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Spansk-Amerikanska Kriget. 
Föredrag hållet i Kong!. Örlof!;smanna-Sällskapet 

Don lC> :\ovrmbor ISDS af lorlamotl'n W. Hyrs,pn. 

(Fo rt,.;. från >: id. 88). 

Dc i det f(in:giiendc omtalade t\·ilnnc amerikanska cskadrarne, Kr(r;et . i f 'c-

~ d d . l s ) l d '-' hl ) b f"] 8 /lllrlll' lt. staen e un er armra amp,;on s oc t com mo ore .:JC cy s e a, 

voro samroandra~na den förra i Key \V est och den sednare å 

Hampton R oads. På Sampsons lott föll till en början den mer 

offensiya delen af kriget, niimligcn blockaden af Cnba, under det 

att tlchley fick i uppdrag att ~kydda Förenta t\taternas östra kust. 

Blockaden verkstäides ofördröjligen, och redan den 22 

April på morgonen hade amerikanarne afspiirrat Havanas hamn, 

hvilken stad hiirigenorn ända till krigets slt1t var afstiingd från 

all gemenskap sjöledes med öfriga delar a f verlden. En af bloc

kadflottans f<irsta åtgärder var kapandct af telegrafkabeln mellan 

Havana och Amerika. Blockaden omfattade till en början nord

vestra kusten af Cuba från Cardenas öfvcr Havana till Bahia 

Honda samt på södra kusten hamnen Cienf11egos. Onder blocka

dens första tid lyckades amerikaname uppbringa åtskilliga span

ska prise:·, hiirigcnom vil.lnande ett angeniimt afbrott i de n enfor

miga och an;.;triingande Llockadtjcnsten; liingre fram blefvo dock 

sådana pri~ e r ytterst sällsynta. I öfrigt forckommo under slutet 

af April och början af Maj åtökilliga obetyd liga landstigningsför

sök å vcstra Cubas norra och södra k11stcr i 'afsigt att med am

munition och lit'smedcl understiiclja insurgenterna samt med dem 

hålla kiinning. Amerikanarne bcski\to iif\·c1t några gånger dc små 

s kansar, spanj orerna uppkastat på flera stiillen utefter stranden. 



!Hi --

Landstig11ingsförsöken afslogos dock vanligen af dc spanska trup

perna, af hvilka detach(•rrH'rrt syna s befunnit sig nii><tan iifverallt 

nteftcr des;.:a kustrr och beskjutningarnc blcfvo utan rgcntlig ver

kan. Om mnn tillii?:gcr några småstrider mellan dc blockerande 

arnerikaname ;.:amt dc smi\ spanska kanonbåtar, som t.n•k,.; ha 

funnits i stort antal i (\rbas vikar och bugtcr, ,.:il iiro lrufnJCldra

gcn angifna af dc krig-;.:fiirctag, som fiirckorn 1110 på Cubas Yrf'tra 

del, och som icke hade något inflytande på g[ll1gen af det k•b. 

l iifrigt pågingo iinntl r :a :! m:'lna<l<•r efter krig,.;utbrottct 

rustningar såsom fartygskiip Pch anskaffandr af transportmedel. 

Scgem vid Ca vite hade befriat arnerikaname från alh farhågor för 

Stilla lrafskm;tens sitkerhet. uoregon" oeh u.rvlarietta~ dr,;gon 

derifrån fiir att fiirena sig uwd atlantc•reskadern. Nampsor1s eska

der ökades undan fiir undan med au_...:iliiirkrn;sare oeh auxiliiir

kanunbåtar, hvilka blcfvo till sto rt gagn i och fi'H' 11ppelr:1llandet 

af blockaden, isynnerhet då hiirigcnonr en del kry,.,;.:arr och :;la?:

skcpp kunde frigöras fiir att hålla sig brredda at.t upp~iika, slå 

eller innestiing:~ den viintade, som fl'llktans\·iird ansedda rskader, 

hvilkerr Rmerikananrc visste vara afseeld att und<·r amiml C'ervc

ras bcfiil J'iika kornrna det hotade C uba till und,.;iittning. 

l )enna eskader, som blih·it ;.:am mandragen vid S:t Vincent, 

Cap V rrdeöanH•, och dit d t• före krigsutbrottet i arncrikanr;ka 

farvatten sig uppehållande pansarkry~sa!'lle ~ Vizcaya ~ och 

''Oq11cndo" ankommit, r epre;.:c nte radc allt hvad Spanien kunde 

siinda till den krigsskådeplats, der d ess existcnR sås"m kolonialviiide 

~k ulle afgöras. D<'ss styrka uppgick blott till 4 p:-msarkryssarc 

ne!t {j torpedbåtförstörare. Dl•t synes tlllde rligt att det spii rrda 

förhållanllc, som en lå ng tid rådt med Amerika, f' j lyel.;ab; fram

tvinga kraftig•1rr skyddsåtgärder. M en icke ens denna o;tyrka 

skulle kom rna att siindas öfver i s in helhet. fnnan C'ern·ra den 

:n April afgick till Vestindie n hemsände han till Spanien trc

torprdbåtförstörare. Två af dem hade lagt ombo r·d med hvaran

dra och de11 tredj e medföljde troligen clc båda invaliderna som 

kouvoj, ett uppdrag, som lika vii! torde ha kunnat anförtrof' åt 

ett hemviindande tran>'portfartyg. Orsaken hvarför Ccrvera ej 
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förr brgaf sig åstad, lii rer legat i sdriglwtcn att Hl ntr<·dningcn 

korn p lettcracl. 

::\Iiijligen torde ock "\rizrnya" och ''Oquf'IHlo" lwhiift istånd

siittas innan dc å nYo skulle ånga öfwr Atlanten . Enwllcrtid lii

J't'l' ( 'ervera icke haft ful la k~ Hörråd ej hd ler nu·it för:=;edd med 

tillriicklif!; ammnnitionsutreclning, då han iindtligcn satte kurs mot 

V est i 11di en för att giira Namp~on c;tri<lig besittningen af haJ,-et och 

derm8.d af ( 'ubn. lian anlände utan att lrah·a ;.;ett något af fi<'n

den den 11 :c Maj utanfiir ::\lartinique, dit han in:-;iincle "Terror'' 

för nraskinbw<'ri och lraclr sål<•des tillryggalagt d('n :2,100' långa 

dgen på H dy~n = :nn t. Farten hade "ålnnda ej ,·arit hiigre 

iin U,2 knop, ll\·ilkct fiir <·n undsiithringsco;kader af 20 ;l :lO knop,; 

fartYg utan tr:-tn;.;portfartyg f'j synrs antyda niigon brådska. Med 

dPn ijfriga e,.;kadel'll gick ( 'crYera ti ll Curacao dit Iran a nl iincle 

drn J i'i:c Jiaj. 

Emellertid hade regeringen i \fnshington från su1 rnilitiimt

t;wlre i London fått uppgift att Cap V crdc eskadem intråffat i 

( :adix, ll\·ilkcn nnclerriittclse, meddelad amiral i')ampson, siigc,.; för

måLt denne att iifn•rlemna blockaelen åt :2 monitorer och kanon

h;ltarue ,:amt med sina kraftigaste fart.Yg bep;if,·a s ig ti ll S:t ,Jttan
1 

P uerto Hico's bcfii;.;ta hamn, ln·arcst fiistningsverkcn bcskötos, 

ehuru utan niimm·iirdt restrltat., LLnder d<•n 12 Maj. Enligt uppgift 

:d' am iral Nampoons flaggkapten, sku ll e dock orsaken ti ll denneR 

gå ng o~t\'art Yarit hans hopp att antriiffa Cervcra i passagen 

mellan Cuba och Hayti, eller Yid S:t .Tuan. 

Härom siigc r niimndc flaggkapten: Fästningsverken vid R:t ,J u an 

besyarade elden e nerg iskt. Duellen pågick i tYå t immar, och det 

\'isad e sig hiiraf att en kapitulation sk ulle utan svårighet kunna fram

l\· ingas, i cl<·t att den \·cstm delen af bcfiistningsanordningarne 

\'H l' alltför svag för att uthiirda en <'Yeutucl långvarigan• b<'skjut

ning af våra fm·h-g, hvilka uta n att lida alh·arsam skada, kunde 

i n taga positioner utanför di.th(Jrandc fron ter - men Cerveras 

c::; kader fans icke i S:t Juan. Två veckor förut hade den lem

nat Cap V erdsöranw: vå r t•skaJcr kunde för monitorernas sknll 

rö m sig enda,.; t L'lngsamt framåt; vi vo1·o t11scn mil från Ha vana, 
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~om icke finge lämnas obevakadt; den fl.vgaude eskadern (Schleys) 

var iinnu, så vidt vi visste, någonstädes norr ut; vi hade inga 

landttmpper att hålla hufnidstaden med och icke heller tid att 

invänta sådana, för så Yidt vi skulle taga reda på C en· era; allt 

sammanlagdt gjorde rörel se veste r ut omedelbart nödviindig, och 

med saknad lemnadc vi vårt halfgjorda arbete och satte redan 

samma afton kurs på Ha vana. " 

Så H\ngt Rampson~ flaggkapten; till detta k uncle anmiirlms 

att intet af det anförda borde varit Sampson på förhand olwkant. 

I Puerto Plata vid S:t Domingo fick Sarnpson den 14:c veta 

att Crrvera ankommit till Curacao; h ån Puerto P lata satte• Sa111 p

son sig i förbindelsr med amerikanska kotJSUln i Cap Haytien. 

En följd af C'crveras ankomst till V estindien nu· ähen att 

Schlc.Y den lB Maj lemnade Hampton Rnaels fr·r att begih·a sig 

till V cstindien. ~lan kunde sålunda vii n ta en in t ressant jagt bland 

de V estindiska öarnc efter GetTeras eskader. Den U:e anliinde 

Schle.v till Charleston och fortsatte sedan söderut. 

Den 15:e lemnflclc Ccrvcra Curacao, sedan han der fvllt kol 

etc. och styrde rätt på Rantiago å Cullas sydkust.. ~ampsu n gick 

till Key \\r est, dit :-å väl han som Schley anliinde den l 8:e, och 

fyldc kol. D en Hl inlöpte Ccrvera Yiilbch åll cn inlöpte till San

tiago. Tvenne amerikanska kryssare, som lågo utanför inloppet, 

togo till flykten vid han s ankomst. Den O Maj gick Schky ut, 

begaf sig genom Yucatansundct till Cienfuegos dit man till rn 

början trodde Ccn·era hade seglat. Af hemliga rapporter öh·er 

Havana hörjade man emellertid å amerikansk :-ida misstiinka att 

Cervera var i Santiago, 11\·arfiirc Sehley di tsiindes och Rampson 

följde efter norra, viigcn. Den 27 l\laj kom Schleys eskader utan

för Santiago, der Sampson elen l:c ,J u ni inträffade. Denna hamn 

hade sålunda pit ett ganska o\·iintadt sätt blih-it den plat>;, om

kring lwilken krigshiincleberna koncentrerade sig och der afgöra.n

dct iih·en egdc rum. 

En iifvcrblick af krigsiiiget och dc öm sesidiga styrkorna 

torde hiir \·ara på sin plats. Bugten vid S<mtiago skii r djupt 

in i landet och iir förenncl med hah·et genom ett 2' låogt 
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och l 1, 2 kabellängel bred t inlopp. Vid i mc iindan af bugten lig

ge r, ungefär 7 kilometer fdn inloppet, staelen Santiago, som iir 

den obefästa hufvudorten för provinsen med :-;amma namn. In

loppet ii r deremot befiistadt; å östra stranden fra mför det gamla 

pittoreska fort MotTo bcfa un sig ett öppet batteri. På andra sidan 

vid i::loeapa ett liktwndc, håcb bestyckade med kanoner och kast

pje~cr, afsedela att skjuta mot s jön, samt slntligen midt för inlop

pet på halfön "P11nta C01·da ·' ett batteri, som kunde bestryka det-

san".in1a. 

l denna priik t iga hamn, som t. u. m. ii r skyddad i'iir insyn, 

fann ('ervera icke hlott en tillfl.\·kt:-;ort utan iifvcn fiirstiirkning 

uti kryssare n '· Hci 11a ~I l'rccdcs .. , d t sy,; terfartyg t ill den vid Ca

vite förlorade '' Hein a Christinn ·' . :Men oaktaclt den blott ii r lO 

år gammal voro de:-;,; pannor dock obl'llkbara, hvarfiir den egent

ligen bidrog till Santiagos fö rsvar genom sina landsatta pjescr, 

JJVaraf 16 cm. kanonerna, fördelad r 2 till bYarj e batteri, utgj orde 

niira nog den enda dugliga bestyckninf':Cn på batterierna \·id So

capa och Punta Uorda. 

