm. segelarea. 
År 1890 ombyggdes Alexantlra, hYarefter dess bestycb1 i ng 

består af 8 st. 25 cm., 4 st. 23 cm., 6 st. 10 cm., 4 st. 57 mm. 

och G st. 47 mm. kanoner samt 4 st. torpedtuber. Kolförrådet 

är 680 tons och maskinkraften 7,000 I. Hkr. hvarmed c:a 16 

knops fart uppnås. 

Engelska. torn(a1·tyg. 

Genom drabbningarne å Rampton Road den 7 och 8 Mars 

1862 mellan sydstaternas bepansrade skepp M errimoc och nord· 

staternas träfregatt Cwnuel'l(tnd m. fl., samt mellan d n förra 

och vår landsman John Ericsons .Monitor"·), så ej allena,;t detro

niserades de sekelgtJ.mla herrarne till sjös, trälinieskeppen oc:h 

träfregatterna, utan ådagalades ~Lfven tillfullo rammeus strids

värde och tornfartygens öfverhlgsenhet, som de ännu i dag 

bibehålla. 
Genom dessa händelser syntes det engelska öfverväldet 

till sjös starkt hotadt, äfvensom hela dess vid denna tid till 

minst 20,000,000 pund sterl. värderade träörlogsflotta blitva af 

föga värde. Så oförtöfvadt sökte man dock reparera detta, at,t 

redan i Juni månad 1864 det första engelska tornfartyget 

(Royal Sove1·eign), konstrueradt af Ooles, kunde göra sina prof-

*) Redan 1852 hade Ericsson erbjudit kejsar Napoleon JH sina muni

torritningar. 
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turer. Detta var dock blott ett ändradt träfartyg, men redan 

i .211:aj månad samma år hade Englands första, af jern nybygg

da, tornfartyg (Prince Albert) gått af stapeln. Detta fartyg 

hadf\ 3,880 tons deplacement, 73,1 m. längd, 14,G ni. bredd och 

B,2 m. djupgående. · 

Jlonarc (fig. 14; inleder ett vigtigt skede af pansarfarty

gen, enär det var det forsta tornfartyg, som byggts föT öppen

sjötjenst, hvarför det ~Lfven erhöll högre fribord (4,4 m) 

än sina föregångare samt fick barktackling med 2,770 q vm. segel

area ocl1 undermaster at jern. Det byggdes af jern med en i 

vattenlinien, nmdt hela ,;krofvet gående 121 <t 178 mm. tjock 

pansargördel, som midskepps når 4,27 m. och förn't 1,42 m. öfver 

vattenlinien samt nedgår 1,ö2 m. under clen!>amma. Det hade 

8,320 tons depl., 100 m. längd, 17,~ m. bredd, 8m. djupgående, 

8,000 I. Hkr. och 14,5 knops fart. De invändigt 6,7 m. vida 

och 8,11 m höga tom2n hade 254 mm. pansar. 

En o;tor olägenhet hos JI01wrc var att dess långskeppseld 

±örötver hindrades af bach:eu och akter6tver af hyttan. Af 

stabilitetshänsyn tordes man då för tiden ej placera de tunga 

tornen så högt att tornkanonerna buro fritt öfver fartygets 

ändar. Med den ringa erfarenhet häri, som då fans, äro den 

tidens fartygskonstruktörer ej att förtänka att de, för att vara 

säkra, försigtigtvis föredrogo att öka fartygets nautiska värde 

på bekostuad af dess militära, isynnerhet so1~ Captain vid 

denna tid kantrade. 

Vid tid punkten för J{ onares konstruktion kunde pansar

fartygen blott sätta 178 mm. pansar emot ;Monarcs 25 tons 

kanoner, hvilka t. o. 111. på 2,400 m. afstånd genomslago 288 

mm. pansar. Kanonerna hade således härmed vunnit en ocli

sputabd fördel öfver pansaret. 

Captain (fig. 15). Såsom varande en kompromisstyp till

fredsstäide 1lfonan hvarken förfäktarne af eller motståndarna 

till tornfartygen. Dessas ifrigaste förkämpa i England, cap

tain Ooles, lyckades lnu erhålla engel;;ka amiralitetets till

stånd att med fullt fria händer, enligt sina principer, för engel-

J[onarc;. 

Captain. 
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ska flottan bygga ett tornfartyg. Detta biet det genom sin 

kantring i Biscayabugten, under sin första resa, så sorgligt 

ryktbara, fullriggade torntartyget Captain, en kantring, som tör

näroligast berodde på dess låga fribord (l,ss m.), rmga 

metacenterhöj d och stora rigg. 

Captain a±iöpte den 27 M:ars 1869 och kantrade i närheten 

af kap Finisterre natten mellan den 6 och 7 Sept. 1870, h var

vid såväl captain Coles, som fartygets officerare {11varibland 

äfveu svensk sj öotficer, N ordenfel t) och nästan hela besättnin

gen omkomma. 
Devastation. Devastation (fig. 16) var Englands första sjögående torn-

fartyg utan rigg genom hvars indragande er-hölls en vigtbe

sparing, som möjliggjorde ernåendet af större offensiv och 

defensiv kraft samt manöverförmåga än å något då existerande 

pansarfartyg. Det påbörjades 1869, aflöpte 1871 i Portsmuuth, 

hade 9,330 tons deplacement, 8(),9 m. längd 19 m:. bredd, ~,3 

m. djupgående, 7,000 I. Hkr., 14,2 knops tart, men rekonstrue

rades 1891-189:J.. Det afsågs för engelska kanalen, Medel

hafvet och Atlantiska oceanen, samt skulle kunna strida vid 

hvarje väder. 
Pansargördeln, nvilken, såsom å de amerikanska monito

rerna, sköt utanför undervattenskroppen, nedgick 1,6, m. under 

vattenytan. Den val' midskepps 2,7o m. hög och 305 mm. tjock 

samt 203 mm. vid fartygets ändar. Det 2,Hi m. höga bröst

värnet var c:a 50 m. långt och 15,3 m. bredt samt bepansradt 

med 254 U. 305 mm. tjocka plåtar. Pausardäcket öfver 

gördelpansaret var sammansatt at 3 st. 25 mm. tjocka plåtlag. 

Hvardera af de två tornen inneslöt 2 st. 12 tums (30,6 tons) 

kanoner. 
För att minska eldfaran men ock för att hindra fuktl}fsätt

ning å jernskotteu, voro dessa ej träklädda utan öfverstnikna 

med korkblandad cement. Med sitt 1800 tons stora .kolförråd 

hade De1:astation fördelen af en då tör tiden ovanligt stor 

verkningsradie (c:a 6000 miles.) Dess låga fribord orsakade 

att, vid gå u g mot sj ön, däcket öfverspolades af stora vatten-
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massor, som törsvårade om si rent af omöjliggjorde kanonernas 

an vändniug. Varaktigheten ( c:a 7 år) af Devastations första 

expedition, hvarnnder den oafbrutet var rustad, är särdeles 

anmärkningsvärd, i synnerhet som de derefter erforclerliga _repa

rar.ionerna voro af föga betydenhet. 

lnflexible (fig. 17). Vid tiden för detta fartygs påbörjande Inflexible. 

ntvisade Drcaclnoughts 356 mm. pansar och 30,5 cm. kanoner de 

i England uppnådda maximigränserna. När nu å Inflexible 

ett så stort steg tog,; som till GlO mm. pansar (detta dock i 
t,· ~i af teak åtskilda lrlg) och JOG mm. (8 l,2 tons) kanoner så 

ham!'tod hiirigenom en ny pansarfartygstyp med mindre ut,träck-

u i ng af de pansrade ytorna. lnflexible byggdes,· med de ita-

li enska pansarfartygen Duilio och Danrlolo som förebild, enl igt 

den s. k. citadell-typen, som för svenska marinen är af 

specielt intressr, emedan våra l:a hl. pansarbåtar tillhöra 

densamma. 
Infle."Cible, som har 11,8::30 tons deplacem ent, 97,5 m. längd, 

22,s m. bredd, 8,o m. djupgående, 8,000 I. Hkr. och 5,200 

mi les verkningsradie vid l O knop, aflnpte i Portsmot1th 1876. 

Frånseende nedanstående specielt Inflexible tillhörande 

d i mensioner, så karaktäriseras denna typ at det vattc.ntäta och 

skottfria område, som bildas af det midskepps beliign~ 4,s.s m. 

höga 33,r,5 m. långa och 22,9 m. breda pansarcitadellet, samt 

det från dettas baR (1,96 m. under vattenytan) .±'ör och akter

öfver utgående 76 mm. tjocka pansardäcket. Detta nnder

V<tttensskrof, som innesluter och skyddar fartygets vitala 

delar, är tillräckligt att bevara fartygets nytförmåga och stabi

lit et äfven om skrofvets alla öfriga delar sönderskj u tas . För 

större säkerhets vinnande täckes dock de nyssnämnda pansar

dileken af en delvis lwrkfyld cellbyggnad, afseeld att begränsa 

en inträngande vattenmängd, men ätven att vid behof använ

das som kolboxar. 
Det af ett 76 mm. pansardäck täckta citadellet skydelar 

baserua till de två öfver detsamma diagonalt ställda vridbara 

pansartornen med 8 , ~s m. inre och 10,&t m. ytb~e diameter samt 
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430 a 46 7 mm . pansar. H vardera af dessa hydrauliskt manö

verbara torn, som med kanoner väger 7G2 tons, innesluter 2 st. 

40,5 cm . (8 !,2 tons) bwoner. Enligt den nrsprungliga ]da

nen var atsigteu att pansra dessa torn med jerupansarplåt, 

men man bestämde sig senare föt" compouncl-plåt :irån Cammel 

& C:o i Shef6eld, och t.yckes componnd-pläten här anv~ilidas J ör 

första gången . 

l nfle.J'ible var briggtacklacl, hade ram oc:b kunde ,·icl 

drabbning dess djn!Jgilende 0lms ~O cm. genom att vattenfylla 

en del dertill afseelda celler, iör att bättre skydda det tnut 

fiencltlig eld. 

Oeddadt kritiken och den allmänna opinionet1 a11~ågo cita

dellets längel fur ringa att betrygga fartygets tlytförmåga och 

stabi litet, så ådagalad e~ dock des~a åsigters fPlaUighet al' en 

härför tillsatt nudersökningakomitt•, hvarefter flera tartyg, bl. a. 

Englands fL•rsta af stål l>yggda pansarfartyg ( Cul08:<us), byg:r, 

des enligt samma principer. 

Oampe?·dozcn. Campenlown (fig. 18), som aflöptc i Porlsmouth 18::l6, 

iir ett af de sex hufvuchmldigcu lika barbctt-tom-farlyg 

som utgöra den s. k. ".\dmi.ral'·-klasscn, emedan dc uppkall,lts 

efter framstå ende engelska amiraler. Det har 10,()30 tons deph

cemcnt, 100 m. liingd, 20,s m. bredd, 8.1 m. djupgående, dubbel

botten, ett af 177 -4ö7 mm. tjockt pansar bestående, c:a ,~3 

m. långt, citadell, som når 0,76 m. iiher och l ,52 IJJ. under vatlen

ytan och iir tiickt af ett 76 mm. tjockt pansardiick, från hYilkct 

t ill hvardera af de två barbettornen uppstiger en ·med 305 IIUlJ. 

pansar skyddad ammunitions-transport-trumma. Dc två b:wbettor

ncn hafva ~05- 366 mm. pansar lutande G0° och ii ro skyddade 

emot under dem exploderande granater genom 76 mm. tjocka pan 

sarplåtar. För och akter om citadellet tiickes sh:rofvcj; af 76 mm. 

tjocka nndervattcns-pansarcliick, sålunda bildande, tillsammm1s med 

det pansardäck-tiickta citadellet, ett pansarsky eldad t och skott

indclnclt undcrvattcns-skrof, som innesluter fartyget>;; vitala dela;·, 

samt betryggar dess flytförmåga och stabilitet. 

Bestyckningen utgörc,; af J st. :1± cm. (67 tons) kanoner pnr-

-:) l 

Yis anbragta i barbettonwn, 13 st. l6 cm. kanom·r i. batteriet, skj u

tande tvär,;kcpp;;, 19 st. snabbskjtttandc kanoner· af liten kaliber, 

l st. knlsprutor och J f't. torpedtuber. 

:Maskinerid består af ~ st. tre-cylindriska c01upound maskincr 

Jrifvancle ll\'ar sin propcllrr uch erhållande sin ånga :från ' l:! st. 

<lngpannor. Max: farten 17,t knop erhålles med 11,900 I. Hk., 

och iir· \'erkning,;radi en YiLl 10 knop 7,100 milcs. 

Detta fartn.>.·s låg·a friborcl och svåm rnllnino·m· siio·as O'Öra 
~•' .._.. t? ~ o 

det:-;amma mindre anYiin<lbnrt till strid å öppna hafv(•t; iihen an-

miirkes mot detsamma att öfvcrkailtcn al' dess pansarcitadell blott 

når c:a J;J rm. öh·er ,·attenytan, tillfölj<l af att djnpgi\endct öka

des e:a 32 cm. ()f,,cr det bcriiknadc. 

~orgligt ryktbar ii r C111npenluwn genom ramningen af pan

:;arfmtyget l ·ictoria (systerfartyg till nedan beskrifna Scws-Pareil) 

i l\Icdclhahet den 2:2 ,ftmi J 893. 

För o,;s ,,·rnskar iir J,dmiralklasscn crinrans\'iird, emedan det 

Yar ett af dem (Huwe), som 1t,\J3 så förtjeustfullt bergadcs af 

S\'cnska dykeribolaget 1\cptun \'id Fenol, h\·nrcst det gnrlll1st.ött 

och sjunkit. 

,)'uns Pcu·ei! (tig. Hl) iir ett f0r~ta kl<1sscns pansarfattyg (FirsL- Sans,Pa1·eil. 

Cluss Hattic N hi p) bygdt ,·i<l l'hamcs Iron \V orks, Blackwall, sat

tes på staprlu Llrn ~l Juni 1885 och <lflöpic den 9 J\iaj 18S7. 