1-ltridskraftcrna till lands uti denila del af ön, som för öfrigt 

var ett hufvudtillhåll för insurgenterna, synas efter dc tillförlitli

ga:-;te kiillor vid tiden omkr. den l .Juli ha utgjnrts utflf: 

l Santiago ......... ...... :l ,H60 tn an 

, ~Iasa ni c la .. ...... ... ö,OOO ,, 

" U uanta namo. .. ..... . 7,000 , 

samt dessutom betydliga gamisoner i H olguin oel1 ~ipe: 

l :tanför Santiago voro den l .Juni ameriknnska flottans star

ka~;te fartyg samlade. "Orcgon·' hade stött t ill bloekadc~skadern 

dtcr att ha tillryggalaf'.'t den U,OOO' långa viigen fr?m t:itilla haf

vct till Florida undrr en medelfart <t f ll,H; knop. 1-:skndc'rn be

:-;tod utaf: 

Orogem 

Iowa 

.Massachu :-;ctts 

fndiana 

Texas 
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Brookh·n F. St. snabbaste gör-

~ ew-Y ork delpansrade krysf'arc. 

~c\1·-()rleans, nyan,..kaHad 

~chleys 

Sampsons 

jemte flera mindre kryssare. anxili ii rkryssare, kanonb;'lta r ol;h tor

pedbåtar samt mindre fartyg;, l1vilkas antal ,·arierade allt efter de 

In-af öfriga tjenstcr uppstiildc. 

D en amerikanska flottans llllfn1cluppgift var att hålla ham

nen vii! tillsluten, sedan genom en noggran recognosering blifvit 

konstateradt att Cen ·<·ra verkligen befann sig der, för att kunna 

vara siikcr alt iih·erf\'•ramlet af dt> trupper, hvilka nu, då lwfvet 

var fritt , horde taga ('u ha i besittning, ej skulle kunna ,;tiirns, 

möj ligen omin te tgö ra;;;, genom ett djerft anfall af Cen·e ra~ sn::tbb

gående fartyg. ~Iöjligen s.nms planci· för·plegat hån dc blocke

randes sida att intriinga i hamnen och derinn e söka krossa span

ska sty rkan. D e den 3 ' :., '" och ~ '.; upprepade lwskjutning:MJH' 

af befästningarnc vid i.nlnppet kunna tydas sum förberrdd~cr till 

ett d,d ikt intriingamlc. Dc",.;a bombardement nflupo cmelll'ltid 

utan uiimm·iird skada varP s i~ >L fii:.;tn ingar ell er fart;.·g:. 

Om det var en 0h·erdrif,·en fruktan f(i r fiistningamrs st.vrka, 

f ii r m i nor, eller om a tHlra or,.;aker förm ådde Sam p son att c j 

gcnum forcrring af loppet f' lå ett kraftigt slag, kan nn e j af

göras. Emellertid antog han förslaget att fö rsänka loppet, vissrr

ligen härigenom sjclf afståe nde fr;1n chanccn af forcering-, men å 

andra sidan i hopp att hiirigenom kunna s:"1 att siiga siitta cLt lås 

för dörren. F(ir att kunna utföra detta försågs kol ångaren •' )ler

rimae'· med minor under hotten, apterade så, att de kunde tiindm; 

från bryggan. l len 8 .Tun i kL :3 f. m. styrde ")lerrimac'' under 

befäl af löjtnant H 0b:.;o n med en be:-;iittning af 7 f ri\'illiga mot 

inloppet, som uppnådeles \'id daggr.n1ingcn. Under hiiftig beskjut

ning f rån strandbatterierna fortsattes gången tills fartyget t:ommit 

1 1 
" kalwlliingd innanför MotTO, då maskinen stoppade!". rodret 

lades dikt och surrades; man liit gå ankaret och bcsiittningen 

med nndantag af chefen gick i en joll akten1t. })å alla ,·oro i 

siik erltet tryckte löjtnant Hobso n på aftryekningsknappen, ll\·an·f

ter han hoppade i sjön och sam ombord i jollen. Minorna på 
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babonls sida sprungo oeh slogo ut botten på fartyget, som sjönk 

snabbt. Besiittningen i jollen beskiits oclt t\·angs att gifva Rig. 

Jublet iifver <len lyckliga tillstoppningen af loppet var å ameri

kanska sidan stort. I sjelfva \·crkct hade dc ej Rior anledning

att jttbla, ty ~'lerrimac lade sig liings f'ftcr kanalen och utgjorde 

alls intet hinder fiir dess passerande. Orn nu amerikanarne i 

föl'litan på försänkningens effektivitt~t fönmmmat bevakningen 

kunde detta fiiretag istiillet blifvit ödesdigert. Emellertid upp

togs hornbarelementet redan den 7 .Tttni, ch"t icke mindre iin l,HOO 

projektiler kastaLles i lan<l. Den lO .Juni ttpprcpacles åtr.r \)('skjut

ningen, i hYad af,-ig-t iir okiindt. 

Undct· tiden bedrcf,.; tttrn;.;tningen af transportflottan och in

vasionshiiren i Talllpa. 

Den ;)() l\laj et·höll i.!;L'ncral ;-\chaftcr'''), ch<'f för den i Tallipa 

och ~1obilc sammandragna :J:tp arrnC>kåren. order från \Yashington 

att "afgft med Eder st.n·ka för att tillfångataga garnisonen i ~all·

tiag-o och bitriid:1 vid cröfringcn :1t hamn en och flottan." 

Embarkeringen af förråden påbörjades följanek dag och den 

6 ,J u ni beg:·ntc truppernas ombordtagande å dc föri'amlaclt• tmns

portfartygen, ;J~ st. till antalet. Efter ;) dagar ntr truppst)Tkan, 

i det niirmaste Hi,OOO man, ombordtagen och transporten den 9:c 

klar att afgå, men affärLlen uppsköt" på den grund att gcHcral 

Shafter aftonen fömt <•rhållit order att 11ppskjuta afgången eme-

dan ·•ett misstänkt fartyg observerat~ i ~icholas ehannel·'. H ii-

star och mulor debarkerades åter under viintningRtiden. Ofvan 

anförda ombordtagning af trupperna föt·siggick visserligPn icke 

utan oreda, men , i betraktande af dc för handen varande omstän

digheterna, f.Sanslm tillfredsställande. Tampa liimpar sig nemligcn 

icke för inskeppuing af en arruekår, om inskeppningen skall ske 

med skyud~amhet, ty endast hillften af de erforderliga transport

fartygen k11nna samtidigt ligga vid kaj; sjclfva hanmen ligger l'i 

km. från Tampas stad, hYartill endast tYennc jernviigar norrifrån 

'J l'ppgirtorna riiranclo g·oHol'<ll Slmftet·s expctlitiorr äro godhf.ltsfullt 

moddulade af Komm.-kapton Oahl~t'o ll , S\Jill, nt;;änll af svollska reg('l'ingen 

att ,;tudcm krig;:t , rm•clföljde C'Xpeditionell. 
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·Jcda, och på dessa svälde trafikeu under embarkeringselagame ut 

till 90 g~ r. cle11 cljcs va n liga. 

Viken vid Tampa är deremot en .'·pperlig ,;amling~plats för 

en under utrustning varande transportflott.::l , emcclnn den är rym

lig och liitt att bevaka. 

Den I 2 ,Juni an såg man faran för ficndtliga fart.'·g till SJOS 

11ndanrö j d, och förbereclelsema till afgång vidtogof-' Mer, lwarcfkr 

gcn('ral Shaftcr den 14 lemnade Tampa hay med ~O tran sportfar

tyg, konvojerade af J kanonbåtar; transportflottan styrde ned mot 

Dry Tortugas och pas:;cradc emellan Dry Tortugas och Rebecka 

Shoal kl. n c. m. den 15. l )runa natt tillstöttE' !'l transportfartyg 

och (;Il del konvujfart.vg, deribland slagskeppet lndiana. Trans

porten bestod stJ lunda af :~:l fartyg om ett sammnn lagdt tonnage 

af 6~,000 tons . 

.l\Iedföljandc· Bil. l ut\·i,.;ar transportens :;ammansiittning. På 

densamma voro embarkerade !H rcguliera infanteriregementen och 

:? volunteerregernenten, G regnliera och ett volunteerkavallerirege

mcnten, samtliga ::~fsuttna, samt en sqvadron beridet kavalleri (290 

inan), vidare 8 b::~tterier liitt artilleri och 2 batterier tungt arti lleri, 

en ingcniörbataljon och ett signaldetachcmeut, sammanlagdt enl. 

uppgift af gencml Shafter, 81 fi officerare och 16,072 man. 

Hiiri torde llock vara inriiknadt h~~~pitabpcrsonal, stufnings

m::~nsk::~p o. d., ty enl. från ~eneralqvnrterrniistaren bekommen upp

gift (se Bil J) ::;knllc lllltal et Y::lrit 8HJ officerare och 15,058 

man. Dc örlogsfmtyg, som konvojerade transportflottan, voro 

högst lö, men dc voro icke alla s::~mtidigt närvarande med un

dant::~g af den 1 \) Jun i på miudagen, då trani'port och konYojfar

tygcn ungcfiirligcn hade de liigcn, som framgå af vidfogade teck

ning. 

Expcditionpn sty rdP nwllan Cuba och lhhamn öarrw, följan

dc den trade, som visas af bifogad() kartutkast 

Under dc dagar transporten var på ,·iig rensade krigsfarLy

gen striimlerua kring inloppet till Gmntanamobugtcn, den utsedda 

landstigningsplatscn, från ~panska trupper och befästningar, oeh 

Rmnpsun Rattc ;1 uyo i ~<'en ett storartmlt bombardement ::~f San-
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tiago, vie] hvilket iih·en dynamitkryssaren V esuvius Jeltog. D en 

20 .Tn ni a1JiiinJe transportflottan utanför Baquiri halfviigs mellan 

Santiago och Cl uantanamo. D enna plats hade blifvit utsedd till 

debarkeringen emedan den låg nära Santiago samt egdP. en molo 

och en brygga, hvilken borde underHitta sjelfva landstigningen. 

Denna Rkedde hufvudsakligen med hjelp af krigsfartygens båtar 

samt började den 22 .Juni, då 6,000 man ilandsattes. Följande 

dag, den 23, gin go åter 6,000 man i land, h varvid debarkering iifven 

egdc ru m vid i::libouc:·- Den 24- gick återstoden af truppen i 

land. Den :.?5:c ilandfiirdcF det liitta artilleriet och först den 2G:e 

triingen. Alltså åtgick för hela denna opct·ation ö dagar. Den 

understöddes af insurgenterna och oroades på intet vis af spa n

jorerna. 

Dock bör anmiirkas att det Yar först efter l4 dagar, som armeen 

i land hade fått proviantförråd för mer iin dagen. 

Telegrafförbindelse etablerades nu af amcrikanarn e från Ba

quiri <.i h rer Hayiti direkt till \Ya;;hington. 

Hörande dc operationer till lands, som 1111 följde, ber jag att få 

fatta mig helt kort. 

Under stora mödor framträngde amerikaname vestemt. l)cn 

bergiga terrängen med sina usla viigar, den tropiska hettan och 

regnet, den olämpliga utrustningen samt dåliga intendenturen satte 

jemtc spanjorernas sega motstånd de amerikanska soldaterna på 

Mrda prof. Hiirtill kommo sjukdomar, som nedlade långt fl e

ra soldater iin dc spanska kulorna. D en l och 2 Juli nt

kiimpadcs de blodiga Sammandrabbningarne utefter linien Cane_v 

S:t Juan --- Aguadores, hvilkcu linie amerikaname ej !ynkades for

cera hufvudRakligcn af brist pit artilleri. X epanska sidan deltogo 

viJ pass 500 matroser i striden. D et egendomliga inträffade att 

vid stridens slut trodde sig båda motståndame ha dragit det kor

taste strået, och general Shafter missmodig och sjuk motsåg nöd

viindigheten af att draga sig tillbaka och åter inskeppa sig. Emel

lertid intriiffaclc nu en tillclragelsc, som i ett slag förändrade hela 

situationen. Amiral CetTera bröt si~ ncmligcn elen J .fuli ut från 

Rantia~o. 
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~jö~laget yi([ ::-:lantiai-!'o (hvaraf en ,.;kiz;', meddelaR) som slutade 

med elen "panska flottan!' fnllstiindig-a förstöring, utm:irker slu t

punkte n i sjökri~e t mellan Spanien och .\mcrika. Oaktadt ~tri

dt•n 11tkiimpade,.; \·id fullt dagsljus och irkc· erbjöd några som 

helst fön·eeklingar, iiro dock alla bcriittclsf'r derom, så viil dc of-

ficiela som dc andra, fulla af motsägelser i dctalj(~ma. 

taga :"VIll lf'c! ning amiral i-'amp"o'ts offirif'la rapport, s:l finna Yi , 

att elen ;) :c .Juli, kl. !l ,:3o pf1 morgonen pansarkryssaren ·• Brookl_n1·' 

och slag,.;krppen "Texas··, " lowr1.", ·'Orego n" och "1ndiana··, lågo 

ptt stna blockadstationer i nu uppräknad onlnin,l!;, i c•n halkirkcl 

utanfiir :-lantiag·o. Fr!in " lnwa:', "0111 l~tg- rakt utanfiir illluppct , 

omki-in!!; .J mil frru1 land, npptiicktc:-; fiir:"t kl :-n,:ll amiral Ccor\·cras 

flag11:~h·pp ··lnfnnta "\!ari a Tcresa··, <styrande ut genom kanalf•n. 

D('n span,:ka linirn lwståf'rHlc al' f lag).:skf•ppct, åtföljd t af ·· \riz

eaya ··, •· ('IH-i:-; tobal Colon ··. och ·· _ \ lrnirante Oqnendu'· hade en 

liingcl af omkr. HO() m. På dt af;;tånd af c:a l ,000 rn. kon r mo 

clerp}~ toqwdbfitfiirst i'>ra rn c ··Pluton -- of' h "Furor··. Då cornrnoclo r•) 

f::lchlry, snm unclf•r amiral kampsons tillfälliga frånvaro nrecl pan

sarkrn;,.;aren ··X e w-York" fi)rdc befiilct, vanmade sif.!:nalen från 

"lowa'· fii~nalerade l r an en allmän rörelse framåt mot inloppet. 

Kl. D,<o afRkiit "'[uwa·· det första skottet på ett afst~tnrl af o111kr. 

fl,OOO n1. och -fortsatte att sk ju ta allt under det att hon lliirmade 

sig hamnrnynningcn. Snart hlef det t_vdligt att "Maria 'L'ert•Ra··, 

som girat vestntrt hiin, lw mme att passe ra mellan laneld och 

''Brooklyn·', so rn leg-at tvf1 mil till hafs, men llll s tyrde åt iist<·r 

för att genskjuta henne. '·Texas"' , som låg närmao;t •·BrvnklYn" i 

halfcirkeln , börjadP he;:kjuta ·'Maria Teresa" på ett afRtånd af 

omkrinf!; :~,t:\00 111. P å ~,20Q m. afståml sdingdc •· [owa'" upp ueh 

afskiit en bredsida mot u lVIaria TNesa". '·(h·c·gorr'', nii;.;t ''Brook

l.vn '· eskadcru;.; snabbaHte fartyg, men som l e~at i lralfcirkclrrs iist

ligastc del, började nu iifven beskjutningen fastiiu på långt hålL 

J ;):) rnirlllter rasade striden häftigt, under det den spanska flot

t an ångade åt \·es ter tätt under land, och d('n amerikanska. iih·en 

d en form erad pt1 kolonn med '' Brooklyn " so m ledare, förföljde. 

15 minuh•r cfkr :-;t ridens början var '·jlm·ia Terc.,a" skjutc11 i 
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brand, sark:vl" dtcr nch ~tyrdf' till ~lnt p:0

L land H 1 2' fr~n hamn

mynni n gr· n. l :ndi'r 1 id r· n \'ttllno "Yizcaya ", ''('ristobal Colon" 

och ·· Oqncll(lo'' piL slagske ppen och koncentrerade ~'<in eld mot 

"Brook ly n'' . "( >t[l1Cndn" bröt dock snart nr l ini en och gick på 

land en half mil bortom "Tcrr.sa", lemnande ''Yizcaya'' och "(\l

lon" nwcl, ~om det t~·cldc>' , enda~t "Brooklyn" till förföljare. ~fen 

"Orcg;on" yjsade sig; \'ar:L li\ngt ~nabbarc iin spanjorerna tiinkt ~ig;, 

OC'h kom, sedan den g;ått om '•Texas" och "Iowa", npp 600 m. ef

ter "Broold:·n", och hehi.tll d(•nna plat fi ii n da tills striden" ;;]n t. 

Detta m:'\ttc varit 1 0,1"1 f'amtitligt lllCcl att "Oqttf'tHlo" Rtynle på 

land. "Bronk ly n" och "0regon" fortsatt P jagten p?t '' Vizcaya'' o c h 

"Colon" tutder oafbrntct ,;kjntandl'. 

Kl. lO,&:l biirjadc "Viscaya" hrinna och ''('o lon", som gått ak

ter om, gick ntt upp Ilielian henne och land giirandr fi.ir ('ll stund 

hi'tgre fart iin "Broo!J_yn". "Yizeaya" st_vrdf' mt ll,tö på l11nd, 21 

mil från hamnttt.nmingr•n. "Colull'', som styrde tiitt under land, 

hade Htt ett försprång p:\ G il 7 rnil. "Brooklyn" höll ttpp m'Jt 

en punkt strax i n vid Capo el c ( ' ruz, d<•r "(\.Jon'' m h te pa:<,.:<• ra , 

och "Oregon" hi\ll sig strax dtc•r. för att genskjuta henne om 

hon iindradc lwr,.;. ]\{el lan kl. 11 ,t H och l2,oo lossade~ intet ><kutt, 

men vid sistniinmcla tid för,;öktc "0regon'' ~·tt skott från et t af 

sma ~3 cm. kanoner och fann att det gick förl1i ''Colott", som 

enda,.;t för en kurtare stund kunnat bibehålla den höga far

ten , oeh nu började sakta. "Brooklyn'' gaf nn iih·cn del och se

dan båda fart_vgen skjutit -± it 5 skott gick "Colon" på land 

och strök flaggen kl. l, 2o på ett afctånd af "Hl mil frå n f::iantiago. 

K u n ii r made si)!; iifven "Texas" Ol'h "New- Y ork" fa~t de iinnu ej 

voro inom h{Ul. "~c w-York", amiral Samp>'ons flaggskepp, hade 

vid stridewl början yarit c1 mil öster 0111 blockadlinien, på dg 

till Siboney, tl cr amiralen sk ulle sammantriiffa med general i-ihaf

ter. '':\c w-Y ork" \·iindl' emellertid genast och fick \·ara med om 

slutet, utan att dock kunna taga någon del i sje lfva striden. 

Låt oss nu återviinda ti ll dc båda torpedhåtf;irstörarne "Plu

ton" och '•Fnror''. Xiir de syutcs i hamnrnynni n)!en Yiinde genast 

"Ind iana", "Oregron'', '· lowa" och "Texas", som fö!'llt he~kjutit 
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de spanska slagf'lwppen, sin eld emot dem, hiiri understödda af 

det lilla auxiliärfartyget ''Gloucester·', en f. d. yacht. "Glouce

ster" 11tsatte sig på det djerfvaste vis för torpedbåtsförstörames 

griifre :utillcri samt för cld.-n från strandbattericrna. Torpedbåts

förstörames öde afgjordcs af ·'Gloucester~ och "Jndiana". och 20 

minuter sedan <lf' börjat striden hade den ena sjunkit och den 

andra gått p;\ land. 

Spanjorrrna gjorde medan dc passerade kanalen en fart af 8 

:\ l O knop, men ökade drnna så fort de kommit ut i öppet vat

ten. .. Cristobal Colon ", det enda af fartygen, :;om ansågs göra 

högre fart iin amerikanarne, höll visserligen en stund ~Brooklyn '' och 

'' Oregnn·' stången , men saktade snart. Amiral :-lampson har be

riiknat hennes fart från "starten" till slutet till l i..l,1 knop. "Brook

lyn" hade enelast Bitt ena rnai-ikinpar påkoppladt och gaf flig- icke 

tid att koppla på det a11dra paret; dock fick hon genom ökaclt 

ångtryck upp s1n fart :frnn 14- till 16 knop. "Oregon•' ~jorclc 

iifven l() knop och fick upp sitt tryck förvånande hastigt. 

A merikauarne f i n go endast 2 man sårade och l död alla 3 

på ''Hrou\dyn''. 

Spanjorema,; förlust har 11ppgifvits till 975 döda o~_;h 1,600 

fångar, drraf 500 sÄrade. 

l rnder intryck af den skildrade stridens utgång fordrade ge

liera] Slwfter de spantika tmppernas unclerkaste],;c•. 

Efter vapcnsti ll rstånd, underhandlingar oeh den 10 .Juli ett 

nytt hornbarelement af staden kapitulerade dcu .spanska gcnl'ralen 

den 4 .fuli, o<" h inbegrcpos, obegripligt nog, uti denna kapituhttion 

iifven alla i provinsen stående trupper. 

l ofvanniimnda bombardement dcltogo iifven slagskeppen, som, 

liggande vid Aguaclore~:;, iifver· bergen siindc 106 tunga projektiler, 

hvaraf uågon skada :mstiildes. Genom säukuing af ~ l{eina M\• r~_;c

de,.,·' hade spanjorerna sökt spärra hamnen. 

D<·n 17 .) u Ii togos provinserna i. formel besittning af amL•ri

kanarne, hvilka med ett spanskt ånghåtsbolag träffade öfverens

kommelse om fångarnos hemförande. Hiirigenom bleho amerika

name bcfri::~de från dess?!, t'skort blcf obehöfli~ och intet klago-
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mål iih·er behandlingen kunde gerna uppstå, då S]HHIJOrerna seg

lade uneler egen flagg. 
L: n der det att cleRsa händelser inträffade på Cuba, utfördes i 

d o europeiska farvattnen en expedition som i korthet bör om

niimnas såsom belysande för spansk krigföring. Vi anföra enelast 

data, t_,. hiir, om någonsin , tala dessa för sig sjclfva. Den 1
G/ G 

}cmnacle amiral Camara med "Pelayo", '·Carlos V" auxiliärkr.YS

sarn e "Rapid o", "Patriota" och torpedbåtsförstömme "Auclav. ", 

"Osaclou och "Proserpina" samt flera transportfartyg, medförande 

-±,000 man, Caclix och satte ostlig kurs. Den ~G / 6 inlöpte eska

dem till Port Sa"icl. Den 1/ 7 giugo fartygen utanför neutrala 

gränsen och togo kol från egna lwlfartyg, sedan de a:f engelska 

regeringen blifvit nekade att taga kol iland. Den '' ·7 sändes tor

pedbåtarne hem, emedan man fön:;t n n komlllit under fnnd med att 

deras kolförråd vore otillräckl igt för elen långa färden och samti

digt inlöpte de Ptora fartygen i Snczkanalcn. D en ~ 7 återvände 

hela eskadern ~amma viig den kommit och intt"iiffade åte r i Spa

nien elen 1n; 7, '·Pelayo" bogserad af ""Carlos V". 