Blott tv~t fartyg af denna typ iiro hygda i England. Det har 

10G"10 tons drplacemrnt, lO~;,G m. liingd, 21,s 111 . bi·ccld och 8,r. m. 

m edult1jnpgåcnde. Skroh·ct iir af stål, har ram och dubbelbotten 

samt iir medelst longitudinala och tnws,·cr::;:=da skott indclac1t i 

170 Yattcntiita afdcluingar. Det har cn med tYå militiirmiirsar 

försedd stålmast, h\'ilkcn iif,·cn t jcnar tiO lll ycntilatioustrumma. 

Bepansringen, som iir af compound-pansarplåt, utgöres af ett 

46,4 m. långt, 2,1:, m. högt och 4 li6- -±ö7 mm. tjockt particlt giirclcl

pansar, som n:1r 0,7u m. öhcr Yattcnytan, och som vid iindama fö r

enas medelst 152 - ±0G mm. tjocka tvi"irskcpp«pansarskott t ill ett 

citadell Detta tiickcs af ett 7G mm. tjockt pan~:~ardiick, hvaröfvcr det 

451 mm . tjocka päronformade fasta tornet reser si()' hYilkct åter 
b' 

uppblir och skyddar basen af dc! 467 mm. tjock~ Hiclbara tomct. 
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För och akter om citadellet löpa 76 mm. tjocka pansardäck 

af stål, som nedgå 1,ss -3,oö m. nnder vattenytan. De två 

midskepps å öfre däck sneclt ställda 152 mm. tjocka pansar

skärmarna skydda akter derom varaude bestyckning mot fiendtlig 

eld förifrån, hvaraf det vill synas som om Sans- Pareil förniim

ligast vore konstrueradt för strid bog mot bog. Kommandotornet 

har 254 -- 356 mm. pansar och är den akterut varande 25 cm. ka

no nen omgifven af en 236 mm. tjock· stålskärm 

Betyekningen beRtår af 2 st. 41,2 em. (110 tons) kanoner i det 

vridbara pansartomet med 300° bestrykningsvinklar, l st. 25,! cm. 

(2\J tons) kanon i eentcrpivot-la\·ett akterut, 12 st. 15 cm. (5 tons) 

kanoner å sidorna, 12 st. 6-pundiga och 12 k t. 3-pundig-a snabbskju

tande kanoner, 2 st. en-tums och 4 st. 0,15-tnms X orclcnfelt-kanoner, 

4 st. öfvervattens- samt 4 st. undervattenstorpedtuber. De grofva 

kanonerna kunna affyras hvar 4:de minut samt genomslå med strids

laddning (363 kg. krut, 816 l(g. projektil) på l ,000 m. en SHO mm. 

tjock smiclrsjernplåt. Enligt konstmktionsberiikningen skulle dessa 

kanoner nthiirda 85 skott med stridsladdning, men som nästan innan 

något Hkott skjutits, de visade sig erhålla permanent~'< formförän

dringar, så omkonstruerades de. D etta oaktadt hafnt de visat sig 

mi ndrc tillfredsställande \'id med dem i slutet af 1890 företagna 

profskj utningar. 
l\Im;kinerna äro två st. YCrtikala trippelmaskiner drifvande 

hntr sin propeller af 4,s7 m. diameter samt erhållande sin ånga 

från 8 st. stålångpannor anbragta i 4 st. eldrum Vid naturligt 

drag och 8.0±0 I. Hk. ii r farten l El knop samt vid forcerad t dråg 

och·- 14,±80 I . Hk. 17 ,7:, knop. Det 1,200 tons stora kolförrådet 

medger 7,000 miles verkningsradie vid lO knops fart. 

Ursprungliga afsigten med Sans-Pareil och systerf:\l'tyget 

Victoria var att erhålla en så billig t,vp att båda gemensamt cr

höllos för deu f' Umma p<msarskeppet ln(/e:rible kof'tade, och skulle 

de blih·a en modifierad CmUJUe1'01' typ. Genom stegrade _anspr~k 

lineler byggandet viixte fartygen, hvad tontalet och kostnaden be

triitfar, till för;;ta klassens fartyg, men bundna af redan utfördt 

l 
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arbete, blef så ej förhållandet med deras egenskaper. Svaghetema 

ligga i de opansrade ändarna, saknad af pansarskyclcl- för det me

rlclgrofva artilleriet, lågt fribord föröfver, hufvudbestyckningens 

koncentrering i ett torn med låg eldhöjd och 60° död vinkel akter

öfver, egenskaper hvilka, i betraktande af att om toruets ·vridning 

omöjliggöres, allt fartygets grofva artilleri derigenom samtidigt 

sättes nr tjenstbart skick 

Med hänsyn till de ~:mabba och förödande verkningar, som 

~et moderna snabbskjutande artilleriet och malinitprojektiler kunna 

t~llfoga. det otillräckligt skyeldade akterförsvaret, så kan fa't·tyget 

latt br1ngas i ett totalt försvarslöst tillstånd vid rctriitt, iin mer 

farligt derigenom att kommandotoruets syn Hi! t akter-öfver del vis 

är skymdt af skorstenarna. Dessa fartyg ansågos ej motsvara 

berättigade anspråk och kostnaderna. 

Det var Sans-Pareils systerfartyg Victoria, wm uneler en ma

növer utanför Tripolis den 22 J u ni 1893 så svårt rammades af 

Oarnperdown (fig. 18) att det inom nåoTa minuter u-iclc till botten 
b b 

med chef, 22 officerare och :336 man. Stöten träffade c:a 6 meter 

för om tornet. 

Trafal,~ar (fig. _20) ilr ett första klassens pansarfartyg med Tn1{a~qa,r. 

ram. Det ar bygel t 1 Portsmouth, hvare!'t det påbörjades den J 8 

Januari 1836 samt sjösattes den 20 September 1887. Utom Tra-

falgar innefattar denna typ blott det i Pembrokc samtidigt bygda 

pansarfartyget N ile och hafva de följande dimensioner: deplace-

ment 12,190 tons, liingd 105m., bredd 22,25 m., medeldjupgående 

8,4 m., fribord 3,4 m. 

Det af mjukt stål bygda skrofvet har dubbelbotten, en mi

litärmast med dubbla märsar, samt är incleladt i många vattentiita 

afdelningar. 

Bepansringen, som är af compound-pansarplåt, utgöres af ett 

undre, 70 m. långt citadell, bildadt af det 406 - 507 mm. tjocka 

particia gördelpansaret och de 355--406 mm. tjocka transversala 

pansarskotteu vid ändarna. På detta citadell reser sig ett andra, 

55,s m. långt, med paraboliska ändar och 457 mm. pansar. Öfver 
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d ett~ liggei· ett ;)3,5 m. långt okt~gonal t pansrad t b~ttcri af 100· 

mm. pansar med 50 mm. tjocka, kanonerna åtskiljande pan sarskott 

till skydd mot exploderande granater. Vid ändarna af det öfra 

citadellet stå dc båda vridbara, med -1-57 mm. compoundpansar 

kliidda tornen, hvilkas baser skyddas af cletta. Kommandotornet 

har 355 mm. tjockt pansar. Dc från det undre citadellets under

kant för och aktcr-öf,·cr gående ] 8,r. m. långa pansa rdiickcn, iifYen

sorn dc, hvilka t iicka citadr llen, haha 75 mm. tjockl c·k. 

Bestyckningen består a f 4- st. ;)4- cm. (67 tons) kanoner, pa-r

vi'i i tornen, 6 st. 12 cm. snabbskjutande k~noner i det oktogo

mtl a batteriet, 8 st. 57 :11111. (G-pundiga) och 11 st. --l-7 mm. snabb

skjutande kanoner, 6 st. Xordenfclts nwskinkanoncr, 3 st. båt

kanoner och -± torpedtuber, hYaraf 2 öher- och 2 undervattens-

67 tons kanonema hafva hydranliRka lawttagr , .J,r,; m. cldh iijcl 

samt 27 0° bcstrykningsyin ldar. 

]\faskinerna iiro 2 st. vertikala trippl· lmaskincr drih·andr lwat· 

sin propel ler ~f 5 m. diamrter och erhå ll ande Rin ånga (p=~),~ kg.) 

från 6 st. cylindriska ångpannor. Vid naturligt drag och 8,-±80 

I. Hk. blef farten 1 G,22 knop lilleler 6 timmar s::11nt Yid forccraclt 

drag och 12,800 I. Hk. 17,~s knop uneler -± timmars gång. K ol

förrådet tir 1/200 tons, h,·armcd ,·rrkningsmclien iir G,500 milcs 

vid 10 knops fart. 

Tr·u{alga1· vakar sjön mindre v~il, s~ att denna, t . o. m. vid 

ringa sjögång, går öher det blott :3,-t m. höga fribordet . 

Royal Sovereiyn Cfig. 31 och 24) ti llhör en af 7 st. lika far

tyg bestående fartygsklass (Royal /:Jove;·ei_r;n class) som byggdes 

på grund af 1889 års, .Xaval D cfencc Ad. F örsta kölplåten å 

R oyal Sove1·eign sträcktes d t; n :-lO September 1889 i Portsmontlv 

hvarifrån det utdockades den :!6 F ebruari 189 1. Det iir ett l:sta 

klassens pansarfartyg med 1-J-, 150 tons deplacement, 115,s m. liingd, 

22,s m. bredd, 8,3 m. djupgfLcnde, 5,oJ m. fribord för och 5,MJ 

akter. 
Skrofvet är af mjukt stål. har dubbelbotten på c:a l ,1 m. af

stånd från innerbottcn, är medelst tvär- och långskeppsskott in-
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deladt i många vattentäta afdelningar, hvarjernte mids)repps, längs 

hela fartyget, löpa 2 st. långskeppsskott mellan sig bildande en 

beq\"äm kommunikationsgång (fig. 24). Det har 2 st. 0,9 m. höga 

slingerkölar och 2 st. ma;;;t er med militärmärsar. Bepansringen är 

~f compoundpansarplåt, som i det undre c:a 76 m. långa och 2,os 

m. höga (0,9 m. öfver och l ,Gs m. nnder V. L .) citadell et är 355-

457 mm. tjockt, och ~iro dettas gatlar af samma höjd och tjocklek. 

Borelvarts kompletteras detta pansarskydd af kolboxar. Detta ci

tadell täckes af ett 76 mm. t jockt pansardiick, uppbiirande 

på. e:a Gl m. inbördes afstånd, de två 457 mm. t jocka m•mpound

pan~mde barbettornen, cmellau h vilka sträcker sig en ' e:a 52 m. 

lång och 127 mm. tjock kassematt, Hing-s hvilken löpa 3,2 m. 

breda k0lboxar. För och akter om citadellet finna s 76 mm. 

tjocka, hvälfda pansardåck. Det f rämre kommandotornet iir 355 

mnJ. t jockt och det aktra 7G mm. AmmunitioJJs-transport-trum

rnoma hafva 7ö - 20\J mm. bepansring. Pansarets tota lvigt = 

--J-,(i~;) tons. 

Bestyckningen bec;tå.r af 4 st. ;)~, cm. (67) to ns kanOI1er par

vi s monter~dc i tornen, 10 st. 15 cm. snabbskjutande kanoner, 

harilf 4 st. i kassematten och 6 st. å. öfra däck, 2 st. 9-puncliga 

b:'\tkanoner, l G st. 57 mm. (ö-pundiga) sn~bbskj utande kmwner, 12 

st. +7 mm. (3-pundiga) cl:o, 8 st. 0,45 tums (11 ;nm.) Maxim ma

skinkanoner samt 7 st. torpedtuber, hvaraf · 2 st. nndervattens. 67 

tom: kanonerna hafva h.' 'dmnliskt lavettage, (max: 13° elevation 

och 5° depression) 7 m. eldhöjd oclt 2-±0° bestr.vkningsvinklar. Det 

å.tg~r 31 sekunder för att \Tida dem från det ena till det andra 

g riinRläget, samt 3,45 minuter per skott. D em tillhörande projek

tiler väga 567 och krutladdning 286 kg. De hafva G l4 m. ut-· 

gångshastighet samt genomslå 540 mm. stålplåt på 900 m. di

stans. H varje kanon kostar 13,000 p:d sterl. 

Hvar och en af 15 cm. snabbskjutande kanonema skjuta 7 

skott per minut, hafva 6i'i5 llJ. utgångshastighet, elektrisk affyrning 

· och pansrade ammunitions-tmnsport-trummor s~mt kosta 1,600 p : d 

stcrl. per styck. D e skyddas af 76 mm. stålskiirmar. När alla ka-
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noncroa äro i verksamhet utslunga dc 4--5 tons jern per minut. 

De för torpedtuberna afsedela torpederna hafva 4fi cm. diameter 

och 100 kg. laddning. Royal Sovereign har 2 st. 5G fots ( 17 m.) 

torpedbåtar samt 4 st. projektörer om 2ö,OOO normalljus styrka. 

Maskinerna äro 2 st. vertikala trippelmaskiner i hvar sitt 

maskinrum, drif,·ande hvar sin bronspropeller af 3,s3 m. diameter, 

samt erhålla sin ånga (p = 10 atm.) från 8 st. pannor. Vid natur

ligt drag och 9,4.00 I. Hk. är farteu 16,77 !mon, samt vid force

radt drag och 14,000 I. Hk. 18,oo knop. Max: kolförrådet iir 

1,430 ton, hYarmed verkningsradien är 7,900 miles vid 1U knops · 

fart. 

Royal Sovereign konstmerades med hänsyn till det mcdel

grofva snabbskjutande artilleriets införande, uppkomsten af med 

brisanta spriingämncn laddade granater, samt de resultat, som vid 

experimentskjutningar å engelska fartyget Besi8la'ltce kort förut 

erhållits och dcraf beroende iindring i pan~ariördclning och pan

sartjocklelmr. ~t denna fartygstyp striifvadc man äh·en att från

komma dc anmärkningar, som gjorts mot ln(iexible (ftg. 17) och 

Agamemnon m. fi. att citadellet är för kort, samt mot Admirals

klassen (fig. 18) att Jet ilr för lågt att betrygga fartygct!'l stabili

tet och flytförmåga i händelse dess opansrade ändar, ofvan pan

sardäckct, söndcrskj utas. För att ernå större eldhöjd och högre 

fribord än täckta torn medgifva, a nbragtes de grofva kanonerna i 

barbettorn och nedgingo dessa ända till citadellets pansardäck för 

att förekomma kanonernas demontering af under tornen explode

rande granater. 