Efter den händelse, som blifvit kallad t-lantiagus fall rn ~ n 

mera betecknande borde benämnas trupperna;;: kapitulation, fort

satte kriget på det öfriga Cuba. KryHsarne gingo in i åtskilliga 

hamnar och förstörde der liggande små kanonbåtar och transport

fartyg. I slutet af .f uli landsattes en expeditionskår på Puerto 

Hico som mottoo-s väl af befolknin•ren och C]. rönte n:l.got mot-
' o o . ~ 

stånd. Den 12 Augusti slötos fredsprelimioiirerna enligt ll\·ilka 

Spanien skull e cvacuer:1 V cstindien oeh amerikanarn e hålla Manila 

hesatt tills vid den ddinitint freden skulle afgöras om Filipinci·

nas regering,.:siitt och stiil l ni ng. 

Då vi gå att kasta en återblick på det nu ski:.~zemde kriget, 

i<ir att deraf söka draga några liirdornar, torde en sådan und~r

sökning vi,.;a att cles~a hufvudsakligcn iiro af negat iv natur. 
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Söker man efter skälen till den stmtegiska fördel n ingen af 

stridskrafterna, så iir n'dan förut antydt ?.tt Amerika hade den 

starkares riitt att brRtämrna krigsskådeplatsen efter sina planer 

och tillg[mgar, d. v. R. var i det l:iget att kunna taga initiativ. 

Spanien var förbehållet defensivens, af mot:,tåndaren helt och 

hållet beroende, åtgä rder. H vilken oerhördt. sdlr uppgift, som fö

relades Dpanicn inses liitt, då man bet:"! n k er att A tianten ski lde 

det från den niirmaste krigsskådeplatsen, och att fartyg för att nå 

den andra måste tillryggaliii[ga 1, :3 af jordens omkrets. På båda 

.;tiillena fnnnos vid higsutbrottet endast otillräckliga stridskrafter. 

H vilka af dessa borde utHlerstödjas·! !--le der det första strategiskt 

politiska spörsmål spanska krigsstyrelsen hade att besvara. ){c

dan det att hafva bcrcdt sig ett sådant läge vid utbrottet af ett 

krig, som hela vm·lden, ut•Jlll !-'panicn, redan länge sett vara ound

vikligt, måste betecknas som rtt stort fel. Emellertid b(•slöts att 

unJen;tödja Cttba och lemna dc iin mer aflägsna Filipinerna åt 

~itt öde. Cavitc visade att ~ · tt understöd, afgånget först Yicl ifrå

~aYamndc tidpu nk t, blott hade anträ ffa t spillrorna af Montojos 

flotta. 

~\tt mrd den sty rka, som stiildcs till Cen'cras förfogande, 

ktmna rycka Cnba, behiget som det iir invid Amerikas knst, ur 

insurgenternas och amerikanarnc:; fasta grepp tycks "a priori" 

,·ara omöjligt. Hade Cuba, >iOm rPdan kostat så mycket blod och 

pen ningar, blifvit lemnadt ?tt sitt vif'sa öde, och en styrka eqviva

lent med Dewey's i tid blifvit siind till Filipinerna, hade drnna 

i"1grupp sannolikt blih·it riiJdad. Längre fram synes denna tanke 

slagit den spanska regeringen ocb amiral Camaras sjötåg sattes i 

i:lCe n med redan omniim nda resultat. Det var Cm·vcras nederlag, 

som orsakade Camaras åtcrk:dlande, och båda kolo nialgruppema 

voro öfvergifna. Också synas amerikaname numer anse som en 

!dir pligt att äfven "befria" Filipinerna. Obeslutsamhet och \'an

kelmod, möjligen till en del on;akade af inre politiska skäl, som 

man ej kiinner, beteckna sålunda å spansk sida krigets planliigg

ning. I-T vad var det som förmådde Ccrvcra att när han långsamt 

kom gående öfver ..\ tianten med sin snabba eskader just uppsö-
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b ~antiago, en illa skyddad hamn i en bergig aE insurgenterna 

besatt landsdel och utan förbindelse med C ubas hjcrta, 1--fa\·ana"! 

l I varför ej gå direkt dit., antingen den södra el ler elen norra vii

gen, hvilkct troligen i betraktande af !war den amerikanska flot

tan befann sig, lyckats. :-lampson var ju vid Puerto Rico och 

:->chley vid Hampton Roads. För Npanien må;;t<· det ju varit ett 

ön~kem:1 l att kunna koncentrera :;;itt försvar vid den ~tarkaste 

punkten, det vä l bcfiist.a och bemannade Jlavanil. nl~n kan ju 

tiinka sig iltt fruktan för att Havana vore starkt blockcradt hm

nat afhål la Cen·era. En demonstration . mot ~\.nwrikas östra kust 

torclc varit tillräckligt att draga upp hela vestindiska cskilclern 

för att skydda de skrikande .:"rew-Y orkska mil! ion ii rcrnao; villor, 

och clcri'fter lt:~de Ccrvera kunnat gå till Havana. f-icclan han 

blifvit ttpptiickt vid ~fartiniquc voro chaneerna att lyekas min

fi kade, lll<'n siikerligcn ändoek ganska stora. Vilra e_gna maniivrc·r 

,-isa att en sådan ope ration bör lyekas. I-I varför gick alltså Cer

,.<Ta till Santiago'! Sanno likt var skälet hiirtill kolbrist, kolbrist 

(• ftcr endast 3,000 <l :?,500· gång med sakta fart med fartyg hvil-

kas aktionsrndie a11gifves till 9,000' . Och hvarför lenmade han 

f• j :->antiago så fort han der fyllt kol. Det driijdc dock 8 flagar 

inna rt de amerikanska cskadrarne förenade sig utanför. .fag har 

!" Ctt uppgif,·as, fast det förefaller otroligt, att Cen ·eras 4 fartyg 

tutde r den na tid ei hunno fylla sina förråd. Or,.;aken hvarför ej 

8triden kom att utkiimpas på den för Spanien förrn:omligaste plat

I' Pn, sk ulle sålunda varit brist i utredning och anordning, ll\·artill 

•;i\1 kommer brist på energi. Vi komma emellertid till flera frA

getecken vid den spanska flottlcdninge n. Hvarför valde Cen·era, 

d;\ en utbrytning blih·it bes lutad, just den allra oliim pligaste tid

punkten, i stället för då amerikaname efter Merrimacs sänkning 

:~ntagligen voro mindre vaksamma, eller då blockadeskadern under 

<.' Il veckas tid ntr förs.n1gad i och för konvoj af transportflott:m. 

Då :;.;hafter efter de blodiga s triderna den l och :? Juli vacklade, 

lernnade ( ~ervera hamnen just då ett kraftigt deltagande från flot

tans sida, isynnerhet af dess lätta artilleri, haft största ut

,.; igt att förmå Shafter att åter inskepp<1 sig. Men dit dra-
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ger han artilleristerna ombord nch gÄt' ut. Segern uppmuntrar 

Shafter, men verkar förkrossande på de spam!l<a landttrupperna, 

och Santiago faller. 

En spansk tidning (Rcvista general de la Marina) söh·r för

klara saken dels genom direkta ordres från gc'neral Blanco och 

spanska sjöministern, dels genom dcu omständighell·n att då San

tiago dag~n förut erhållit en förstiirkning af 3,000 man utan pro

viant, måste Cervera gå ut för att förråden ,;kulle räcb. Span

ska flottan skdle sålunda blifvit i Yiss bemiirkclsc uthungrad. 

Oklara befiilsförhållanden torde och Yarit en bidragande orsale 

l'vlen å andra sidan, hvadör landsatte arnerikam1rn<• sim1 tl'ilp

pcr just vid Santiago. Att företaget lyckades bör ej ut<w vidare 

t~1gas som h<•vis för de~:~s klokhet. Hur ku11dc <ITIJ'crikaname \·eta 

att efter Santiagos s. k. fall en liten af g1Ila fcb(•rn härjad styrka, 

landsatt i c·n afliigsr•n otillgänglig del af ön, sk ulle· kunna föror

saka dess öfvcrgifv;mde. Huru kunde anwrikannrne ana att dc i 

Guantanamo stäcndr spa njorerna, till :~ntald öfverliigsna clt•m i 

Sautiago, icke skulle göra en min till anfall i deras rygg·' ~vår

ligcn kunde amerikanarnt· förutse, ltv<JrkPn att intet försök skulle 

göras att hindra landstigningc·n vid Baquiri, der spanjorerna. i de 

tvärbranta bt•rgcn varit i skydd emot anwrikHnai'IH'S eld, t>ller att 

tran:;portflottan sk ull<· blifvn oantastad. Svarc·t på allt detta blir 

endast -- de måtte kiint spanjon·rna \'iii. Fördaget ~'~.vn<·s från 

militär sida ej inbjud:~ till imitation. 

'iaUik. Utom de n·dan gjord<~ antydningame vid omniimnn.ndet af 

sh1gct vid Cavit<•, lem nar kriget, siirskildt ~antiago-slagl't, anled

ning till vidrörandet :~f vis:-;a taktiska spörsmål. lytbr.\·tningen 

från hamrwn vid Santiago skedde en härlig söndags f. m. Alla 

författare, som behandlat slaget, iiro enstämmiga i sin förkastelse

dom öfver deth1 tillviigagåt•nde. Oaktadt dPt iir föga tilltahmdP 

<~U d<'ltaga i stenkastning!•n emot en slagc• u amiral, kunna vi iek!' 

f(imek;, att förkastPlsedonwn synes motiverad. Cc·rn·ra kunde 

naturligtvis ej tiinka sig att slippa undan os<·dd, d?1 han bad<' att 

omrdelhart stryka förbi drn amerikan;;ka eskadern, och Yi <'j n]er 

lefva i undrr\'f.> rk('n,.: tid. !Tan bord<· ya]t natten. Oh·anniilllnda 
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spanska tidning förklarar att detta på grund af farvattnets kro

kiga beskaffenhet ej varit möjligt, men detta påstående måste va

ra grundadt på någon missuppfattning, ty farvattnet är icke kro

kigt, utan m rak kurs leder från Punta Gorda till Morro, och 

hvilken sjöman som ·helst bör kunna nattetid taga sig ut ur denna 

hamn. Man har äfvcn sökt förklaringen i en fruktan för minor, 

hvilkas läge ej på natten varit fullt kändt, men det vill synas som 

om spanjorerna icke haft andra minor än vid en bom fästa stöt

minor. Cervera lär för öfrigt till en början haftför afsigt ~tt gå ut 

föregående natt, men då han såg några eldar i land, tog han 

detta för signaler och afstod. N u kan visserligen invän

das att han hade föga utsigt att obemärkt komma ut äfvcn på 

natten. Antagligt iir att han genast blifvit upptäckt af de när

mast liggande fartygen, synnerligast som det var månsken. Men 

projektörer kunna förstörno;, och det är konstateradt att det är yt

trrst svårt att hålla ett <mcla fartyg under belysning, hur mycket 

mer då eu lwl <'s kader, och detta medför omöjliggörandet af verk

sam eld. Vi påminna om att under den utkiimpadr striden "Cri~ 

stabal Colon" under ('n viss p(•riod var 6 a 7' framför sina mot

ståndare, och detta hade nattetid sannolikt betydt räddning. Mot 

formeringen vid utbrotkt kan med skäl anmärkas, att den var för 

sluten. Om fartygen spridt sig, hade de icke som nu skedde 

måst löpa gatlopp och dervid blifvit utsatta det ena cft!'l· detan

dra, fiir äfvcn d<' tt·ögan· mncrikanska fartygens ('Id. 