Ehuru det meJ hänsyn till faran :.f att ett tom demonteras 

och dessutom ilfven för kanonernas tdiifsäkcrhet varit fördelakti

gare att, enligt franskt bruk, aubringa hvar och en af de grofva 

kanonema i sitt särskilda tom, så anordoades dock kanonerna 

parvis i tornen, emedan den besparing i vigt och utrymme, som 

ernåddes genom att blott använda 2 i stilllet för 4 torn medgaf 

bättre placering och skydd för det nu för tiden . så vigtiga medel

grofva artilleriet, hvilket å dessa fartyg, till skydd mot explode-
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randc granater, uppställdes möjligast spridda å tvfl däck och 

skilda medelst pansarsldinuar. 

Denna fartygsklass har visat god sjöduglighet, dock hafva, 

beroende på sdra rullningar, O,n m. höga sling~rkölar anbragts 

efter fiirdigbyggandct, hvarigenom rnllningsvinklarne minskats till 

c:a hiilften *) . Dessa slingerkölar hafva blott nedsatt farten 1/1 
knop . 

Amiralitetet har på sista tiden bestiimt att denna fartygsklass 

bildanefter blott skall föra undervattcnstorpedtuber, emedan det 

experimentett ådagalagts att allt för stor risk löpes om torpeder

nas stridskoner triiffas af projektiler medan tOI'pcden ligger i 

tuben. 

Centurion (fig. 22) som blott har ett systerfartyg (Barficur), Cenlurion. 

iir bygdt i Portsmouth, hvaref't det påbörjades 1890, afiöpte 1891, 

har 10,500 tons deplacement, 110,7 m. lilngd, 21 ,, m. bredd och 

7,7 m. dju[Jgåcnclc. Skrofvet, som iir af stål, trä- och kopparfiir-

hydt, iir indcladt i många vattentilta afdclningar. Dubbelbotten 

fins blott under maskinrum, pannnun och amnmnitionsdurkar. Det 

hat· 2 militiirmastcr med dubbla mil rsar. 

Bepansringen utgöres af 0tt e:a öl m. långt, 305 mrn. tjockt 

partielt gördelpansar, som når 0,75 m. iifvcr och l,o m under 

V. L. samt har tillräcklig motståndskraft, ej allenast mot Yanliga 

granater, utan ilf\'Cn mot nästan alla i en sjöstrid förekommande 

projeh:tiler. För- och akterkanterna af denna gördel begriinsas af 

200 mm. tjocka stålskott, och tilckes det så bildade citadel

let af ett 64 mm. tjockt nickelstål-diick. J\ för- och akter

iindama af detta citadell resa si<r 2 st. barbettorn af 228 mm. 
b 

harvcysc radt pansar, inneslutande de grofva kanoncma, h vilka täc-

kas af 16:2 mm. tjocka, med dem vridbara nickelstålskiirmar till 

skydd för kanonbetjcningcn, hvilka, beroende på sin form, er

bjuda lika s ls:ydd som 280 mm. vertikalt pansar. Från citadellets 

underkant löpa för- och akter-iiher GO mm. tjocka pansar

diick. På citadell et rese r s i.r e1ncl!an tornen en 2 H m. hög· 
b ' u 

l O l mm. tjock kasscmatt, a fsed<l att skydela det citadellet täc-

*J So sirl. lll af Tichkrit't i ~jijv;i'l'llill·t rör l E'·Di'. 
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kanclc pan sa rdäcket emot verkningarna af g ranater med brisanta 

spriingiimnen. K ommandotornet iir iif,·cn bcpansradt. 

Bestyckningen nt);Örcs af ± st. 2:),,1 c m. (2D tons) kanoner, 

pm·vis monterade i bm-bettomcn, 10 st. 12 cm. snabbskjutande 

kanoner uppställda emellan de båda barbcttomcn, 4, st. å battcri

diick och 6 st. ft öfra diick, ~ st. ~J-pundiga båtlmnoncr, 8 st. G- • 

pundiga r; nabbskjutandc kanoner, 9 st. 3-pnndiga d:o, 7 st. 0,45 in. 

( l2 mm. ) .\Iaxim-kanoncr ocb 7 st. to rpedtuber, hvamE 2 st. un

dervattcns. 

26,., cm. kauoncm n, som luth·a c:a 7,r, m. eldhöjd, ktmna·skjnta 

an tingen pan·i,; ell er oberoende af hvarandra. Deras höjdriktning 

kan föriindra,; friln 7" depression ti ll :35° elc,·ation på I.J se-kim

de r, samt de ra,; bc,;tr~·kningsfiilt öf\'t•t·s,·iingas enelent med 

handhaft p:'\ (j minnter ell er mcdebt f' l cktri~k kraft p:0

l 27 sekun

der. Amnmnition!'<tran,;portcn till dessa kanotte r ;:;ker iifw·n med 

d cktrisk kraft cll f' r ni)dfalls,·is mecl handkraft. 

Spec icl hiinsyn har tligitl:' t ill a tt skydda bc·tjcning<'n vid 

f1et mcdclgmh·a art ill eriet, fiir lll·ilkct ii ndamål dc ± å batteri

cliickC't i uth.'·ggtiader :otåcm1<· U cm. kanonema fö1·sctts med 

fasta 60 ll1Ill. tjocka splintskiinnar, ~om nppstil!:a öf\·0r ofvan

uii mnda 100 mm. tjocka kassr matt,·iigg. Dc G tt öfra cliick strt

eudc l ~ cm. kanonerna hafva med dem vridbil r:< pammrskiirmar. 

U nder Jtyarj c kR.IIOn befinner sig en anJmunitio nsd0p6t fö rsedel 

med en nmmunition s-t ranspo rttrumm n. _ 

Maskineriet utgö res af 2 st. \· crtikalla trippclmas kii~<:r clrif

,·nnde hYar s in propeller. Vid r:aturligt drag och 105 maskins lag 

crh:'Hics 9,!JIJO J. Hk. och 17,:; knops fart, san?t mefl forccradt 

drag 1iJ,' 00 I. Hk. och 18,r. knops fart. Kolförrådet iir 1,126 

tons, h varmed verkningsradien iir 9,760 milos ,-id 10 knops fart, 

Dc för Centurion b estämmande konstmktionsvilkoren voro: 

dels att erhåll a c;tt pansarfartyg af medelmåttig storlek, men det 

oaktaclt med om möjligt jcmngoda. mihtiira cgcnl"kape r med 

dc vicl den ti.clcn, förniin1ligast i ltali0n och England, existe

rande pansarkolosse r, 

del s att det skulle vara anviindba rt för afliigs na farvatten, 

hYarest bris t på dockor omöjliggjorcl_c bottem engöring, fö r 

hvilken orsak det trii- och kopparförhydcles, 

dels att d ess djupgående ej fick vara störrr ii n att det fullt rnstadt 

och med fulla förråd k u n de passera S uez-kanalen . 

H vad bepansringen och b estyckningen betriiifar, så fan s nog 

månget pansarfartyg, som var öfvcrliigset Centm·ion, men ej så 

betriiffandc maskinkraft, fart, v erkningsradie och ma nÖYerförmåga, 

ln·ilka egensim per voro anmärlmingsviirclt goda. 

Magnificent (fig. 23 och ~5) tillhör en af 9 st. niist~n1 lika JJfagmjieent. 

fa rtyg bestående kl ass (Majestic Class) af engelska pm·lamentet 

189:~ b0stiimd att byggas och blifva fullbordad under loppet af 

;) ~lr. Dessa. fartyg ha.fva 14)JUO ton s deplacement, ll8,n m. lä ngd, 

:!:2,9 m. breclrl i W. L., 8,1 m. mecleldjupgåendc. i:lkrofvct iir af 

~t:'\ l, har d ub belbotten ft 3/ 4 af sin Hingel samt 0,91 m. h öga ~!inger-

kölar. Fi'm1t har det 7,~ m. och akt0rnt i),:;r, ru. högt fribord. D et 

har i ~O st. vatte11tiita afclelninga r sallit 2 militiirmaster. 

Bopa llsringen utgöres af ett 0l m. långt citadell, hvars bord

\'a rts~iclnr iiro G7 m. långa, 4,s 111. höga, sammanfogade af 2 st. 

l:"mg;:;kcppslöpandc 2,.1 m. breda harveyseradc pa n>:arpl åt-stråk af 

~28 mm . tjocklek. Citadellet>: iindar haha 4-,s m. höjd o0h 366 

mm. t jocklek. Citade llets tPakbackning i:ir 117 mm. tjock. P ansar

:Inordningcn i detta citadell a.f\-iker anmiirkningsvärdt från den 

.tfujestic-klassc n niirmast föregående (Ro.IJal Sorereign-Idasscn), å 

lwilken siclobcpansringen utgö res af ett tjockt vertikalt gö rdelpansar 

tiickt af ett ptl dess öfvcrkant h vilande pansardiick, hvaröfvcr en 

tt 11111 pan sarkassematt reser sig (se iig. 2±) . .Majestic-klasscn åter 

har ett efter hela s in höjd uniformt 228 mm. t jockt sidopansar, 

"0 lll n il r l ,s3 m. n n der och :3,o5 m . öfver vattenytan. Öfver detta 

eitadeH reser s ig en 2,~o m. hög och 127 mm. tjock h:a s;;ematt ti ll 

s i· ·ld f" d d : '.'c or et mc · elgrofva artilleri et. ] fartygets centrala del 

11 10 11~ 0itadellet, ä r pansareliloket trapezoidformaclt i sin tvärs kepps

"_ektiOn. D etta diicks 7 5 mm. tjocka, horisontela midskeppsdel 

ligger U,rJl m. öfver V. L. och dess 100 mm. tjocka sidor stupa 

med 45o lu tning till citadellets nndE:'rkant, bonh·arts före nande si<Y' 
· o 
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med detta. Från citadellets underkant utgå för och akter öfver 
svagt bugtiga 63 - 100 mm. tjocka undervattenspansardäck. 

A hvardera af det hexogonala citadellets ändar stå dc~ 35G 
mm. tjocka päronformade barbettornen för det grofva artilleriet. • 
H var och en af det medelgrofva artilleriets 12 pjcser omges af sin 
särskilda lilla pansarkassematt. Ammunitions-transport-trummorna 
äro bepansrade iifvensom de två kommandotomcn, af hvilka det . 
förliga har 356 och det aktra 76 mm. pansar. Allt pansar 
är h~rveyseradt och viiger 2,980 tons. Skrofvets skydd komplet
teras af kofferdammar, belägna i de tri::mgnlära rum, som bildas 
mellan däck och sidopansaret, äfvensom af mycket utvecklade 
cellbyggnader öfver unucrvattens-pansardiicken i för- och akter
skeppen. 

Bestyckningen består af 4 st. 30,;; cm. ( cbG tonsl kanoner, 1:? 
st. Hi cm., l G st. 12-pundiga (75 mm.), 12 st. 3-pundiga ( 47 mm,) 

snabbskjutande kanoner samt 5 st. 45 cm torpeutuber, hnH'af 4 st.. 
äro undervattens och en öf\·ervattcns. Dc grofva och medclgrofva 
kanonerna äro af Longridge-system, som med sam ma effelzt rned
gifvcr betydligt lättare kanoner. De grofva kanonerna ~iro parvis 
anbraota i barbettorncn, hvi.lkas fasta 356 mm. tjocka piironfor-,.., 
miga parti höjer sig något öfver diick. Dessa kanoner, som ma
növreras antingen med hydraulik eller handkraft, omslutas af 
pansarskiirmar. Amn,uuitions-transportcn till lwardcra tomct sker 
på två vägar, orsakande dels snabbare skjutning, dels mindre risk 
för att kanonerna, till följd af bristfällig ammunitionstransport, skola 
blih·a. tjensteodugliga.. 

Hvar och en af 15 cm kanonerna med sin betjcning skyddas 
af sin särskilda, på alla sidor pansrade, kassematt, hvars ntåtYiiuda 
sida iir !50 mm. tjock, men· de öfriga sidorna blott 30 mm. Af 
dessa kanoner befinna sig 4 st. å hvar sida, å det jcms med cita
dellpansarets öh·crkant beiägna batteridäckct, och ·dc 4 återstående 
i hörnen af öfra däcket för 12-puncls kanonerna. Till llVar och 
en af dessa kassematter meddelas order genom språkrör. Det 
öfra helt och hållet slutna batteriet för 12-p.unds ka;10ucma har 
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4 dylika å llVar sida, skyddade af stålsköldar, och skyddas dessas 
betjeni.ng för fi cndtlig miirseld af ett detta batteri helt och hållet 
tiickandc däck. j\ fvcn skyddas dessa kanon er för långskeppseld 

l 

af dc 4 ofvanniimnda i hömcn anbragta 15 cm. kasscmatterna. 
2 st. 30,c; cm., 2 st. 15 cm., 2 st. 12-pundiga och 6 st. :3-pundiga 
kanoner kunn a skj t t ta riitt för och akter öfvcr. Bestyckningen 
vilge r 1,500 tom:. 