En spridning af de spanska fartygPn genast vid utloppet 

hadn verkat m·isslwt och splittring hos fienden och tid had!' vun

nits. Möjligen hade det varit iindamålst'nligt, om de spanska 

kryssarna hållit s ig tillsamman td\ och två för att, sedan slag.>kep

P<'n pa . .;serats, varit de snabba kryssarne Brooklyn och New-York 

hvar för sig öfverlägsna. Att, som nu skPdd(•, stryka m<'d kolon

JH'n nteft<·r land, betog .'3panjon·rna en manöverförmåga, som de 

bibehållit derest d!• stuckit direkt till sjös. Om dessa försigtig

hetsm;\tt vidtagits, och genombrytningen skett nattetid, hade chan

eerna för en j<'mfördsevis lyckad utgång ej varit små. Slaget 

gifvc:r oss inga Hirdomar om fartygs ledning. Spanjorerna löpte 
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fö,r. lifvet och sköto. Anw_rikanarne följde efter utan ordning och 
Rköto mer, se der allt. Mer1 Jwr d~ <tmiral Sampson skött sin ro le 
ut:mför ~antiago så synnerligen förtjenstfullt'! - Enligt min upJ?
fattning ing<tlnnch li'ör att q10tivera detta påståend0, bör än .en 
gång påpPkas, ;~tt bdästningarnc vid Santiago voro misl'rab,la._ 

1
En 

tysk fartygsclwf, som 0medclbart efter kapitulatiqnen, besökte 
qem, ger ·en detaljerad och ·drastisk beskrifning af sitt be$ök. 
Det kan vara nog att dcrnr anföra att Morros 5 kanonN vo~·o 
gjutna på Hi och 1700-talen och scom·p rcfflade. Mönmrnc,_ af 
j~rn, , profskötas sedan :1 f am('rikanarnc och gåfvo en maximi por
te af 800 yards! Vid ~ocapa var drt ungefär på samma vis. 
.:\Ian k:tn derför siiga att artilleriförsvaret utgjordes endast af ± 
st. moderna lö cm. k:tnoner, af hvilka blott ~ st. beströko sjclha 
inloppet. Och på dessa Ptindiga bcfiistningar !Jade Sampson upll
rcpadc gi\ngcr bstat 1,000-t:tls projektiler. Till nvad nytta·: ~og 
borde ban snart kunn:tt inse befiistning:trncs verkliga bef<kaf
fcn hl·t och derpå undauröjt miijligen befintliga minor, intrii.ngt i 
hamJH·n och der t:tgit eller f<.irstört d<·n spanska flott:m, en må
nad tidigare. Il vad dctt:1 besparad t Förenta Sb1terna låter f<ig 
knappast bcriiknas. Faraguts scgr:tr J11l01ttc (•j oroat 1'\ampson. 
Bomb:Jrdcmcnten under detta krig \·isa huru iifvcn kraftigt bc
Htyclmdc fartyf!: iiro undcrliigsna befii,.;tningar, och den tän
kande sji'wfficcren kan häraf liira sig griinsen för fmtygs fiimt åga 
och bchohet af trupper för att IH·miiktiga sig fii stningar. 

Vi kunna gliidja oss iit dessa förhållanden, som otvetydigt 
\'1.!-<<1 dcfcnsiv<·ns öfvcrliigsrnhet. Hcskjtttningcn från ,\guadorcs 
s\·ncs ork p:h·i,.;a det fi\\·itska i talet om att bnmb:-ml<·m stiidcr, 
sottt 111an ej i<cr, att så att siiga skjuta efter kompass, och detta 
oaktadt dynmnitkryssarcn, som tttc<l sin: t bomher ll kullc i'tsfaclknm
ma formlig<~ jordbiifni ilgar, häri deltog. 

l~i->rande iih·crförandct af transporter visar d('n af gl'ner:tl 
Hhaftcr utförda, ch tlt'l l den h-ekades, illlrtt ,dter,;t r isk:tbelt dt dy
likt f('>retag iir. 

Konvojen f_dld<' icke i allmi.inhct :-;ina uppgifter. 
!.!;Pil var dålig. Vartygen tilliitos i>ka ~ina afst~nd s:'i 

Bovalmin

att flotta n 
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stundom hade en utsträckning af 10-12 engelska mil, hvilket 
måste anses ocrhörclt för en så liten tmnspor·t och såväl tmns
port- som konvojfartyg bytte ofta plats eller bröto ur formpr·ingen. 

Då ljus tilliits lysa hån salonger och hytter, och friimmande 
fartyg utan prejning fingo nattetid pa ssera genom konvojen, inse!.' 
h,·ilka förluste r spanjorerna med iifven små medel kunnat ?.stad
komma om uågot initiativ funnits. 

Hvad rmviinilanrlet af mpncn bctriiffar ger detta krig intet 
cx('mpcl på rammens användning, oaktadt det S\'nes oförkbl'lio-t • . b' 

hvarfi)r dc spanska fartygsclwferna, beriifntde bruket af sitt ar-
tilleri, icke föredroga att viinda sina stiifvar mot förföljame iin 
n10t Cubas klippstrand. Torpeden spelar likaledes en mycket un
dcmrdnad rille. lngen af d(~ stridande hade något större antal 
tmpellhfltar. Dc tvi\, i<Om Yid Nantiago stvdo till Ccrvcras fiirfo
gancle, anviindcs, sft vidt vi vct:t, hlntt en enda gång i det att de 
anföllo "Texas" under blockaden, men tnm!!OS att dra<ra sio· till-._, n ö 

baka. Renare i\tcrfunnos dc tviinne på för l:0tngt håll afskjutna 
torpederna, h\·:traf d<·n ena var fiirscdd med exercisspctl'. Man 
~er hiimf att torpcdv:tpnet å spanska sidan ej var i biittrc skick 
ii n den öfriga mat<•ri(·len. . \tt hiiraf draga någon Rlutsuts om tor
pc<h·apnets b<'t.q1el><eEishet, torde \·ara att begi't ett allnu·ligt miss
tag:, oeh intet s.n1e;.; mig under d etta krig moisiiga att iorpeclb:'i
tar, skiitta srtsom jag hoppa~ och tror att våra i hiinddsc :d' krig 
bll!IIIHI att skiitas, ej skola fi'>r en fien<1e \·ara ytterst riskabl<1. 
l><·n 11ndcr kriget 11ppn~tdda lilla irii(fprnccntcn iifn·n med ameri
kanames f<nabbskjutandc kanoner ger stöd åt riktigheten af detta 
p;"t;.;etcndc. J fiirbig<1<·nde bör niimnas, att amerikaname liira lem
nat torpcdcma. till alla sina iifvcn·attcnstuber hemma. Att dc 
hiiri handlade: klokt, b('~t.nl(CS det t af att en torp<"d exploderade i sin 
t b " "\r· ' ' N . J } f ·] J f . il a Jzea:·a ·. . tr1c crna 1a va ute;.; utan e a g-Jorts genom ar-
ti ll l• riclden. Intrcs~ant iir att friln striden vid Nantiao·o dcn·id 
d(•t :tlllcrikanskn artilleriets antal fiirhiill ;.;ig till eld spa~ska som 
L" t ill 1, iakttaga dc olika kalibrames verkan. 

n <'nna framgf!t· aJ dterfi>ljand(' li~ta. 
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Lista öfvm· de i slaget vid Santia~o deltagande 

fart.ygeus artilleri. 

"" 01 ...... ...... ...... 1:\:) "" t\:) 
--l -.J o '!_, 01 o o 

Amerikanska. s s o o o o o 

!3 p B 8 !=! p B 

l 

Brooklyn ········ ······· 4 12 - 12 - 8 l - l 
Oregon ............. .. ... 6 20 - - 4 8 -

l Iowa ..................... 4 20 6 

l 
- -- 8 4 

Indiana ........... . ...... 6 
l 

20 - -- 4 8 -

l T exas ··· ·· ·· ······ ·· ··· 6 12 - - 6 - 2 

Summa l 26 l 84 l 6 l 12 l 14 l 32 l 6 l 
l l 

Trcifta?· på de spanska fartygen. 

Maria Theresa . ... ..... 2 1'7 l l 3 l l 3 2 l 

l Alm. Oquendo . . ....... - 43 7 3 l 3 -

- 13 4 7 -- 5 -·-

w l 
w 

l 
o 
8 

l 

-· l 361 

4 421 
- 42 

4 421 
- 26 

8ltssl 
l 

l 

- 29 
- 57 
- 29 Vi~caya ......... . .. ..... . 

l 
Cnstobal Co_lo:...:n:.........:.·.:..:· ·..:..· ·:.:,· 'f---!_4_,_ _ _,__2-+--1-+--1--+--+-1--+l- 81 

Snmma l 2 77 12 15 3 12 2 l - lt2':l 

alltså icke en träff för hvarje amerikansk kanon. 

Spanska eskcul m·ns artilleri. 

28 cm. 6 :o t. 

15 cm. 10 st. 

H c m. ~o st. 

12 cm. . .. .... ... .... ..... ... . .. .. .. .. . ... . 6 R t. 

Kanoner af 1nindre kaliber ........... . 88 st. 

Summa 140 st. 
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Träffar p å de ame1·ikanska fartygen. 

In diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Oregon ..... .. . . ...... ... ...... .. . 3 

Iowa ............... . .............. 9 

Brooklyn. . ........ . ... .. . . ......... 26 

Summa 40 träffar. 

_\f listan synes hvilka, att det ojemförligt största antalet 

triiffar härflyter från m el! a n kalibern och 6 7 mm. kanoner, senare 

~ynas spelat en vigtig rt>l('. 

Hnr stor träff n/o varit, kan ej med noggrannhet bestämmas. 

Det beräknas r mellertid att 6,000 skott afskötos af arnerikanarne, 

under striden. Det ger en träff 0/o af c:a :2 °/o. Talet om att 

amerikaname skjutit så vä l, är sålunda ej fiirenligt med sanningen. 

Men hvad skall man då säga om de spanska. artilleristerna, 

som endast lyckades åstadkomma +O st. träffar. 

Detta iir hardt n~ir oförklarligt , om man ej får söka skälet 

deruti att besättningarne, som till stor del varit i land, blifvit 

ymnigt trakterade med starka drycker. Frå n amerikansk sida 

påstås att uppsättningn rne å de spanska fartygens kanoner vid 

skeppens öfvergifvancle ännu stodo på J -till 5,000 m. eller den 

dista ns, hvarpå elden bölJade. 

Om t räff 0/o äf\'en å amerikanarnes sida var påfallande liten, 

!<il var dock effekten å hvarje kreverande granat betydlig. 

Bifogade skizzer utvisa triiffarne>: liige å fartygen . 

SåYäl sidapansar som pansardäck uppfylde derå satta ~ordrin

gar. De af granaterna förorsakade sprii ngningama, eldsvådorna 

och deraf följand<' rxplosionrr af ammunition och stridsspetsar 

Ft torpeder, clt·cf besättningen från kanonerna och förstiircle fm--

1y!!:cn. 

Tiden tillåter mig ej att mer i detalj skiirskåda träffames 

\·c rkan. Emellertid tycks en ocrhörd vigt ligga på att vara elen 

för:-;tc, som erhåller goda triiffar, och derigenom skaka försyaret 

och minska motståndarens eld. S lutligcn kan anmiirkas att de 
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dektri,.;k;~ afståndsmiitarnc ombord ej verkade. Höks\·agt kmt an

viinde::; ej. _\merikanarnc hade endast >i\'at't krut i sina granater. 

Många utcblifna krevader l1ar antecknats. 

Det sagda må vara nog. Grunden till Htgångcn af detta krig 

torde dock icke böra sökas uti materielens olika beskaffcnlwt. 

Den ligger djuparr, i den moraliska differensen mellan dc :;tri

dande, och uti den olika grad af energi, med hvilken bristerna i 

krigsberrclskap<•n 11tf_ddes, och den påtagligaste Eirdomcn af hela 

kriget kan uttr.n·kas med den gamla satsen: 

Si Yis pacem para bcllnm. 
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Bil. J. 

:;l l 
:/, l 

c 
:\'amn. 

1 ' Alamo ........... . .... . 1 2'2n< j· 4 

., Allegh-any ..... ........ , 14:l3 :l 
:\ A mn~a:; . . . . . . . . . . . . . . GID l :, 
4 Horkshirc .............. 