Maskinerna äro 2 st. vertikala trippelmaskin~r, drifvande lwar 
sin bronspropeller af 6,20 m. diameter. .tngan har 11,3 kg. tryck 
,:amt genereras i 8 st. cylindriska stålångpannor i J cld l'llm. Far
ten uppgifves vara vid naturligt drag 16,5 knop samt 17,5 vid 
Eorccradt drag, dock torde clcRsa nppgiftet· vara tvifvclaktiga, eme
dan systerfartyget Majestic å si n a proftnrer blott uppnådde vid 
fu ll kraft och natnrligt drag 98 slag, 10,083 I. Hk . och l6,o96 

knop och vid full kraft och forceradt drag 103 slag, 11.,800 I. Hk. 
och l ö,s5 l-::twp. Under dessa profturer rådde dock hård t väder 
och s1·år sjö. M.aqnificents max: kolförråd iir 2,2oi0 tons, verk
ningsr::ldic vid l O knop 7,600 mil e s och maskineriets vigt c:a I ,600 
tons. Denna fartygst.1·p konstruerades att motstå brisansgranater, 
lwarför elen, i stii llct för dc förut ti ll skydel mo t paDsarbrytandc projek
ti ler brnkliga tjocka görcllamc, gafs sitt blott 228 mm. tjocka 3,0.1 m. 
öhcr Yattenytan nående harvcyseradc sid opansa;·, ti llräckligt rnot
C"tåncbkraft igt att or;:;aka ofnllln1imnda projektilers explosion utanför 
detsamma. Detta ej siirdc lcs tjocka sidopansar ri:>l;cmt· naturligt
,· is att genomslås nf pansarbrytande projektiler, men begl'iinsas 
vcrkn ingarnc af så uppkomna bräckor af dc bakom detsamma be
liigna koffcrdammarna. ~om detta o; idopansa r nåt· iinda upp till 
det niirmast ofvan pansardäcket liggande battcridiickct, så kunna 
hrisansgr<tnater blott ofva11 detta i n triinga och explodera i f:u'ty
get, hilkcn explosion dock försiggår för högt öfver pansardiicket 
för att niimnviirdt skada drtta och de af detsamma skydelade vi
tala fartygsdelama. ~)'llbarligen erbjuder detta fartygs centrala 
bepansring ett betryggande skydel för dessa. Framför de förut 
and nda 0,7 ii. O,s m. öfv cr vattenytan nående gördlarnc, l11·illms 
cifcktivitct bct.Hlligt mins;;as om fartyget t. ex. genom kolförrå-
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dets ökning nedtr):Ckes blott hiilften eller tredjedelen af denna 

höjd, erbjuder Ma,qnificents pansaranordning, som medger dylik 

nedtryckning utan att elfektiviteten af dess pansarskydd niimn

viirdt minskas, iifven häri en stor säkerhet för fartyget:; flytför

måga och stabilitet. Visserligen medför dylik nedtryckning en 

fartm inskning, men motviiges denna olägenhet mot· ii.n viii a[ den 

med det ökade kolförrådet ökade verkn ingsradieu. 

Inför de nu i bruket komna brisansgranaterna synes 3fa,r;ni

ficents blott af undervattens-pansardäck skydelade iindar löpa be

tydlig risk, emedan dessa projektiler kunna intriinga i den i.il'ver 

pansardiicket liggande cellbyggnaden, förstömndc ej allcnnst dt>nna 

utan iif\·en pansardäcket och derunder belägna vitala delar, för

sämrande manöverförmågan, ja, lwnske totalt undergrilfvande sih·ä l 

fartygets stabilitet som dess flytluaft. 

t-lå länge de pausarbrytande projektilerna utgjorde artilleriets 

hufvudvapen kunde citadellpansarsystemet med dess blott af pau

sardiic k skyddade ii n dar passera; men inför bri:;ansgmnaterna löpeR 

synbarligen stor risk genom denna bepansring,;metod; derför hafva 

äfven förskeppen å senare byggda engelska pansarfartyg af Canv

pus Jdass (fig. 27) sk.'·ddat:; med 2 tums nickelstålpansar. 

Beträffande l :i cm. kanonernas skydd synes iifveu det lcnma 

öfrigt att önska, emedan mellan l 5 cm. kassemattema explode

rande projektiler sannolil;.t :;kola förstöra dem. 
(Furts.) 
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Spansk-Amerikanska l{riget. 

l''iirednw hållet i Kongl. Örloc)'SI1Hlnna-Riillskalwt 
b ~ ~ 

Den 15 :-love>mbcl' lSDS at' ledamoten W. Hyrs;..Pn. 

Nutidens sjökrigsmateriel iir fruktausviirdt'ir1\·ecklad. Då Inledning. 

härti ll kommer att den, i sto rt SE'dt, iir fiign pröfYad, så iir det 

med ett alldeles särskildt intresse·, mnn inom hvarje vaken marin 

söker följa uppstående konfliktt•r stater emel lan, för att möjligen 

af krigsföretagen kunna drnga liirdomar, så\·iil rörande materielens 

lämpligaste beskaffenhet, bnseraclc på dt• svagheter, som yppats 

vid den am·iinda, f'Om iih·cn riirande ~iittct för sjöstridskraftens 

riitta anviindande. 

Det sino-japnnska kriget lcn111ade vis;:;erligrngoda am·isningar 

rörande materielen, hvilka anvi:;ningnr blll'it s~1dana frukter som t. 

ex. inskriinkn1ngen i bruket af tr!i vid fartvgskonstru\tioner, infö

ranclet i större miingder af de mellankalibriga snnbbeldspjese~·na 
m. m., liksom det i sjöstrategien visat betydelsen af hcrra\'iLtdct 

öfver hafvet för offensi\·a f0retag å fiendens ku,.;ter. 1'Icn de i 

detta krig mot hYnranclra kiimpande flottornas stora olikhet i ma

teriel och iinnu större i utbildJ,;Iing, di:;cip!itr och kunskaper, orsa

kade dock att kriget gaf en föcra t)·dlio· bild af hur ett SJ'öln·iry 
o o . n 

skall komma att föras mellan jemnstnrlm moderna f lottor. 

Den senaste grekisk-turkiska sammandrabbningen troddes all

mänt komma att gifva exempel på en liten men energi~kt förd 

flottas roll vid ett försvarskrig, och vi minnas bum vi gjor·dc oss 

färdiga att inhösta praktiska exemp('l på egna sjöförs\·m·steorier. 

Vi ihågkomma l111m ett frfln båda sidor ntan motstycke clii ndigt 
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anviindt sjöförsvar, reducerade dc inhcmtade liirdomarn c till ett 
m1mmum. Det var under sådana omstiindigheter helt förklarligt 
att den sjömilitiira \·crlclcn med stor spiinning skulle ahaida hän~ 
delscrna vid det utbrutna kriget mellan Rorel-Arnerikas Förenta 
f)tater och Rpanicn, en spiinning sil mycket naturligare som kam
pens utgång med all sa nnolikhet sintli c konlina att afgö ras på 
hahct, då bMa motståndame voro betydande sjömakter och 
ski lnadcn i stridskrafkr, efter h vad man a priori kunde brdöma 
<"'j var stö rre iin att den genom skick lighet kunnat utj cmnas. 

Stridens pris, ett kolonialdldc, \·ore ju iih·en Yiirdt uppbju
dandet af dc båda liinclcrnas yttersta krafter. Hah·a iih·en dessa 
förväntningar blifvit giickack! Liltom oss genast ti ll stå, att dc 
icke blifvit fullt uppfyllda, men det nu afs lntadc kriget torde 
dock up[)\·isa ,.;å många företeelser, väl viirda en uppmiirbam 
iakttagares allnu·liga begrundande, att det kan tjena som skäl h vax
fö r jag nu vågar taga Herrarnos uppmiirksamhct i anspråk. För 
att få en klarare iifvcrs igt öf\·er iilllnet, torde det varrt li~mpligast 
att efter en unelersökning om orsaken ti ll krigets tt tbrott och dc 
olika statrruas militiira stiillning Yid denna tidpunkt, gifva en 
kortfattad öfverblick af krigets g?lng i dc;_;s helhet, för att derd
ter niirmarc skiirskåda några af de vigtigasto hiinclelr;erna . 

J(r i.?ets upp- I en tid, som har att uppvisa striifvandcn hos Yissa små na-,.-omst. 
tioner efter att erh ~l l a en neutralitet, garanterad af de stön e 
makterna, ln-ilka !\ter garantera hn1randra gränserna för intrcssc
sfcrer oc h ~. k "hinterland", dessa senare länders inbvg<rare oåt-
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sporda och då kabinetten samtidigt hah-a att behandla fredsma-
nifest och delnings- el ler som det heter kompensationsförslag, iir 
ett niirmarc skiirskådanclc af detta krigs utbrott ej 11tan iutresr;e. 

Utan att ing~ uti deta lj er, vill jag blott fiir d('tta iindamål 
påminna om de under 70 och 80-talcn ofta återkommande lippro
ren på Cuba, "Antili emas pcrla". Vissrrligen undertrycktes dessa 
blodigt, men 11pprorslågan kunde 11 ldrig fullstiindigt s liickas; d c• r
till hade den för riklig niiring i Spaniens grymma och rgcn nytti
ga koloniallJolitik, en afbild med endast obetydligt mer civilisera
dc drag af den, som i 1500-talets början, infördes i nya vm·ldcn 
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af dc spanska conqvistaclorerna, och som sina konscqvenser 
ledde till förlorandet af det miiktigastc kolonialvälde vcrlden dit
tills skådat. 

Stricligheterna mellan Cuba och moderlandet hade i Nord
Amerikas Förenta ~tatcr c•1 intresse rad, men för ingen del opar
tisk åskådare, och den seghet, hvanncd dc cubanska upprorsmiin
ncn uthii rclaclc i den så ojcmna kam pen, to rclc• hufvudsakligen \'a
m att tillskrifya det stöd de crhöllo så viil moraliskt so m mate
rielt nti grannbndet, der juntorna organiserades. expeditionerna 
utrustades o. s. \·. 

En b lick på V estindicns karta visar h varför; Förenta ~tatcrna 
och Rpanicn måste vara fi<'ncl er. HaYa na i en stark malds hand, 
vore q~nadt att gö··a alla dc strategiska fördelar illusoriska, som 
Förenta Statcrna vänta af en ff>rcning mellan A tlantrn och Stilla 
hatvet, vare sig genom en Nicaragna eller Panama-kanal, och vore 
ett hot mot dess hela östra kust, samt skulle i ett krig kunna 
binda Förenta S tatcrnas flotta. Kommer hiirtill otvifvclaktiga 
förluster för elen nordamerikan ska republikens handel genl)m de 
stiindiga oroligheterna på Cuba, samt olikheten i racc, religion 
och bildning, så finner man fullgiltiga förldariugar ll\rarför För
enta Statcrna liingtade efter tillfälle att få tilliimpa Monroe dok
t rinen på återstoden af spansl;:a viiidet uti V cstindicn. 

Så utbröt år 1890 det uppror på C11La, som skulle blih·a det 
s ista --- mot Sp:tnicn . Namnen på dc spanska generalkaptenerna 
Martinez Camp os, \Veylcr och Blanco angifva de olika medel: re
lativ moderation, hii nsynslös g rymhet och slu tligen mildhet, ]war
igenom ~panie n sökte afvi:irja öns förlust. Medel, som anviinda i 
tid, kunnat visa sig t jcnliga, hade mt förlorat all verkan och en
dast ett Cnba, f'k ildt friln S panien kunde tillfred~;ställa insur
genterna. Förenta Rtaterna visade sig ej mer lojala mot Spanien 
nu iin under föregående oroligheter, och spänningen mellan de 
båda länderna blcf i början af året all varsam. 

Kom så den frnktansviirda katastrof, hvarvid den amerikan
ska pansarkry s;_;a rcn "l\laine" med större delen af sin besättning 
sprärogdes i luften i Hm·a nas hamn d. 16 Fobmari eL å. D etta 
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blef den afgörande Yiindningcn i förhållandet landen emellan . Den 
spanska och den amerikanska kommissionen kommo, som belotnt, 
till helt olika resultat angående orsakerna till olyckan, i det .den 
förra icke ansåg yttre orsaker varit vållande, den senare deremot 
att den första sprängningen skett utanför fartyget. I förbigående 
torde böra anmiirkas, att af de grundliga kritiska undersökniugar 
af rapporten, som varit synliga i fackpressen, synes med en till 
vi;;shct gränsande sannolikhet framgå, att orsaken till '' J\Iaincs '' 
undergång var att söka uti explosion inombords. 

Emellertid upphetsades den amerikan :-;ka allmiinna optnwnen 
allt mer af en press deri : " rememher the Maine" blcf ett stiindigt 
å t erkommande slagord, kongressen blef alltmer krigi skt stiimd, 
och diplomaternas ton mot Spanien allt käl'fvare. Ett genom
bläddrande nf amerikanska tidningar från denna tidpnnkt, kornmer 
läsaren att tänka på Tolsto.v's kända yttrande, att pn'ssen iit· lög
nen som institution. Eftergifter från Spanien, såsom bl. a. löften 
om Cubas autonomi, hade ej liingre någon ,·crkan och seelan kon
gressen, eft er ett budskap f rån presidenten, stä lt Förenta btaternas 
h~ir och flotta. till hans förfogande, för att uncler&tödja begii mn 
om tlpaniens evacucrancle af Cnbn, återstod intet annat för S pa
men iin att söka försvara sig, och kriget bröt ut. 

Reduccraclt till dr cnldnste begrepp, var krigets orsak si\lun
da en makt.s ftstunclan att komma besittning af en pro
vi n s tillhörande en annan makt, som i intet fall provokerat drn
nn, förebärande att nämnda provins ej administrerades så, so m den 
anfallande önskade . \Utså ett pro k lameran d e af elen starkares 
rätt. Om man så lunda på intet vis kan sy mpatisera med den au
fall andes tilh·ägagående, så hafva Spaniens grymheter dock liinge 
ropat efter en hiimnare, ~- om man iin gerna såge riittvisam; 
svärd i renare händer iin Amerikas. Från d. 21 April, då Npa
nien emottog Amerika~-< ultimattlm , kan krigets början riiknas. 

Stalernas mi- Vid kri"·ets tttbrott var itwcn af dc mot hvarandm fiencltli"a 
h'täm ställ· 0 

. 
0 

. .. o 
ning. staterna rustade för lmg. I Amcnka synes den Verkstallande 

makten blifv·it tvingad till afgörande, innan nödiga förberedelser 
varit träffade. .\. el en spanska siclan åter, tyckeR hoppet om tvi-
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stigh ete rtias utjemnacle iinda in uti det sista lt a gih·it stöd åt den 
nationel la trtigheten samt hindrat utförandrt af energiska förbe

redelse r. 
Då vi gå att kasta en blick på !tYad de olika staterna verk

ligen cgde att stiilla på krigsfot, göra vi en början med flottorna, 
som svntcs kallade alt i detta krig spela elen afgörandc rollen, 

J-I vad Förenta s taternas flotta vidkommer, befann den sig vid kri
gets utbrott i ett sked r af sta rk ut\'Cckling. Maltans land hade icke 
Yi ~at 11ig otillgiingl igt för dennes lärdomar om "hcrraviildct pf1 
hafvc t. '' Striifvandena hade emellertid hnfvudsa klig;a~t varit rik
tade på att anskaffa ölagskcpp, pausradc ku~tförs\·arsfartyg och 
kryssa re under det att torpedvapnet varit relativt t illbakasatt. Af 
slagskeppen yoru ('me llcrticl enelast f> fiircliga till rustning och 4 
under byggnad, af h vilka senare intet uneler krigets gång blcffiirdigt. 

Spanien kunde uppvisa en aktningsvärd flottlista på pappe
ret, börjande med det ~tå tliga pan;;arfartyget " Pclayo'( och dessutom 
en rad moderna pansa rb·ysHare med hi.'>g fart och kraftig bestyck
nir>g ~amt en an;;enl ig miingcl torpedkryssare och torpedbåtar. 

J\ f dessa far tyg v oro dock '' Pelayo·' liksom "Em peraclor Car
los V" uneler omändring. l>e gamla pansarfartygen "Vitoria" 
och '' X11manciau voro iih·cn nnder modernisering vid friimmande 
varf samt pansarkry::;sarnc ''Princes:t r1c Astnrias" och ucardi
nal Ci;mcros'', som löpt a[ ~tapeln resp. 96 och 97 iinnu ej Hrcliga. 

ne uti marinalmanackorna intagna fl ottlisto rna g ifva s?duncla 
ingen riitt bild af de båda makternas sj östyrka, men dessa lades 
dock, siirskildt i biirjan af kriget, till g rund fiir beriikningar öfver 
de relati\'a styrkorna, hvilka evalverades i jemförcl:-;ctal, so rn stiildc 
sig f!:anska fördelaktigt fö r dc spanska stricl skraftema. Med 
uteslutande af dc fartyg, som ej ;-oro fiirdigbyggda, ell er ej hunn o 
utrustas, ell er lwilkas beskaffenhet ej meclgåfvo deras användning 
i higet, meddela vi i bilagda tabeller uppgifter på dc fartyg, som 
ingingo i de rustade operntionscskaclrarne å ömse sidor. ~kilna

den mellan desr-m uppgift er och de totala flottlistorna, ntgiir ett 
betecknande m?ttt på ad ministrativ duglighet och mobiliscringsbc'
redskap. 
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Härarne. Förenta Statcrna hafva en regulier, värfvad arme uppgående tiH 

Rustningar
nes bedrir 

vnnde. 

25,000 man med 2,116 officerare. Dessutom cger h varje stat ~tt 
enligt siirskilda lagar uppställa en milis, hvilken beräkna~ komma 
att utgörm.; af 116,000 organiserade och uniformerade samt ej 
mindre iin 10,800,000 man, för hvilka uniformer ej funnos. Presi-
dentens konstitutioncia befogenhet rörande milisen synes emeller
tid vara mycket sväfvande, hvarfeir, så vidt man kan se, denna 
blifvit föga använd om ej möjligen vid kustförsvaret, oaktadt en 
amerikansk tidning med lika stor blygsamhet sorn noggrann sak
kännedom försäkrade att inom· :39 timmar och 25 minuter skulle 
942,750 man vara koncentrerade i Tampa. I början af Maj var 
den för aktiva operationer afseelda hären uppgående till c:a 20,000 
man emellertid samlad vid Tampa vid Floridas vestkust, vid New
Orleans och Mobile samt med ett öfnings- och rekrytläger i 
Chicamanga. 

Den spanska hären på krigsfot uppgih·es till 337,000 man. 
Vid fiendtligheternas början syn ::t s hiiraf varit stationerade: 

på Cuba 133,000 man ( + :10,000 fri v.) och 
, Puerto Rico c:a 7,000 m. 

hvilka II!lCler krigets gåug ej crhöllo n?lgon förstärkning från mo

dm·landct. 
Huru föga beredda Förenta Statcrna voro vid krigets utbrott 

visar omfattningen och arten af rustningame, som bedrcfvos med 
en energi och en nyskapande förlllåga, h varpå amerikaname redan 
lmder secessionskriget gåfvo lysande exempel. 

Före Mainekatastrofcn vidtogos inga egentliga krigsförbere
delser med undantng af förstiirkandet af befästniugarnc vid de 
förniim sta hamnnrne på ostkustc11, såsom vid Key-\Ves t, P:t Royal,. 
Monroe, New York och Bostou, hvilka förstärkningsarbeten med 
ifvcr bcdrifvits allt sedan årets början. Efter Main~;s undergång 
och :<edan kongressen voterat 50,000,000 dollars att af .presidenten 
enligt godtfinnandc användas, började rustnir:gar och org::Jnisations

arbctcn med feberaktig brådska. 
För flottan upphandlades undan för undan: 
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60 Yachter och andra ångare till hjelpkanonbåtar och avisos 
4 Oceanångare, hjelpkryssare 

11 amerade tugs 
hyrdes: 

1± Oceanågare, hjelpkryssare 
14 Tullåugare, hjelpkryssare 

S:a 93 ~t. för egentliga krigsoperatiouer, 
Till Trossfartyg köptes: 
20 Trausportskepp 

9 Kolångare 
l V er!, stadsskepp 
2 Vattendestilleringsfartyg 
2 Isberedningsfartyg 
8 Hospitalsskepp 

S:a J7, hvarförutom tinder krigets lopp hyrdes transportåugare. 
Uti Europa försökte Förenta Staternas regering förvärfva 

fartyg, hvarvid största efterfrågan var å torpedbåtar och kryssare. 
Tillgången motsvarade emellertid alls icke efterfrågan, h vartill kom 
att några inköpta fartyg, deribland en torpedbåt från Tyskland, 
icke kunde föras från neutrala hamnar till följd af krigets utbrott. 
Uppköpta Yachter fingo, apterade till torpedbåtar, nödtorftigt ut
fylla bristen härå. Att det ej iir billigt att improvisera krigsfar
tyg, om det ens öfver hnfvucl taget lyckas, visar den omständig
heten att kostnaden endast för inköpta Yachter, "cutters" och 
"tugs" uppgick till 8,000,000 doll. Vid krig<~ts utbrott liir ock-
så antalet sådana uppgått till 64 st. Uneler rustningarne inköp-
tes betydande qvantiteter krigsmateriel från England, siirskildt 
s uabbskjutande 3u och ,±", 47 och 57 mm. kanoner. 

I hemlandet arbetades natt och dag i fabriker och verkstä
der. Mest tycktes man forcerat fulländandet af beo.tyekuingen på 
cle talrika sjöfästniugarne å ostkusten, iifvensom vid S:t Francisko, 
der en väsentlig del af artilleriförsvaret bestreels af 16 dynamit
kanoner. Vid Sancly-Hook anordnades 2 st. militi1rballonger. I 
slutet af Mars beslöts att sätta på stapeln 100 torpedbiltar och 
30 "destroycrs", att levereras inom kortaste möjliga tid. A.fn~n min-
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fiirsvaret klargjordes en betydande utsträckning vid östra ku
s ten. Bland rustningsåtgiirder omtalas särskildt laddandet af tor
pedspetsa r och af graHater, hvi lka åtgiirder sålunda icl<c i freds
tid synes varit vidtngna. A n stalter J ör fartygs dock ni ng vidtogas 
!'åsom t. ex. utvidgning ::1f dockan i Port Hoyal fi'>r dc största 
slagskeppen. Vid Dry Tortugas uppmuddrades segel riinnan , kol
f'k jul byggdes och fiirf' kvattensdesti ll atorcr iifvensont kolclepoter 
anlades liings kusterna. ~e<lnn Yi till allt detta lagt anskaffandet 
af proviant, medicin och all f; lngs utredning, kunna \·i lemna detta 
område och istället kasta en blick på organisationer fiir :o~tt möta 

kriget. 
l3ri::;ten på manf'kap yar fiir flottan kiinnbnr. l•'ö rst vid pass 

en mån:otd före krigsutbroth·t hörj:o~dc man ;;;öka afhjelpa denna 
brist. Visserligen hnns i n:0tgra state r en "nrtvnl rni litia'' ( 189'7 
ntgj un1es den af 3,'70J man) motsYamndc lancltmili sc·n, men denna 
sy nes huh·ndsakligcn v~trit afiicdd för kustsign::tltjcnRtcn, hv::trför 
viirfning måste anviinda11 {ör anskaffande at marinsoldater, sjömiin 
och maskiniste r, hvaraf genast ~,481 hehöfdcs flit· rustande fartyg. 
Pensionerade officerare inkallades, buhudsakligcn för att beRtrida 
tjcnster i land. J ~lnj mRnnd skred,; till bildandet af en reserv, 
hvari officerstjcnstcn bPstreds af undNnHicerare, som gått i pen

s ton. 
Ji'ör hiire n anviirfvades efter krigsutbr,Jttrt 12:),000 frivilliga. 

För kustsignalviisrndet organ isNadrs en siirskikl tjenst. vid hvil
kcn '' naval militia"' och fyr och lifriiddningsväs<'ndcts pen;onal an
\·ändes, och som stiild('S direkt under "Intclligencc Office" i W a sh
i ng ton; äfvcu brcfdufvetjcnst anordn:otlles. Villare bildades för 
det direkta kustförsvaret t vånne "patrol squadrons ", den norra 

och den södra, hvardcra bcsatendc af 

l kryssare samt 
4 auxilier kryssare och dessutom l '7 "mosc1uito flo tilJas ", be

stående af armerade "tugs" och yachter, hvilka tilldelades hvar sitt 
distrikt. För direkt hamnförsvar vid Philadelfia, K e w Y ork och 
Boston utrustades gamla entorns monitorer, försedda med 15" sliit-

- lt -

borrnde kanoner, och lt vilk m; namn leda ta nkamc tillbaka till 61 
- G4 års strider. 

Hörande dessa knstförsvarsåtgärder, hvilka för öfrigt synas 
haft en ganska lös organisation, må genast sägas, att dc alla unel
gått det enda tillförlitliga profvet på duglighet ncml. an fallet, och 
att samarbetet mellan det flytande hamnförsvaret och fiistningarne 
pröfvadcs af erfarenheten vara bristfiilligt. Enligt uppgift af vår 
knmrat Kapten A ndersson, rådde mellan dessa tjenstegrenar stän
<lig>t friktioner, hvilket bckriiftar att dessa organisatioucr i alla 
liinder måtte vara ömtåliga. 

~åsom några ganska egendomliga organiHatirmsåtgiirder må 
niimnas tillsiittandet af en "Board of t\trategy" för krigsplaners 
ttta rbetanuc. hvilken dock, att döma af det öknamn den snart er
höll neml., "Board of lcthargy·', aldrig lyckades att göra sig popu
iiir; r n siirskildt komit6 tills:o~ttcs ilfvcn för att revidera ofvan
niirnncla '·boards·' planer. För att ordna samarbetet mellan här 
oelt flotta, tillsattes en ",\ rmy and Na\·y co::tst elden se hoarcl" 
bestående af en sjö- och en kavalleriofficer, båda som det vill sy
nas med stor befogenhet. H vad inflytande dessa organisationer 
vPrld igcn hade på krigsledningen är svårt att siiga, men då man 
bctiin ke r att utom dessa iifven dc resp. statssckrctcrarnc och pre
,; iclcntcn "gjorde" i k rigsledning, må man vii! spörja, hvad som 
IJld kvar för de kommenderande amira lerna och gcncra lcma. En 
blick b:o~kom kulisserna hade säkert varit både intressant och ro
:lllck. Slutligen torde bland rustningsåtgärder iifveo böra anföras 
att chefen för atlantiska eskadern Sicard blcf undersökt af en 
·'Board of Medical Sm·ve.\·" och af denna förklarad " unfit for 
du ty", h varefter han ersattes af amiral Sam pson. 

På samma vis och af l iknaudc orsak ombyttes chef å Orcgon. 
Oaktadt Spanien, såsom ofvan blifvit antydt, uppenbarligen 

icke ansåg sig stå så niira ett krigsutbrott, som i verkligheten var 
fa llet och som en följd af den na åsigt synes varit iinnu mindre 
rustadt iin Amerika. kan man dock icke efter dc visse rligen yt
tprst spnrsarnma uppgifterna om de spanska rn~tningarne spåra 
någon ifver att, då kriget visade sig oundvikligt, genom ett ener-

Spanien:> 
ntstn-ingrtr. 
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giskt arbete söka återvinna den förlorade tiden. Afvcn här för

sökte man visserligen genom köp öka sin flottmaterieL Så lyc

kades man i Italien köpa kryssame "Varcse" oci1 "Garibaldi", 

hvilka dock icke hunno levereras innan krigets utbrott. Från 

tyska Hamburg-Amerikalinien inköptes 3 stora Atlanterångare, 

hvillm tillsammans med 8 spanska och italienska ångare började 

förvandlas till auxilierkryssare. I Vestindien befann sig med an

ledning af upproret på Cuba en till m1meriiren icke så obetydlig 

sjöstyrka, h varibland de goda pansarkryssame "Viscaya'' och "0quen

do", hvilka dock i början af April sändes till Cap Verdsöarne för 

att irJD'å i den der bildade eskadern. A..f återstoden befunno sig 
b 

5 opansrade kryssare och omkr. 50 st. små kanonbåtar på Cu-

bansk~ kusten samt l kryssare och 3 kanonbåtar i P11erto Rico. 