1 

J 4:~3 :l 

.) Hreakwater... .... ... . .. 104 l 5 

r; Choi'okco . . . . . . . . . . . . . . . 1 !!fJ(i n 
-
' 
8 
D 

JO 
11 
12 
J
,, ., 

14 
15 
l (i 
l l 
18 
l!) 
2u 
:21 

23 
2-! 
:!5 
:l G 
:l7 

Comnl .................. 
1 

2'd5l l -l 
Coneho.... . . . . . . . . . . . . . :2G74 5 

C:liJiton.......... .. .... l Il~ 
1
1 4 

City of 1\'a~h .ington..... J iTl -l 
Cnmbol'land . . . . . . . . . . . . ~s 

D. H. i\Jiller ........... J(il:l 

1 

r) 
·~ Fl.orida ..... . .... . .... 10~7 4 
bU o'" lO . . • • . • • • . • . • . • . . . :){() :1 

lroquob . . . . . . . . . . . . . . . 22/ö R 

') Kanawha .... . ....... ·l 4:ll / - · 
K n iekcrboc k er . . . . . . . . . . l! :19 :1 

"! Lmua.......... 15t:i 
Loona ............. . ... ·l 2:l80 
:\fan too . . . . . . . . . . . . . . . . -W8 
'! Jllattcawan . . . . . . . . . . . 2-!!Hl 
'') :\Iiami ........... .. ... 

1 

2!D:.! 
~lor~a n . . . . . . . . . . . . . . . . . f>:f7 
'') Olivottr .............. 110-l 
Ori;r,aka . . . . . . . 20M 
Rio G!'anllo... . . . . . . . . . 20-!8 
Ran :\Iarco,; ............. :.!187 
Santia go ............... l (iD-! 
Saratoga ............... 1 

l!J-!0 
Sog·m·anc.a. . . . . . . . . . . . . . . 280G 
Senella . . . . . . . . . . . . . . . . . l !JI 1 
7

) Stcvons . . . . . . . . . . . . . . '227 
St.ill watrr .............. l fl JO 

Vigilancia ..... . ....... ·l 2!)00 
vVhi tnen. . . . . . . . . . . . . . . . 767 
Y ncatan ................ 1 2:3:]8 

5 
R 
li 
~) 

5 
(j 

7 

4 

'l'ran~port. l 

Office
l I'are l . 

t D 
1~0 
:'(J 

lO() l 
(i(l l 
so 

100 l 
!JO l 
(i() 

!GO 

GO 

84 
:15 

1:!;) 
so 
15 l 

l GO 
]2(1 

!l() 
IH2 
so 
DO 

s 

:38 

f> l 
J() 

:J:! 
5.-, 

:18 
108 :;S 
1~0 l :):2 

5() 
-!4 

-1-:\ 

:'>lc•n i
:.re. 

,-) 7-! -! 
811 ];)! 
Ll 1 1:!2 

:.!l\8 
~(i/ 

85:.! 
28J 

1\H-l l 
IGD 
l:)! 

:.!80 

J 5:~ 

21:3 

1-11 

2-!3 

J:11 

D !il l 
2G~> i -
I :H :1:.!0 
DI!J 1 

(i !l JH~) l ] •) ., 
Ii-! 

2G 

:)19 

8umma n-l:J!)G 1:3li ' :2G7-! ~J!) 15058 22!)5 
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l 
A n m ii r k n i n g a r. ! 

l 
' ) "Florida" lerun ades i Tamp a för att r eparC'ra: påseglades af :\1iami. l 

Försedd med destillerin gsapparat, ~om levererar 2,000 gal-
lon s dagligen. l 

') "Kanawha", vatten tender. i i 
") "Laura" tender och. läktare. 1 

') "Mattcawan" försedd med 2 dC'stilleriugsapp<:tratci' , som levc>reradc l 
10,000 gallon s dagligen. 1 

0) ·'Miami" försedd med 2 de~tillcrin g~apparatC'r , som lcvN'cradc 10,000 1 

gallons dagligen . 1 

(;) " Olivctte" försedd med llPsti ll el' ingsapparat, ~om levererade 2,000 
gallons dagligen . 

7
) ''Stcvens" vatten tender. 

Stora kolfönåcl voro s tufvadc i nunmen på Alamo, Alleghany, 

1 
Berkshire, Cheroke(', Concho, City of Vvashington, D . H. J\lillcr, It·oquoi s , 

Lcona, .\Iatteawan, Miami , Olivett(', Orizaka, Rio Gramlo, San Marcos, 
Santiago, Segnranra, Seneca, Vigilan cia och Yucatan. 

.\!c<lföljd c tl·an,;portcn bl. a. 

:30 civ ila tjenstmniln. 
Hi militiirattacheer. 
55 tidnin gs korre~p o ncl c nte r . 

- Il!)-

Bil. rr. 

Amiral Snmpsons otficiela rapport om slaget 

vid Santiago den 5 Juli 1898. 

2: o) De span k a fartygen lenmade hamnen mellan kl. 9 t. 35 m . och 
kl. 10 t. f. m . 'f0tcn af deras ko lonn dubleradc Cayo Sm ith kl. 9,31 och 5 

a G minnter senare styrde de ut genom inl oppet. 
3:o) Dc uncle!' mitt be.fäl s tående fartygen s positioner voro vid detta 

til!Li ll c följan(le. Flaggskeppet "Now-York" befann s ig 4 sjömil öster om 
s in biokall station och omkr ing 7 mil ifrån utloppet. Det hade på morgo
nen afgått till S ibon oy, der jag och min stab ämnade gå i land i och för 

öfvet'läggning m ecl gene ral Silaftcr om de operatio ner , som borde vidtagas 
med anlcclning af s panjorernas ovilntadt kraftiga motstånd . ,Jag hatle da
gen förut afsändt min stahscbcf till hnfvudkvarterct oeil iim~ailc nu sjelf 

begifva mig dit då spanjorl'rna syntes styrande u t m· hamnen. De öfriga 
fartygen befunne ~i g på sina vanliga blockadstationer e ller strax in vi d dem 

i en ha lfkrets omkrin g utloppe t; från ost till vcst l'äknadt låg först "In

llia na" l 1 
., mil från land , tlerpå kom "Orcgon " . VestPr om ll cssa fartyg 

var "Kuw-Yorks' plats. Derpå följde " [owa", "' Texas" och "Bt•ooklyn", det 

~ i~tnänmt1a tartyget 2 mil vester om Santiago. l•'a rtygen lågo på ett af

s trLncl fl'ån hamnmynningen varierande mellan 2 ' /., och 4 mil , och il en af 
dem bildJ:~de ltalfcirkcln hade en län gd af omkl'i;1g 8 mil. stagskeppet 

"Ala~achussets" hado kl. 4 samma morgon afgått till Gnantanamo för att 

kola. De~~ plats val' annar::; mell an "lowa" och "Texas". Auxilillrfarty

gc n "G loucester " och "Vixen " lågo tätt umler lan d innanför dc s tora far
tygen "Gloucester" i öster och ·V ix en" i vester om dessa. Torpedbåten 

''E ri cs,on" åtföl jde !1aggske ppet och höll sig i des::; närhot än da till jag

~~ ~-ls s lu t. då den bidi'Og vid bergningen af man skapet från det brinnande 
\ 17-C'a,ya". Ett (\iagram v isanile de olika fartygens s tällning närslutes. 

4:o) Dc Rpans ka. fartygen styrd<"' med en hastighet af 8 a 10 knop ut 
ur ha nme n i följand e ordning . •·[nfanta illari a Thercsa' · (ftaggskcpp). "Yi:o

caya", "Cristobal Co lon" och "Aimirante Oquendo". Linien s längd var 

t:a 700 n1. så att <.l en tid, som tt,tg·ick serlan <lot första fartyget vi sade sig 
och t ill det sista lemnat inloppet, enelast var 12 minutE'r. Omkring 1,000 

m. efter Oquen(lo komme torp e.dbåtsförstörarne ' ·Plutoir' or.h "Fnrm" . 

Pan ~arln·~· ~sarno började, ~{L for t dc kunde rikta ~ina kanon er , en häft ig 
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eld mot <le blo~kerandr farty~en oelt harlo knappt hunnit lomna kanal on 

imwn rl o \·oro insvepta i tiLtt rökmoln . 

5:o) Vårt man~kap var jnst tt]Jpstäl<lt till ~önrl ag~ parad. Pirra fartyg 

his~a<l r ~amtidi g t signalen. " Fi onrlen söker undkomma•' och ~ l ogo larm. 

.\lrrn ~ kapct ~pmng un<l er ljudliga hunarop till .kanonerna, och inom S mi

nuter harl r alla clc fart~·g:. hv ilka,; lwnonrr hrst t·öko inloppet öppnat clrl. 

'·Now-York'· satte gena~ t fart cfte t' elen f1 ~·0nrlo liPnden och hi~,-arle ~i g

n alen ''S iut samman~ kt·ing hamninl oppet och ~m·g rip fir nrl cn'· och ökade ~in 
fat·t IIIHlCI' hela jagten, ,-{t att drn slutl igen uppgiek till lG 1

1 
kn op. Ilen 

kom al<lril-!· i podce för rlc stora spanska fartyg·c>n, oeh den encla del hon 

to~ i ~tr irl cn var att hon he~kiits från hamnforten uiit· hon pa~"r t·a cl c rl cm 

oe lt i ~ in or,lning af;;köt någnt geanatcr mot ri C'n ena tlll'pC'<lb;it,-fii t'"tli t'a i'"Il , 

hvilkcn ~ökte unrllcomma "G i ouec~tcr' . 

fi:o) Så fort de ~ panska faetyf!;Cll J;:laeat inloppet, g·i rade cl0 uneler hög

st-a m öjlig-a fart skarpt :H vest01'. Dc stora hlLwkallfal'tygrm, ~om ~å fort 

. flendcn Y:tl',nades "l vn1c: ned mot Fort Mono, öppnade en \·iUriktacl och 

förödandr ~ nabbeJ,l, s.om snart tvin galle tienclcn .till ty~tnacl. Tiil följ<l hf 

rl0 ~pan ~ka fal'tygL'n s ltiigTc urs prnn~!.'iig;a fal't va;;~praclf' de~~a ha;;tigt hloc

karltlo ttan och ;;tt·i <l Pn iifverg;i<-k till jag;t med '·Hrookl;vn" o~h '"'!'exas", 

h vi lka innchali0 rl C' fördelak ti g-a3te pos i tionerna. ~om le1lar0. "Orcgon", ;;om 

"trax i biitjan af 't riclen ltppnålldC' ('Il ~tO!' frtt't 1',\'ckte iJOI'k "nart upp i 

tuten. ''lO\Ya'· oc h '· Jndialla'·. "om kämpade tap J!l'rt m en t ill följ<l flf sin 

ri nga fart ej kunde följa <lo anclm fartv.rrn booi1lracles, sedan '·\'izcava'' 

löpt på grund , att al'bt·yta ja~~:tL•n oeh int;1~·a ~ ina bl ul'kadpos ition ei'. De~,;a 
fartn!; gjorde ta lt·ika f<'tngar. "\.ixcn" . ~om Jlt iirktc• att hon till f öljd af 

el en km·~ cl c span~ka fat-tygen 8tyrde. "ku ll e kon1ma mellatt tvänne rl<·lar 

br;it kolonn0n oelt ;-; tannarlc 11tanf:ir ilrnsamma t ill str il1cn' slut. 