Deras tillstånd tyckes dock ha varit dåligt. De största krys

same "Alfonso XII (3,90U t.) och "H.eina Mercedes" (3,090 t.) 

hade fullkomligt obrukbara pannor, h vilket äfven var fallet m ed 

"Castilla" vid Filippinema. Vid dessa öar befann sig, äfven till 

följd af upproret, en eskader, hvars storlek och sammansiittning 

synes af tabellen. Dessa fartygs tillstånd torde ej heller varit 

det allra bästa. H varken till Cub a eller till Filippinerna synes 

någon som helst förstiirkning af trupper blih·it siind. Fartygsut

rustninaarne bcdrcfvos lamt, antacY[irren till följ'd af J)Cnnine:ebrist. 
b b b (_J 

Fartygens ammunitionsutredning blef underhaltig och de;;SJltom 

synes med dem beclrifvits en del undcrslef, man talar sulunda om 

triiprojektiler, hylsor, fylda med kolstybb istiillct för krut etc. Fak

tiskt hade den stora kryssaren "Cristobal Colon" ej sina grofva 

kanoner ombord. I spanska hamnar vidtogos en del försvarsåt

gärder s. s. minors nedläggande o. s. v. l Cadix rcfs det stora 

fyrtomet, enligt hvad chefen ft "Saga" berättar, den enda s. k. för

svarsåtgärd han under sin vititclse derstädes iakttog. 

Ehuru iindamålct mrd kriget, efter hvad Förenta Statema 

framhii:fde, \'ar Cubas befrielse, ligger i denna omständighet intet 

tvingande skäl hvnrför Cuba och farvaltn on deromkring skulle 

blifva den egentliga krigsskådeplatsen. ~Ian skulle mycket viii 

kunnat tiinka sig att Amerika, om det cgt ett kustförsvar, som 

varit fullt betryggande mot ,.bombnrdemcnt n f dess östra kust, ge

nast öfverflyttat kriget till Spnnien och derstädes krossat dess 

flotta, hvarefter Spanien icke lärer kunnnt neka Förenta Staterna 

något af hvad de begärde. Visserligen talar· brist på en niirbe

liigen operationsbasis mot ett sådnnt kraftigt tillvägagående, , men 

en sådan torde do ek utan svårighet kunnat . etableraR på den :Ma

roccanska kusten. Emellertid framgick suart hvad man vid ett 

betraktande af ländernas relativa styrka kuqde vänta, ncmligen att 

krigsskådeplatsen eller platserna simlic b]ifva der anwrikanarne 

anföllo spanjorernn. En ännu gam;ka litngt fram under kriget rå

dande osiikerhet fiir den östra kusten gjorde att Amerika ej tyck

tes våga sända sina kraftiga eskadrar långt derifrån, tl\-arför de 

spanska vestindiska öarnc bleho dc nnturliga operationsföremålen. 

Då Förenta Stnterna dessutom hade en kraftig eskader j 

Ostasien ntt ställa emot den S\'aga spnnska Yid Filippinerna, upp

stod dcrstäde;,; en sekundär krigsskådeplats, på hvilken herraväldet 

till sjös i dessa farvatten skulle afgörm;. 

Hörande den Cubnnska krigssk<"ldeplatsen har förut framhål

lits Cubas strategiska vigt, stiingande som det gör inloppet till 

Mexikanska viken ocb på ett afstc'lncl från Florida af endast 60'. 

På denna halfii etablcrnde också anwrikanska flottan sina opera

tionsbaser vid Key \V est och Dry Tortugas, hvarifr:'ln de endast 

hade vid pass i) timmars gång till Hav.nna, Cubas hufvudstad, 

förnäm sta hamn och starkaste befiista punkt. Jemför man 

denna opcrationslinie med distan:;enHI från Cuba till närmaste 

spanska hamn på andra sidan Athwten, niimligen Canariska öarne, 

3,Ei00' och till den först uppnådda af moderlandets örlogshamnar 

Cadix 4,000', så finn er man en ><å stor olikhet att endast den

na omstiindighet måste gifva Förenta Statema öfverhanden under 

de rxisterandc stvrkeförhållandena. Till den Osta siatiska kriO's-
. b 

skådcplntsen Yar afståndet från Spatiien genom Suezkanalen 8,000' 

eller lika med 8 veckors g~\ng lllrd G knop. Liigg hiirtill att å 

såviil Cuba som Filippinema AmeribiHll'ne hade naturliga bunds

förvanter i iusurgeutcrnn, så finner 1nan ntt y/\gskålc·n måste sjun

ka till Amerikas förmån. 
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Ouba. Några korta militiirgcografiska antydningar om Cuba torde 

hiir vara på sin plats. 

Endast jemförelscvis få platsct· på tkn c:a 2,000' långa lm

sten liimpa sig för landstigningar. Sål unda finnes på den södra 

kusten från Cabo S:t Antonio till Cobc dc Cruz blott en hamn 

Cicnfucgos, i öfrigt är denna kust otillgänglig. Den i nästan rakt 

ost och vcst gående kuststräckan ostvart från Cobe de Cn;z stu

par brant i det l ,000 m. djupa hafvet. På denna kust finnas de 

förtrii.ffliga hamnarnc S:t Jago dc Cuba och Ca'imancra. Den 

norra kust,trii.:;kan iir sv~rtillgiinglig iinda till Cm·denas, en bcfä

stad hamn, hvarcftcr kommer bugten vid J\'Iantam:as och Havana, 

hvilkcn strii cka dil lämpar sig för landstigning. Cuhas östra del, 

der insurgenterna hade en konccntrationspnr1kt omkring Santingo, 

iir icke genom jcrn\"iig förbunden med öns vestra del. Vid S:ta 

Cruz finnes en je rn viig, som förbinder den södra kusten med den 

r.orra Yid :\ucvito:-:, hYilkcu plats tyckes ha n ri t i insurgenternas 

händer. I den vcstra delen finnn,:; biittrc jcrndigsfiirbiJ.delscr, och 

Cicnfnegos och Havnna stå på "å vis i förbindelse med lwnrnndra. 

Puerto Rico cger å norra km;tcn en hamn San .Juan, hYilken 

iir bcfii,;tad. 

Knf;et. Ficndtlighetema hörjmlc å dc båda fi\rnt angifna krigsskåde-

platserna, den vestindiska och den ostasiati8ka, omedelbart efter 

dc diplomatiska Jörbinddsernas afbrytande, på den förra phtsen 

genom etablerande af blocbel af kuststriich:an Cardenas - Bahia 

Honda, på dett senare genom angreppet på spanO'ka sjöstyrkan vid 

l<'i lippin ema. Då l'mcllcrticl Vestindien först liingn' fram under 

kr·igets gång blef skådeplats för afgörandc företag, yii nda Yi o"s 

till en början östcmt. 

Den amerikanska befiilhah·arcn, commodorc Dcwey, hade 

concentrerat sin sty'rka i Honkong, hvar('St han intagit fulla för

råd nf kol och i öfrigt kompletterat s in utredning. Der samman 

triiffadc han iifven med den amerikanska konsuln på Manila: hvil

ken lcmnade honnnt noggranna underrättelser om dc spanska för

~varsanstaltema . lian s <'Skader, hntrs :otyrka och sammansii.ttning 

framgår af tahc ll cn, afgick OllH'<lelbart efte r krigsförklaringen på 
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ol ika tider -·och i skilda grupper till .!\'lirs Bay beliiget på Kinesi

ska kusten non· om Hongkong. Härifrån afgick den samlade styr

kan, åtföljd af en depeschbåt samt tvänne transportfartyg medfö- · 

rande bl. a. reservammunition, den 26 A pril styrande kms på Ma

niln, beliiget på ett afstånd af omkr. 600' från Hongkong. Farten 

syntes varit omkr. 7 knop. Vi lcmna Dewey, som under öfver

fa rten på sitt präktiga flaggskepp "0lympia" planerade det afgö

rande slaget mot amiral Montojos styrka, för att se hvad denne 

hdiilhafvarc hade till sitt förfogande för att afvärja den hotande 

katastrofen. 

Stodekcn af dc flytande stridskrafter, hvilka amiral :Montojo 

disponerade framgår af tabellerna. Utom dcssn torde väl äfven stått 

under han s befäl åtskilliga i de olika Filippinska hamnarne lig

gande :-;må kanonbåtar, om hYilka tillförlitliga underriittelser dock 

~a kna s, och hvilka för öhigt icke deltogo i striden. D et hör äf

\·cn anmiirkas ntt af de i tabl årn npptngna fartygen hade tvänne, 

"Castilla" och "Don Antonio de U lloa" sina maskiner i otjcnst

bm-t skiek, hvarför dessa blott kunde all\·ändas som flytande bat

te riet·. 

En jcmförebe mellan båda eskadrarnos artilleri , sådant alma

naekorna upptaga det, visar fö ljande siffror: 

H våra. Medelsvåra Lätta. t\ u mm a. 

- - - - -- - - · ~-

20 cm. o .80 r m. till Und. 10 
ile röf'ver. 10 cm. cm. kul-

För amcrik:1namc ... ... 
143 (2 1 f<.Sk .) 

spruto r. 
lO 77 130 

" 
spanjorerna •••••• :::1 o :36 75 111 

l - -

Förhållandet rnell an amerikanska och spanska artilleriet var 

~-;ål unda som l.t7: l, 

(hvartill k ommer att amerikanarnos medelsvål'a kanoner i allmän

het voro snabbskjutande). J antalet torpedbåtar voro de båda 

<'" kaclrarne h\·arandra lika, d. v. s. de egde inga. Om man Wl 
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underlägsenheten artilleri liigger den omstiindigheten att de 
spanska fartygen voro i saknad af pansarskydd, undantagande ka
nonbåtarne "Isla de Cuba" och "Isla de Luzon", som egde ett 
tunnt pansardäck öfver pannorna, och t. o. m. saknade skärmar 
för bestyclmiogen, under det att de amerikanska kryssam e "Ol.vm
pia" "Baltimore'', "Boston" och "Raleigh'' egdc goda pansardäck 
samt af torn eller skärmar skyddade pjeser, så faller den spanska 
eskaderns svaghet gent emot den amerikanska bjert i ögonen. 
D en stora olikheten i styrka skulle ju kunnat i någo11 mån ut
jemnas, om fasta replipunkter funnits, eller om åtminstone den 
svagares Yapen, minor eller torpedbåtar, stått till Montojos förfo
gande. l\Ien detta var icke i nåo·on niimnviird O'l"ftd fall et. ,..., b 

Den 26' långa, på ön Luzons vestra kust inskjutande, Manila
bugten vid hvilkens sydöstra straud ligger så Yiil den "befiista" 
hufvudstaden Manila, som den likaledes befästa arsenalen Cavite, 
har ett af höga stränder begriin,.;adt smalare inlopp, i hvilkct den 
höga klippiga ön Corregidor iir bnliigen, lemnande p:'\ ömse sidor 
om sig det ''stora" och det " lilla " inloppet, om resp. 4 1;'2' och l 1j2· 
bredd. Shill ön som striindema iiro befästade. 

Men hvilka befästningar! D e vid inloppens striinder lära 
icke alls haft någon bestyckning. P å Corrcgidor funnos endast 
kanoner af föråldrad modell och ing·a strålkastare. Uavite egde 
5 nyare kanoner, och å Manilas 300-åriga \'alla r stodo 4~ mo
derna lmnoner, 30 mör~arc och 100 föråldrade kanoner ; magasi
nen stodo tomma; allt detta enligt gencrnlguycrnörctt Hivcras upp
gifter. Till inloppets försvar aft'eJda minliniet· sy nas saknat den 
nödiga materielen. Att amiral Montojo ej funnit försvarsa nstal
terna Yid Manila förtrocndeinO'ih·andc framo·år såvii l af hans o ,.., 

framställning till regeringen oin förstä rkning:, som deraf, at.t han 
innan anfallet afgick till bugten Subig, 30' norr om Manila, såsom 
det förefallet·, för att derstiidcs i den triingre bugtcn, med endast 
ett inlopp, lättare att försvara iin Manilas, inYiinta fi endens anfall. 
Den fullständiga bristen på. hamnförsvar derstädcs, torde dock för
mått honom att återvtinda till lVIanila och förankra sin flotta vid 
Cavitc, för att knn11a draga fördel, såviil af sina orörliga fartyg, 
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som af strandbatterierna ,.;aJllt derstädes med ett slags fatalistiskt 
lugn invänta dödsstöten, så säker om dess oundviklighet att han--· 
efter allt hvad man kan se - icke ens genom signalstationer, re
peterande fartyg eller tclcgTafförbindclscr sökte skaffa ;;ig under
rättelser om fiendens rörelser. Han visste endast att amerikan

f':ka flottan lem mtt H on~kong. 
Fndcr tiden styrde, som sagd t D ewey ned mot Manilf!. Un

der seglingen dit klargjord<'s allt till den förestående striden. 
.-\Il triibekliidnaden bortrefs , trappor, trall, pallar, stolar m. m. 
l;astades öfver hord, och man si)ktc befria sig från allt, so m kun
de föran leda elclsYåda, åtgiirdcr, hvilka, om de också icke höjde 
trcfnaclcu ombord, dock \' isaJc sig sy nn crligrn viilbctilnkta. . Den 
:lO .\pril kom D ewey ned mot Luzons kust och lät först recog
noscra Rnb ig, en åtgiird, som ådagalade hur viil han var under
riittad om span.iorerna s rörelser, hvareftcr ban sty rde ned mot 
~lanila, formerade eskadern i kolonn med flaggskeppet i tcten 
ueh transportfartygen 11tanfiir fonneringen och löpte så utan bc
tiinkanclc vid midllatt in i det södra inloppet. Alla fartygen gin
go mrd släckta lanternor, så när som på afskärmadc akterlanter
nor. Utan att upptäckas t rots det klara månskenet passerade de 
4 första fartygen l'orrcgidor, och först då flaggskeppet kommit 
flera minuter innanför, affyrade batteriet å nämnda ö några 
;;;kott mot fartygen i llueucn, hvilka dock snart tvingadr batteriet 
t ill tystnad och osk8cladc fortsatte sin väg. 

De\\'C)' vat· nu dilbehållcn inne uti Manilabugten. Utan viss
hd orn frånvaron af försvarsanstalter hade väl näppoligc n en så
dan forcrring företagits. Fartcu minskades ;;;å att den amerikan
ska f•s kadem först i daggryningen den L l\Iaj befann sig utanför 
)llanila och då upptåcktc den spanska eskadern till ankars utan
fö r UaYite, hvarpå amerikaname kl. 5 styrde ned mot densamma 
med 8 knops fart. .Hiirvid besköts eskadern af några verknings~ 

lösa skott från Manil n. 
Om förioppet af sjclfva ('l triden äro uppgifterna i de opka 

kiillorna ick e öfn•rensstiimmandc, m~n genom sammanstiillJ?~ng 
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af dessa torde man komma till följande resultat såsom det ;;:m
nolikaste. 

Spanska cskadem låg förankrad på tviinne linicr så att alh 
bredsidor bmo utåt. Enligt ett bref, intaget i "le Yacht", från 011 
i slaget deltagande spansk sjöofficer, deltogo endast 7 af Monto
jos fartyg i striden närnl. 

Kryssarne Reina Christina 

, Ca stilla 

" Isla dc C uba 

" 
Isla dc Lmwn s:.uut 

Kanonbåtarne Don Juan d' A ustria 

, Don A n to nio d'Uiloa och 

" 
Marques de Uuero, 

hvilka fartyg sålunda utgjorde dc tdiunc linierna. Emedan fiirf. 
dock säger att 11 fartyo· blcfvo förstörda. sYnes troliat att de 4 

• b ' •' o 
återstående mindre kanoubåtarne legat vid arsenalen och i Rarn -
band med denna delat de öfrigas öde. Bestyckningen synes rj 
heller varit fulltalig utan uppgifvrr nämnde officer antalet i stri
den anviinda kanoner, kulsprutor oberäknade, till 70 st. mellan 
16 och 3,7 cm. Fråndrager maa å amerikanska s idan iifven kul
sprutorna, återstår lOG kanoner mellan 20 -3,7 cm., eller förhål
landet mellan kanonantalet blir som l: 1 ,o. 

Beräknar man åter ,·are sig projektih·igt pr minut eller an
tal skott pr minut ställer sig förhållandet naturliaen Yiua oayn-o c. 
sammarc för spanjorerna. Af befiistningarnes pjcser kunde blott 
4 st. J 5 och 16 cm. kanoner understödja spanska flotta11. 

Striclen öppnades från "kanonen" Yiu Sangley Point, då amerikan
ska eskadern kommit på höjden deraf. Samtidigt hiirmccl explodera
de tYänne minor framför "0lyn)pia". Dessa synes yarit dc enda, 
som blihit nedlagda. TillfölJ·e af deras för tidi"'a S[)ränaniua 

. b o "' 
åstadkommo dc ingen skada. Dewey fortsatte och kornmen på 
vid pass 5,000 m. börjades elden kl. 5,4t f. m. från "Olympia" 
och blef snart allmiin. Följande elen å skizzcn utprickade li
nicn, ledde den amerikanska amiralen kolonnen fram och åter 
förbi elen spanska linien, för lwarje ,·iindning närmande sig denna, 
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,.å att det min~ta afståndet belöpte sig till 1,800 m. H uruYida 
Montojo haft för afsigt att utkiimpa stride;1 till ankars, framg:"tr 
ej af förefintliga berättelser, n1en ofyanniimnda ,spanska ldilla sii
gct· att dft amerikaname syntes vilja kringgå deras högra flygel 
lättade de 5 spauska fartyg, som kunde bruka sina maskiner, oeh 
gingo mot fienden med flaggsk eppet "Rcina Christina'( i tUten. 

Ett anfall af 2 st imlH'OYiseradc spanska stångtorpedbåtar 
f. d. bogserbåtar), som frrm Cavitc utfördes, slutade med des;;a 
båtars förstöring. Y crkan af elen amerikanska 0lden Yi~o;ade sig 
först å träkryssaren "C'asti lla", som ~trax i börjnn af illaget råka

dc i brand. 
Emellertid afbröt Dcwcy efter ej fullt två timman; ~trid el-

den, styrde vcstvart hiin samt kallade kl. 1/t 8 f. m. fartygselw
ferna. Detta afbrott, innan iinnu något resultat förelåg, förefaller 
mycket egendomligt. J vissa berättelser uppgih·es att commodo
ren , vis~ om seger, ville unna sina besiittningar frukostraRt 

V crkliga förhållandet tyckes do<' k framgi1 ur ett bref fr[! n en 
stabsoffieer på "0lympia", h vari denne framh åller att det vid dcumt 
tidpunkt föreföll, som om föga skada blih·it gjo rd på de span ska 
fartygen . Stiimningen ombord var tryckt, och Dewey sj el f nedsla
gen, emedan redan hälften af hans dyrbara ammunition nn· bort
skjuten. Förslag var ft bane att nppgif\'a striden och. i stiillet 
börja blockad, emot hvilkcn åtgiircl dock talade den omstii ndighe
tcn att den åter::;tåendc ammunitionen i så fall kunde med iinnu 
mindre resultat blih-a förspild, under t. ex. nattliga anfal l af span
jorerna. Viii må siigas att dt dramatiskt ,.,piinnandc ögonblick 
nu var inne. Tanken förlorar sig i dc möjliga följderna Olll man 
istiillet för det afgörandc spanska nederlaget vid Ca vit~ H1tt stiilla 
ett oafgjorclt slag med tby åtföljande bloekad. Ku ingick emel
lertid till det samlade krigsrådet på flaggsl,cppct undcrriittch;(' 
om att 3 spanska farty:r stodo i brand, livilkct. ;;yncs varit dc 2 
största kryst:>arne "Hciua Christina" "Casti Il a" , f:amt '·Don ,J u an 
d' Austria". Bladet hade nu viindt sig, man ankrade, blrtste till 
"kaffning oeh ombordtog från t.ran;;:portångarne n\· amm uniti on. 
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Måhända hängde Filippinernas öde på eldsliickningsan ordningame. 
å de spanska fartygen. 

Då s panjorerna under den föregående striden styrde ned mot 
den amerikanska ' ko lonnen, riktades en hiiftig eld mot ledaren 
'· Reina Christina". . \mi ra l MontojoR tYingades af branden att flytta 
sin flagg öfvcr till ~'Isla dc Cub::t", från· lwilkcn han fortsatte 
striden. Emellertid gaf han, i n seende de~s utgång, kl. 1/2 8, sam
tidigt med att Dewry kalla'dr sina skeppschefcr, sin s ista t; ignal: 
"sänk och öfvergif skepp<·n", af hvilke n signal man kan sluta till 
att spanjorerna åter st_Hdr in mot strand r n. Något öfv cr kl. l l 
lättade arnerikanam e å ter och st_,·rde in mot Cavitc för att afslu
ta fi\rstö rcl seycrke t, cDon Juan' ' haLlc då redan sprungit i luftc•n_ 
och "Don Antonio " ,.;juukit nwd flaggen i topp. Dc g l'llndgående 
amerikanska fartygen fin~o ord er att förstöra arsenale n med der
varande fartyg oc.;h ualkades på 900 m. Något efter middagc11 
återstod intet af Manilas flytande försva r utom möjligen " I,;Ia d c 
Luzon", som ~,·ekes undkom mit i den grnnda PaRsigfiPd cn. Skjut
ningc•n upphörde tllE'tl iinnu liinge h;~rdes explosionnna från de 
brinnande fartygen, och redden företedde en hemsk anblick, med 
de spanska fa rtygen i brnnd och delvis sjunkna. Dagen derpå 
öf\"ct·gåfvo s panjol'Cl'tl a C:witc, hvilket besattes af amerikanam e 
sedan den sårade Montojo med åters toden af Rina besättningar 
samt garnisonen dragit s ig tillbaka till J\lanila. Rörande antalet 
sårade och döda iim uppg iftema vidt skild<'!. Enligt spansk kiilla 
uppg ick bland den s pan ska eskaderns, till l , 1:~4 man uppgående be
sättning, de så rades ant~1l' till 236 och de döda till 58, summa 29-± 
man , mot enlig t samstiimmiga uppg ifter endast 8 liitt sårade ame
rikanare, alla ombot'd i '·Baltimore". U n der f< triden afsköto span
jorerna 730 il 800 pro jr kti lcr, hvaraf följande skador anstiilclcs 
å sl<t·of: 

l skott gick rätt · igenom ".Baltimore". 
1 , triiffadb däcket :1 "Baltimore", ex !Jl odcraclc en låda 

patroner och skadade 8 man. 
1 granat exploderade i gunrummet ~~ •·Bos ton"; eld uppstod 

me n släcktes. 
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l granat antände bastingaget å ·'Boston"; eld uppstod men 

sHicktc<'. 

'·Olympia'' träffades 13 gr. S:a 17 triiffnr = 2 °/o. 
På den amerikanska ammunitionsåtgången finnes- ingen upp

gift, mtn den tycks ha varit högst betydlig. i::lkadorua kunna ej 

heller verificeras men exempel vis kan anföras· att "Cnstillas" skor

sten vm· genomskjuten 8 gånger samt hålen i dess sida många 

och tätt bredvid hvamndm. "Heina Christina•· hade dc flesta 

såmclc och dödn, och det uppgifves från fl<'ra håll att e;1 ameri

kansk 20 cm. gmnat, som triiffadc detta fartyg, ;:;:'\radc eller döda

dr 70 man. 

Hestiltaten nf slaget vid Cm·itc kttuna sammanfattas uti föl

jande punkter, l :o) amrrikaname:-; nbcst.ridda hc•tTaviildc i Stilla 

hafvet, hvaraf åter följde möjligheten af fri transport af trupper, 

förråder etc. 2:o) tryggad handel på detta lwf. 

Fi)r att afsluta bcrilttels(•n om tilldragelserna på den östra 

krigsskådeplatsen vii ja vi blott tillägga att Dcwcy efter slaget 

vid Cavitc uppehöll en sträng blockad af .Manila, uppmuntrade 

och understödde insurgenterna, samt intog under viintnn p ft land

sti~ningstrupper och förråd en afvaktandc stililning under Maj 

och Jnni månader. Under blocknden föll en från Carolinerna 

kommande, intet ondt ananfle kanonbåt "Callao" i arnerikanarncs 

händer. Tagalupproret utbredde sig under dessa månader öfvcr 

hela Luzon, spridda ,;pamdm styrkor bl efvo slagna och i Juni 

blcf staden Manila afskuren från pro\·insen, derigenom att insur

gE-nterna inncslöto den från landss idan. 1 Juli anlände trupp

transporter från i::l:t Francisko, och spanjorcmas shillning blcf allt 

mer förtviflad; myteri utbröt blaiHl dc infödda rngementena, hvil

ka mördade sina officerare och öfvergingo till insmgentArna och 

dessutom ledo spanj ot·ema brist på ammunition och lifsmedel. 

Då amerikannrne i början af Augusti koncentrerat l 0,000 man i 

Cavite skredo dc den 13 Aug. till s taJens intagande, som förbe

reddes genom ett, som det vill synas lindrigt bombnrdement, deri 

äfven "Callao'' deltog, lwardtcr nmerikanamc utan att röna nå-
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got allvarligt motstånu, inryckte i staden. Föregående dag voro 

· fredspreliminiirema undertecknade. 
Bifogade uppgift visar dc truppförstärkningar som afgingo 

från S:t Francisco och deras inskeppning. Det kan tilliiggas att 
dessa trupper uti ordets egentliga bemärkelse i förbifarten annek
terade Guam,, en af Ladronerna. Dess guvernör, o\·ctandc om 
kriget, lät, sedan den konvojerande kryssaren ,Charleston" ;,;kjutit 
några granater mot hvacl som tycktes vara en fästning, sända båt 
och bedja om ursäkt att han af brist på materiel såg Big urstånd-

satt att besvara Baluten. 
(Forts.) 
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Från grannländernas mariner. 

N O R G E. 

De uya pansarhåtarno. 

Den 9 Januari detta år undertecknades kontrakt mellan 

For~varsdepartementets marineafdeling och firman Armstrong, 

Whitworth & C.o i Newcastle angående byggandet af de två 

nya pansarbåtarne. 
Dessa, som skola levereras inom 20 månader efter kon

traktets undertecknande, blifva i flera afseenelen olika sina båda 

föregångare, om än typen i det stora hela är densamma. Den 

seR.undära bestyckningen kommer att bestå af sex st. 15 cm. 

snab':::>skj:1tande kanoner, af hvilka fyra uppställa~ i kas.emat

ter och de båda öfriga en på hvar sida mellan dessa bakom 

starka pansarsköldar. 
För och akter blitva, såsom å de båda senast bygda pan

sarbåtarne, 2 st. 21 cm. kanon er placerade i torn. 

Den tillökning i vigt som förorsakats af den sekundära 

bestyckningens större- kaliber och de pansrade kasematterna gif

ver fartygen ett deplacement, som med några hundra tons ö±

verstiger föregångarnes. Det snabbskjutande artilleriet af min

dre kaliber bliiver talrikare samt af gröfre kaliber (76 och 47 

mm.) än å desse. 
T orpedtuberna blifva af samma slag so m å Hamld Harw

fagre och Tonlenslcjolrl. Pannorna blifva olika i det att de 

nya fartygen, i stället för cylindriska pannor, erhålla vat

tenrörpannor, fördelade på tvenne eldrum , hvilket nödvändig

gör anbringandet af tvenne skorstenar. Dessas nedre del skyd-
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das af ett lätt pansar. Farten skall icke understiga de förut 

byggda fartygens och pansaret skall bliiva af dP.t bästa mate

riel, som kan erhållas, neml. Krupps nickelståL 
Fartygen komma att förses med 2 st. mindre ångslupar 

stället för föregångames tunga vedettbåtar."*! 
M. B. 

DANMARK. 

Ombygguad af pausarbilten Odin . 