7:o) !>C't utmlir!•ta ,;iLtt pft ltY ilkot "Glom·<·~ t ct··· fönle~. ol'it rlcn fram

~;tite nrlt• del !t on t og· uti stri den ltppviickte alla ä~k{Hl a reo; bcnndmn. !Jct ta 

snabbg~len<lo au x iliiit•fal'tyg var fnlll\omligt. osl\ydrlarlt men b e~tycka<lt tttccl 

~n abbc lclskanonor. "G louePstcr", som !{tf! omkrin~ ~ mil ~y ll o"t om ham n

mynningen, ånf!ailc gen<t~ t upp mot rlt•nsamm a oeh öppnade oför~kräckt el

<l en mo t ilo :o:to t·a span:;ka fartj'grn. [(ort innan "Pluton" oc h " l•'uror " 

kotHmo ut ~ak tad e "() loucester" fa rtc>n odt erhöll ltiirigcnom rtt så högt 

ångt t•yck a'tt Jt ilr torpcrlhåt::;fördömt•no yisarl c sig hon kunrle mc1l framg·ång 

föl't'ölja rl cm. och tillintotgjorrlc dem genom sin vfllr ik tadc elrl. H ärund er 

var "(]Jon<:estcr'· inom skotthåll fÖr ~trandbattNi rt Soca pa. ::'0 minutN cf

tet· utbrytningen vore " i"tli'Ors" och " Plu tons" banor iinclade och "" af do

ra s besilttnin gae clöcl adc. "Furor" löpte på l ancl Ol' h "jönk i br~inmngen . 

"Pluton" sjönk n[tgm minuter senare på dju pt vatten. Fastii n toepci!bltts

fö rstörarne lifvon lirlit skada af elden från "lo\\'a", " ln<liana" och "Tcxa~" 

tror jag dock att man måste till skeifva "Gioucosters" snabbeiii att fl o si't 

hastigt bl eh 'o förstörda. Sedan "Gloucester'· räddat rle öfvorl of vanclt• f t•ån 

torpedbMmrstörarnc bidrog hun YCI' k ~amt vid bergandet af man,-kapct f rän 
4 ':\1aria ~,ere:-:a ''. 
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c:o) Det ~iitt, pit Jl\·iJket spanjorerna ~öktc utföra ~i 11 flykt med alla 

fart.yg sty ranrl c Ptt linie eftrr hvaranclra., hlif<l c f ör os' alla takti ska sY[I· 

r ighetL•r ocll visatlc tydligt h\'atl hvarjc fartyg hade att göra, n iimligen att 

:ronast förfölja Iienel on oc h upptaga st rid en. S;\som roilan blifvit omtaladt 

fii nl c cl ot första anlopprt do ~pan s lza fartygen förbi do f\c~ta af bloekad· 

fartygen, hYilka it-k e g0nast Jycka<l o:; få '1pp ~ in fart, men spanjorerna lcrlo 

<lo1·k mycket af y;\r eld oeh r e1lan nn<lel' striden s t'öt'.sta kvarb timm e sy

JHI S ".\!aria Tc re~a·· o~h "Oq twnil o" IJiifvit skjntna i bran<1. Senare Yisade 

dd sig att httfvndt·ö rf't på ' :\!aria Tm·osas·' itngspruta blihit ~kadadt ntaf 

ett af \·åm allra för·:sta skot t, ~å att cl <l ~ läck nin gC' n hli rigcn om i hög grad 

för~viLI·a <lc,;. Tjo l•ka sval'ta r ökmoln nppstugo fr·ån dc~~ al;:tC'rskopp, ocl~ 

~ nal't uppgitho båda dcs'a fartyg så Y<i l ,-trirlPn som fl ygten oth ~tJ' rcle pa 

land. ":\!at·ia Tcrcsa" kl. J() 1:, Yitl :'Iima (i 1 
'
1 

mil fr~lll Santi flf.!;O och 

t>q ucnrlo kl. l O.::u Yid ,Jnau Gonf.aile~, l mil fl'iln nämnda hamn. 

!l:o) "\' izraya'· k iLntparle ännu, hrskjutcn af dc frä 1u ~ ta af vat•a fart~·g . 

"Ct·i stobal Co lon·' hade lyckat" f<i förspl'i\ng ledde fl:>·kten och hadP kom

mit utom skotth;\.11. '·Yizcaya" biC'f ~nal't ~kjuton i bmml o<:h ~ tyrrlc kl. 

l l. t:. pft lan<l vid As~C'rradero . Bmndeu var myck et liii.t'tig och don på tliiek 

beti n t li ga re~ervammnni rionon exploderade. Ongofär Hl m i l ye,;ter om 

Sa ntiago erhöll " fn<liana" order att ;\terviintla till sin lJioekad sta ti on orh 

Yi d A'"erra<lcro mot tog '· iowa'· ~amma befallnin~. ' ' I0\1" <1" upptog med 

IJi.-<tånd af '·E rir·:; :;o n'' oclt "Httt'' "Vizeaya;;·' bc,iittning, ol'lt "amti <l igt räli

tlatlo · Han·ar<l ' oe h · Glouc?-;tcl'' ' m <t nskapot från . .\!aria '1'1'1'1'"1' och 
·'O<Jll l' tHio ·' . .\h\ng·a il.irel'va ol'h ädla handlingar utf(inl o ~ und er r ii1ldandct 

af tAn gna o1·h ;:li l''k ildt de ~{ll'aclc fritn dc br i!lttnn rle 'pan"ka ~keplHlll . 

·u os;;a bntnno i "'hlil akte1· s .. tm föe. rp;crv:tmmunition en explodt·t·adt•, och 

in!!ett Yi,,tt• i h vilken ~t uml eldrn ~kulle nå clurk:mt e. llärtill kotu atl det 

gi<:k en H{il· 8jö, ;om bröt öf\'e r fart.1·grn. .\l en Jl\·arken oflil'e rarc eller 

nwn,kap ItYilaile innan rädclningsarbt' let · \·at• 1ttför11t . 

IO:o) :lumcr <'Ltet·s torl af den s pan ~kc1 e"kallcrn Pn<la~ t ··C ri"tolla.l Co

lon'· de:ss " nabba ~tc oelt biista fat·tyg. 'rrii.ngrlt, ~om det Yar l ångt upp nn

<lC'r land, låg dc~,; enda riiddn.ing i möjligheten att brltftlla ,: in höga fart. 

l !a '·Y izcaya" ;;tran1lacl e, befann sig "C'olon ·· omkring G mil fijr om "Brook

lyn' · ,){' h -~Oregon ", doek började <11'~~ ftng:tryck min~kas ~ amtidig:l merl att 

amerilwnarno 1·iktigt tin go upp ::; itt. J<;ftce ' 'Or0g·on .. följdo '· 'l'e.xa~'·, 

" \ "ixcn" oc~t ' ·New-York'·. Fri\n komm andobryggan på '·Kew-' l·ork· ' knndc 

man iakttaga hnr alla de amerikansim f~,rtygcn så ~måningom vnnno på 

tiC> nclen. hvilkcn nu mct' icke had e någon utsigt att undkomma. Kl. 1'2 ,:,o 

öppnad0 ' Heoo kJ~·n•· oeh ·or 0gon'· r iden, oeh en ~vit r granat från '' OrE'gon" 

hossade nära no o· ·•Co lons' · cHick h vilken derp C1 kl. l ,IO strök tlaggcn och 

styrde pft lanil l'irl Ri o 'rat·qn ino, :!~ ntil vester om Santiago .. ,Jag an~~indc 
~amtidigt till platsen. beordrade Orogott att hitr~i<l a virl b~rgntll go t.l .at - ~· ra

ket oc lt förorclnaclo om öfyerförandet af <lct f<'tngna manskapet tran Co· 

lon' ' till "Rc;:olutc", ~om [ttföljt jagtcn. "Cristobal Col on" var rndast obc

tyi llig·t skallad ar \'åt' eld och ~ync~ i cke hellrr lirlit något större men af 
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~in grundstötning, oaktailt denna egde rnm under hög fart. · Stranden var 
här så tvärbrant, att hon aldrig erhöll något riktigt fäste utan lossade& 
~nart nog af den starka ~jögångcn. Bottenventilerna voro dock öppna och 
krossade, hvilkct gjorde att fartyget , oaktadt kraftiga ansträngningar att 

rädda det, sjönk fastän endast på 7 m. djup, så att förhoppningar finnas 

fur dess slutliga bergande. 
12:o) Det synes vara lämpligt att här lemna en kortfattad beskritning 

om hur blockar1en verkstäldeR. Santiagos läge underlättade i hög gracl ge

nomförandet af en blockad, i ilet denn a hamn endast egdc ett enda mycket 
~malt inlopp och vattnet var så djupt ända in under land. att äfvc n dc största 

f<trtyg med lätthet der kunde röra s ig. Vid tiden för min ankomst till San
tiago, hvili{en inträffade don l Juni , var fullmåne, h vilken upplyste natten så 

klart att äfven den min sto rörel se vid hamnmynningen kunde iakttagas på 
långt afstånd. När mån skenet senare aftog, och nätterna blef'vo mörka, er

bjöd s ig Qtt godt tillfäll e för fienilcn att försö ka en utbrytning ollor åt

minstone att oroa oss med s ina torpedbåtförstörat·o. Snart kom jag äfvcn 
till visshot om att don el . 3 Juni mod så äclel sjolfuppot'!'dng slinkto "Merri

mac" icke afspärradc inloppet. Blockadon uppehöll s sedan af mig på föl
jande vis. Slagskeppen hade till uppdrag att turvis upplysa kan alen ; de 

lade s ig 1 a 2 sjömil utanför Fort ~lorro riktade on strålkastare längs in
loppet, hvilkot upplystes till en sträcka af en !mlf mil så klart. att äfven 
den min sta båt kund e upptiickas. Det har alltid varit mig en gMa, ln·ar

fiir a ldrig dessa fa rtyg blefvo beskjutna från strandbattoricrna. 1're rund

båtar förlades holt nät'a inloppet oeh 3 andra - armerade yachter -- Litet 
liingro ut, oeh nät· oå var möjligt först;i r·ktcs dessa moJ 2 af våra torpecl

båtar. Till följe af dessa 'inordningar, var det omöjligt att något f<.~rt;yg 

obemärkt kunde smyg<t ~ ig nt. Då, sodan Jamlttrnpperna aniHndt, den 
~pan ska amiralens stä llning blof allt mor kritisk. fördubblados vår vaksam

het. Blocka<ldistanser fastst äidos för natten till 2 sjömil , och brodvicl det 

belysande fartyget förlades ett annat slagskepp mo<l bredsiclan mot hamn
inloppet färdigt att ögon blickligen gifva eld, om spanj ore rna skulle visa. sig. 

Alla fartygschefer förtjena det största beröm föt' det utm ärkta slitt, på 

hvilket do genomförrlc dessa dispositioner. ":\lassachusetts", hvilkons t•u· 
det var att just rlrn 3 Juli i Gnantanamo kompl ettera sitt kolfönåd , hade 

under må nga nätter utfört en don strängaste bloclmdtjenst och hatlo för
tjenat ett häLtro öde än att vara ft•ånvarande just und er striden. Blocka

den af amiral Cc rvcras eskader titförrles på ett g länsande sätt och den Il 

div isionens chef, far tygschefet'!Ja, officerare O(Jh manskap gjorde a lla sin 
plik t. 

S lagskep pens eld var kraftig och gjorde on föl'ödancle verkan och man 
kan ~iiga att clo span sktt fartygens motståndskraft var till htilft cn br·uten 
rotla n inn an de lomnat ~ ina kustbatteriers skjutfält. Doll vackm htrt "Ore

gon" uppnådde. bf'rättigado rle.tta fa rtyg att intaga on ledande ställn in g 

under jagton oc.h "CI'istobal Colo n" gaf sig föl'lorad föt·st sellan "Ot·cgon• 

sä ncl t henne on 3:~ cm:s f!Tanat. 
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Den ringa fart de spanska fartygen gjorde var säkert för alla en öf

verraskning. Efter noggranna beräkningar af t:id och distans från det 
ögonblick de lemnade hamnen till dess "Cristobal Colon • strandade vid Rio 

Tarquino finner man att de gjorde on medelfart af 13,7 knop. 
Hvarken "Now-York' eller "Brooklyn' stoppade för att koppla på sitt 

andra maskinpar, de gingo med endast ett maskinpar. men försökte att 
drifva upp ångtrycket i högsta möjliga grad. Det hade åtgått en tid af 15 

minnter för att koppla på maskinen, och detta motsvarade en vägförlust af 
4 sjömil. 