Vid örlogsvadvet i K öpenhamn pågår ombyggnad af detta 

fartyg, som hittills varit bestyckadt med 4 .st. 25 cm. kanoner 

(mynningsladdnings) placerade i hörnen af en rätvinklig kase

matt. För hva1je kanon fans såväl stäf- som sidoport, och åt

gick för att skifta portar en tid af 2,o minuter. Skjutvink 

larne voro i stäfportarne 36° och i sicloportarne 56° med en 

död vinkel af 35° ::nellan dessa båda sektorer. 
Kanonerna blifva nu för ä n d rad e till bakladdnings, kase

mattens hörn afskäras och förses med endast en port, som 

medgifver en skjutvinkel at 100°, hvarjemte tvärs öfver kase

matten drages ett skott af 3~ mm. tjocklek. 

Det gamla opansrade kommandotornet, ersättes mecl ett 

nytt pansradt, på förkant 142 mm. tjock~. På bryggan öfver 

kommandotornet 11ppställes 37 mm. Maximkanoner. 
T. f. SfJ v. 

*) Sedan orvanståonde skrifvits hafva töljande data beträffande dessa 
fartyg kommit till vår kännedom : Depl. om kring 3,800 tons, största bredd 
14,s m. , största längd D2,G m., djupgåend e 5,1 m., tornens pansar 203 mm., 
kasematternas dito 127 mm. 

Bestyckning: 2 st. ~l cm. (45 kaL), G st. 15 cm. (45 kal. ), 8 st. 76 
mm. (40 kal.), 4 st. 47 mm. (40 kaL), kanonor samt 2 st. 47 mm. (2d kal.) båt

kanoner. De två trippelexpansionsmaskinerna skola indikera 4 500 Hkr. och 
gifva fartygen en fart af omkring 17 knop . · ' 
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Torpedbfltarne Söbjörnen och Havhesten 

hafva under förflutna året afslutat sina profturer. Efter Tid
skrift for Sova:Jsen meddela vi en tabell öfver resultaten från 
Söbjii·rnens fullkraftsprofver, hvilken är af intresse, emedan de 
i densamma angifna fyra första profven icke bestyrka utan 
snarare jäfva den hos oss temligen allmänt gängse åsigten att 
ringa vattendjup ofördelaktigt inverkar på farten. 

- l 

Djup· Dcplace- Vatten- Fart In11ikemd e. Slag-
gående. ment. djup. i 

m. t. knop. 
hästkrafter antal. 

m. 
l 

l l l l 

l,; 1·1 l 133 rl 24,2 l 2228 400 l 
1,; 14 133 Il 23,5 2202 395 
1,; 1·1 

l 
130 15 2:=! ." l 2322 -!01 

1 ,11 ·1 13:3 l :n 28,:, l 2182 R95 
l ,:.8n l1G,:1 11 24 r. 2169 405 

l 
l 

} ,R Il 14G,1 ' ll ~2 ,Q l 2317 39G 
' 

TYSKLAND. 

Amiralitetet har beslutat att ej bygga torpedbåtar med 
deplacement understigande 150 tons, samt att ej anskaffa kano
ner af gröfre kaliber än 24 cm., detta senare med anledning 
erfarenheterna från spansk-amerikanska kriget. 
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Genmäle. 

I G:e häftet af T. i S. för år 1898 har signaturen G. K. 
ti ll debatt upptagit frågan om torpedbåtames och torpedkrys
sames bestyckning. När samme författare för trenne år sedan 
yttrade sig i ämnet, tyckte man sig finna att förf. uppfattning 
om de vida större frågor, han då sökte utredfl, var i hufvud
sak riktig. G. K. förk larade sig då ~icke vara artillerist" 
och på den grund mindre böj d tör att törorda det ena eller 
andra nsystemet''. (Se T. i S. sid. 119. 1896). Emellertid fram
Jade förf. då ett program för våra stridsfartygs bestyckning, 
llvilket väl kunde sägas öfverensstämma älven med många 
"artilleristers" uppfattning, om mau ock icke k1mcle underlåta 
ntt "dra' på smilbandet'\ när mau såg förf. i sitt förslag upp
taga jemväl 25 mm. kulsprutan, hvilken såväl af den allmänna 
opinioneu inom vapnet, som ock på grund af skjutförsök blif
\·it., om icke precis utdömd, si åtminstone föreslagen att utby
tas mot en lätt, granatskjutande kanon. 

En ytterligare anledning att erinra sig förl:;; törklaring,.. 
att han icke vore "artillerist", fann man vid genomlä;;andet af 
~6 års uppsats, då man på sid . 122 inhemtacle det något dra-
1wuiska rådet åt "vederbörande" att utrangera Odens 12 cm. 
kanoner, och ersätta dem med 15 cm. J,an oner, en åtgärd, 
som skulle medfö:-a en vigtökning gf omkring 3() tons 
och en väsentlig törändring i fartygets :>tabilitet. Hvad 
åter beträffar den omständigheten att G. K. ej kunde inse 
bvad 12 cm. kanonerna hade för uppgift å opansrade far
tyg af Örnens typ, fäste man mindre vigt dervid; man visste 
ju att omkring 70 °,o af då byggda eller nu der byggnad varan-
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de fartyg af liknandA typ med deplacement från 1,080 -500 

tons voro bestyckade med en eller flere 12 cm. kanoner och 

. att Örnen alltså befann sig i godt sällskap, hvarjemte man i 

kornitens af 1892 motivering fann åt torpedkryssarue angifna 

äfven andra uppgifter än rekognosörens, uppgifter, hvilka, betrak

tade i ett sammanhang, syntes väl motivera 12 cm. kanonens 
tillvaro å denna fartygstyp. 

Då nu G. K. under de nära 3 år, som förflutit från den 

första artikelns publicerande, sett sina öfriga förslag i så måtto 

adopterade, att 15 cm. kanonen antagits för Dristigheten, och 

att Odens 47 mm. kanonE;~r ersatts med sådana af 57 mm. kali

'ber, skulle man ju kunna tycka att G. K. bort vara tillfreds

stäld, om man också måste erkänna att sagde åtgärder troligen 

·vidtagits den artikeln förutan. 

Emellertid finner man, såsom nämnd t, att G. K. ånyo upp

tagit frågan om torpedbåtames bestyckning, och principielt 

·taget är iu derom intet annat än godt att säga, ty ingenting 

här i verlden törlorar på en saklig och grundlig utr~dning. 
Men är det så, _att utredningen brister så i ena som andra 

afseendet, och dertill kommer att resultatet blir ett grundl igt 

fördömande af "vederbörandes" åtgärder, ulir förhållandet ett 

annat. Man kan då icke med liknöjdhet åse att en förf. -

med hvad fog? - påstår en åsigt vara "ganska gängse bland 

fl0ttans officerare", som så pass skarpt klandrar helt nyligen 

vidtagna bestyckningsåtgärder, så mycket mer, som det är an

tagligt att med förhållandena miLdre förtrogne, kunna bibrin

gas den uppfattningen att man ställer på stapeln fartyg, de 

der i artilleristiskt hänseende äro sämre än de kunde och 

borde vara. 

För att nu komma till den törsta punkten af G. K:s sena

ste förslag, eller att torpedkryssame i stället för faststäld be

styckning böra erhålla 10 st. 57 mm. ss. kanoner, bedja vi få 

nämna följ ande: G. K. anser att torped kryssames 71måhända 

vigtigaste uppgifl71 är rekognoseriug, hvarvid strid bör undvi

E:as. Men månne man ej får antaga att den fientliga styrkan 
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kommer att motsätta sig rekognosering, lika väl som en af 

de försvarandes uppgifter är att förhindra att dess förläggning 

m. m. rekognoseras? Och under sådana förhållanden blefve 

ju ingen rekognosering at den fientliga styrkan möilig, om man 

nemligen alltid undveke strid. Nej, skall en rekognosering med 

energi fullföljas, får den rekognoserande nog !of att upptaga 

strid med både j emustarka och något starkare motståndare, 

ehuru striden i detta fall ej kan eller bör föras så att den blir 

"stående", om ett dylikt uttryck må tillåtas. 

Nu anser emellertid G. K. att 10 st. 57 mm. kanoner 

"vida fortare äro i stånd att göra det fientliga fartyget obe

boeligt otvan pansardäck", än om 2 st. 12 cm. och 4 st. 57 

mm. kanoner förefinnas. Vi tro detta vara ett stort misstag. 

För det första lärer man, vid strid med en fiends , af G. 

ILs 10 st. 57 mm. kanoner ej kunna använda mer än G st., un

der det att man med nuvarande bestyckningen i liknande 

stridsläge kan använda 2 st. 12 cm. och 2 st. 57 mm. kanoner, 

allt på grund af artilleriets uppställning. Vidare eger 12 cm. 

granaten en långt större verkningsförmåga, än 57 mm. gra

naten; dess sprängladdning är ju nära 16 gånger så stor, 

hvartill kommer att den förra proiektilen har en betydligt 

mer bestrykande bana än den senare, omständigheter, hvilka 

af den praktiske artilleristen alltid noga beaktas, så mycket 

mer som 12 cm. kanonen derigenom med utsigt till god ver

kan kan börja elden på väsentligt längre håll än 57 mm. 

pjesen. Slutligen är betjeningen vid 12 cm. kanonen bra myc

ket bättre skyddad än vid 57 mm kanonen. 
Än vidare anser G. K. att torpedkryssarue vid strid med 

torpedbåtar knappast kunna använda sina 12 cm. kanoner. 

H vadan detta( Ar det förf. obekant att 12 cm. kanonen skjuter 

med röksvagt krut och att dess skjuthastighet är fullt "up to 

date"? Eller att "allmänna bestämmelser för strids- och krigs

öfningar" döma torpedbåten ur stridbart skick efter 5 skott 

med 12 cm. kanou inom 3500 m. mot 10 skott med 57 mm. 

kanon inom 1,500 m? Dessa bestämmelser tillkommo innan 12 
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cm. ss. k. m/9 ' var apterad å fartygen och anses numera vara 
alltför stränga emot 12 cm. kanonen. 

Vi kunna icke finna andra än ekonomiska skäl i allmän
het tala emot 12 cm. kanonens användning för afslående af 
torpedbåtsanfall, eller vid jagt å torpedbåtar, och dylika skäl 
torde i krigstid tillmätas mindre värde. 

Men äfven om i detta speciela fall G. K:s 10 st. 57 mm. 
kanoner åstadkomma större effekt kunna vi ej inse annat, än 
att man såsom ett totalomdöme om klandret af torpedkrys
sames bestyckning kunde säga: "trop de ~ruit pour une ome
lette"! 

Så kommer turen till torpedbåtarne! Hvarpå det beror, 
att de 4 första torpedbåtarue af Komet-typen fingo 47 mm. 
kanoner, vet G. K. lika väl som vi; derigenom kunde jn det 
af förf. 1896 uttalade önskningsmålet, att ersätta sagdt- typ å 
Uclen med 57 mm. kanoner, för ringa kostnad förverkligas. 
Hvad åter den så nyligen som 1898 antagna 37 mm. kanonen 
beträffar, v il j a vi - under påpekande af att införandet af en 
ny kaliber ingalunda kan klandras, då det, såsom i detta fall, 
alltid vore nödvändigt att erhålla en ny ammunition - nämna 
följ ande. Ett ofta framhållet önskningsmål var att erhålla en 
synnerligen lätt kanontyp, som försedd med granat, kunde an
vändas såväl å torpedbåtar som i egenskap af märs- och båt
bestyckning samt, vid sjöstyrkas bevakning till ankars, såsom 
bevakningskanon i land. Att dervid en automatisk pjes icke 
kunde komma ifråga, berodde dels på detta vapens synnerligen 
stora . ömtålighet och dels på dess större vigt (när erforderlig 
ammunitionsutredning tages i betraktande). Man bestämde sig 
för 37 mm. ss. k. m/ 9s och hoppas af detta vapen få hvad man 
åsyftat. Huruvida man lyckas mer eller mindre väl får fram
tiden utvisa, och hvarken vi eller G. K. torde deroro kunna 
profetera, dock vilja vi påpeka att den af G. K. förordade 
noggranna utredningen af bithörande frågor redan egt rum, 
verkstäld af dertill särskildt utsedde, hvilket icke synes hafva 
nått G. K:s öron. I K. Marinförvaltningen kan G. K. säker-
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!igen få del af de .. till denna utredning hörande skjutproto· 

kollen. 
N u anser emellertid förf. det vara ett fel att af en torped

båtskanon fordra egenskapen att vara granatskjutande och frå
gar, om ej samma regel, som användes vid bestämmande. af 
gevärskaliber, kan vara god för fastställande af best~ckm~.g 
för torpedbåt. Nej, den regeln är icke god, e~är malet f~r 
torpedbåten är såväl den fientliga båtens besättmng, som ba
ten sjelf; och nekas kan väl icke att det yapen, som enelast 
förmår sätta manskap ur stridbart skick, är underlägset det, 
som, förutom denna egenskap, jernväl kan förlama pannans och 
maskinens tjenstbarhet och, om lyckan är god, sänka båten. Ty 
visserligen vore det bäst om man kunde "plocka bort" besätt
ningen på den fientliga båten och sedan bogsera den i lugna 
hamnen för att sjelf göra bruk af den, men detta - det bäs~a 
- är en fiende till det goda, som i sig äfven innefattar möJ
ligheten att förstöra båteu. 

Att å tO?]Jeclbåt installera en automatisk kulspruta, s~ulle 
medföra den värsta af alla olägenheter, elen att se vapnet lCke 
fun()'era när det som bäst behöfs och skulle oberoende af dess b 

funktionerande omöjliggöra en verksam beskjutning på något 
så när långt håll. Detta fullkomliga bortseende från verkan 
på längsta möjliga afstånd är enligt vårt förmenancl~ de~ :el
aktiga röda tråd, som genomgår G .. K:s uppsats tran b~.qan 
till slut, och som gör att den måste betraktas med storsta 

misstroende ej minst at en 
•' artiLlerist 11

• 
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