14:o) Flera af våra fartyg blefvo träffade utan att dock lida någon 
egentlig skada. Våra förluster uppgingo till l död och 2 sårade alla tre 

på "Brvoklyn". Det äl.' svårt att fatta möjlighoten af så få skador undc·r 
en kamp mot moderna pansarkryssare af den bästa typ men don spanska 

elden vi sade sig nästan fullständigt verkningslös, under det att vår öfver

lägsna projektilvigt och skjutskickli ghet fördref de flondtliga artilleri storna 
från kanonerna O(Jh ty~tade dessa. Detta bekräftas icke blott af våra eg

na iakttagelser. utan äfven af fångarnos berättelser. När spanjorerna 
bröto sig ut voro clo inhöljda i ett tätt rökmoln från sina egna kanoner , 

dock minskades detta snart och försvann till slut al!cleles. Särskildt snabb

elden från våra slagskopp visade sig ha haft en nära no" förintancle ver
kan. Undersökningen af de straudailo fartygen vi sar att ~ärskildt '' Amintl 

Oquendo" lidit mycket häraf. Dess s idor äro formligen genomborrade och 

cHieket betäckt af dc fallnes sÖnrlers' jutna lemmar. 
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Anteckningar om taktik för nutida fartyg 

och vapen. 

A f captain If. J. Jfci!J. 

Öfvpr::att nt' ".Jou rn al of the Ho~·aJ L~ nit c tl Sc t'Y icc Ln,.;ti tuti0n." 

(Forts. från sid. 440). 

~lan sk ull e kunna hafva gi_fv it en signal till .\: s andra di

Yisio'n (Se Diagram XV fig. l ) att tysta det lätta artill eriet å 

fiendens tre sista fartyg, samt, då denna konvergerande eld 

g j ort verkan, en signal till and ra di visionen af torpedfartygen 

att klargöra för anfall mot dessa fartyg. ~tlr verkställighets

signal för denna order hissas, passera torpedbåtarna genom 

egna slag;;kepps linie och rusa mot de angifna målen. Deref

ter sam lar andra divisionen sin eld mot nästa trr3 farty)!; o. s. v. 

Sladden af en enkel kolonn är dess svagaste del, enär den 

lättast utsättes för torpedbåtsaufal l. Vi se af diagrammet, hu

ru to rpedbåtarue gingo ti ll anfclll under skydd af A:s kö och 

mid t: m.vcket kort tid har X atr. möta detta anfall . D et kan 

vara al lvarsamt ifrågasatt om icke X:s kö vore rättfänligad i 

att gira nod an, medan der .j närheten . varande torped fartyg, 

passerande genom linien. ränna mot A:s anfallande båtar, samt 

om möj Ii g t g~t ti ll ett svar;;anfall mot A:s kö. Men under 

t iden har denna hunnit något föröfnr, hvarjemte andra divi

sionen af A::> kryssare löpa till och skydda. Man kan äfven tänka 

sig. att X :s hela linie girar u ndan vid r\.:;; torpedbåtsanfall; A 

skulle då säkerligen gira t.ill förföljande. Detta leder oss in 
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på frågan om. reträ~t och förföljande, h vi lk en vi längre fram 

skola behandia. 
Fördelaktigt skulle kunna hafva varit br A att verks~äl!fl. 

anfallet med första divisionens torpedfartyg. hvilka ligga bätt

re till att passera genom slagskeppens linie. Då vore ,2:a di

visionens torpedfartyg fria att möta ett eventuelt anfall f,rån 

X , för hvilken uppgift de återigen hafva ett bättre läge. 

Enär antalet torpeder på ett mindre toTpedfartyg är 4r-lt 

litet : kommer ett olägligt igångsatt anfall, som icke medför 

As tun_dacl verkan, att i hög grad försvaga den sid a, från hvil

ken anfallet utsänd es. Ett .en gång påbörjadt torpedanfall 

måste gå på, och i anfallets förvirring och häftighet komma 

helt säkert torpederna att at:;;kjutas, vare sig båtarne ,·erkligep. 

[iro inom skotthåll ell er ej. Sedan torpederna afskjutits, äro 

i u båtarue oskadliga. 
Om torpedfartygen sko la användas på nu nämndt sätt, 

kriifves för utsigt till framgång en ofantlig öfning hos deras 

ehefer. Det är nemligen af största vigt, att anfallet igångsät

tes i r~itta ögonbli cket. Antailssignalen måste gifvas och af

läsas hastigt. H varje chef måste ögonblickligen sj e !f fatta, 

mot hvilket mål han skall ga, or;h hvar hau efter anfallet 

,;kall söka skydd . 
Vi hafva sagt, att om två stridande flottor begge iLmna 

förl tta sig på sitt artilleri, komma de säkerligen att manövrera 

ti ll två paraHela kolonner, bredsida mot bredsida. I denna 

formering hår ingendera af flottorna mycket att vinna genom 

manövrer. Diagram XV fig . 2 a. A ä1· snabbare och söker 

att genom successiv gir babord hän omfatta X:s tN,e: X gör 

rlå sammalede~, hvarigenom bredsidesstriden vidtager som förut. 

l~ller ock b .n A öka farten och koncentrera sin eld mot X:s 

ttte (Fig. 2 b), men X svarar då med att koncPntrera sin eld 

mot A:s kö, h var j e m te ett torpedbåtsanfall mot denna kö kan 

hafva utsigt att lyckas. Farten är af vigt, om mrm vill und

vika en anfallande fiende, eller å and ra sidan, om man vill an

falla en för strid ovillig fiend e : men äro begge beslutna för 
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att strida och komma ofvannämnda läge bredsida mot bred

sida, kan farten icke gifva någon egentlig taktisk fördel flottor 

emellan. 
För att torpedfartygens värde iullt skall komma till sin 

rätt, bör dessas fart vara betydligt högre än slågskeppens. En 

med torpedfartyg väl försedd flotta skulle således föredraga 

att strida med jemförelsevis låg fart: medan en flotta med 

blott några torpedfartyg skulle strida med en högre. En flotta 

med hög fart men svag i andra hänseenden skulle retirera, i 

hopp att fiendens upplösande af sin ordning och ökande i 

jagtens ifver af atstånden möjliggöra för :henne att samla sig 

mot de mest närgångna förföljarne, innan de andra hinna till 

hjelp. Reträtt är äfven en stark stridsform för den, som för

litar sig på sina torpeder. 

Låtoro oss återvända till frågan om omfattning af nå go u 

del af fienden. Diagram X V, :fig. 2 a, visar att A icke van n 

någon förd el genom sin succesiva gir mot fienden. Fig. 2, c, 

visar, att genom successiv gir fr ån X blottställ er A sin kö, ty 

X gör en samtidig gir af t. ex. 4 streck samt koncentrerar sin 

eld mot A:s k ö, hvarefter hon igångsätter ett torpedbåtsanfalL 

Om således 2 kolonner ligga tvärs för h varandra på. medelstort 

afstånd, så kan egentligen ingen manöver göras för att öka 

elden. Det beror at h varje flotta sj elf, h vilken deJ af si o l i

nie hon vill först utsätta för fiendens eld. Om man har gjort 

det misstaget, att låta en helt smal front först komma inom 

fiendens skotthåll , såsom X -flottan gjort i Diagram XIY fig. ;1, 

måste dRt rättas genom, bvad man på land skulle kalla en 

uppmarsnh parallclt med fienden. Detta framställer diagram XV 

:fig. 2 d. A nedkils X sa att dess 1C·te hårdt utsättes tör den 

senares bredsidor. Genom successiv gir flyttar sig A till A 2, 

medan X står på till X 2. X kan icke behålla sitt fördelak

tiga läge i förhållande till A:s tcte, ty äfven om hon varit snabb 

nog att hinna till X', så hade A desstörinnan gjort ännu en 

gir till a·. 
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Om derför nu för tiden ett sådant misstag göres, som att 
utsätta en del af sin flotta för konvergerande eld, så kan det 
lättare repareras än hvad fallet var förr. Men om den, som 
derigenom fått fördelen, griper ögonblicket och genast släpper 
löst ett torpedanfall, kunna lätt 2 eller 3 af fiendens tetfartyg 
blifva förstörda. 

Om en at flottorna fått öfvertaget i eldstriden, kommer 
hon naturligtvis att grad vis minska atståndet, för att elden 
skall blifva än mer öfverväldigande; nu komma således äfven 
slagskeppens torpeder med i spelet. För att med utsigt till fram
gång gå till torpedanfall mot ett fartyg, måste man komma in 
i dettas "farliga område" (j emför Diagram V), men detta kan 
icke ske utan att man samtidigt kommer inom träffci;·keln för 
det närmast framförvarande fartyget i den enkla kolonnen. Vi 
se detta af Diagram XVI. Ledaren i en enkel kolonn är na
turligtvi~ mer utsatt för torpedanfall än efterfölj ande fartyg. 
Äfven torde den genom sitt framskjutna läge komma att lida 
mest af artillerielden. :Men den i elden öfverlägsna flottan, 
som grad vis minskat afståndet, torde göra klokare i att stanna 
utanför torpedbåll, fortsätta ~in redan öfverlägsua eld samt 
framsända tor-pedbåtar mot ledaren i fientliga kolonnen, der
efter mot nästa fartyg o. s. v, än i att med slagskeppen inlå
ta sig i torpedstrid. Den sålunda på uära håll ansatta flottan 
finner det säkerligen rådligt att retirera. Diagram XVII visar, 
hurusom nu det ömsesidiga torpedskyddet blitvit betydligt 
starkt (se de rörla träfflinierna). Här torde en kry:;sare näp
peligen våga nalkas akterifrån. Har nu striden antagit formen 
reträtt och förföljning, finnes intet, som hindrar artillerieldens 
fortsättande. Ett franskt fartyg får lika många grofva pjeser 
att bära både i linie och kolonn, medan ett fartyg, med 2 4a
nontorn för och akter, i linien får blott häl f te u mot i kolonn, 
en sak .som dock delvis kompenseras genom att flera medel
svåra och lätta p j eser kunna bringas att bära. 

Diagram XVIII framställer 2 flottor i reträtt och fÖrföl
jande, afståndet 1,500 meter. Alla grofva pjeser bredsides eller 
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i eehelonerade torn bära, hälften at de i micbkeppstorn . De 

!'ex midters ta tartygen bring a båda sidornas medelsvåra artil

leri att bära, öfriga fartyg ena sidan«. Afståndet för bredsi

desp jeserna. beror af b estrykmngsvinkelns storlek. Pjeser, som 

L:ira 62° iör eller akter om tvärs, kunna sl:juta p it 1,700 m., 

fråtl 61° till 62° på 1,900 r:~. och från 62° till 45" på 2,200 m. 

Det finnes fartyg merl midskeppston,, hvilkasgmfva pjeser kun

na r i k tas betyd ligr, de främsta. akt er om t viirs, och de aktra 

för om tvärs . I midten af li!licu skulle således ett dylikt b.r

tyg kunna göra bruk at brgge tonF'n. I diagrammet iir an

tAgPt, att bredsiclespjeserna bära 6L 0 ±iir och akter om tvär~. 

I delta fail har linien om 1:2 fart.yg halfva antalet fartyg i el

den med begg•) sidomn . Flygelfartygen unclg!i. elen korsande 

eld e1•, m~·n knnns tAga~ under krmvPrgcrancle eld . Brcdsidaus 

bestyckiJing -- 0111 icke L11iiJStä]JcJ bakom llalJSäl' - Ö.f' iPmle 

si11a htngn iu gsinrtiitniugar iåugt n1Pr utsatt vid reträtt och tör

följallclP än i en hrrd,.idesclue ll. :! eller '1 tunga grnnater. som 

stryka u tmed iifre däc;ket, knmnt demontera alla elPnarande 

suabbskiu taude pje,;er. l'~iir elden fr{\n dessn. pjrscr tystnar, 

då kommer tirlen för torporlanhllen. Den retircrP.udu fl•1ttau 

har afgjorrl t,jrcJel n1ed af.;ecncle :'t torpeder. Oen bildar sjelt 

lik som en ski1rm, balwrn bvilken ett torpedb{lt~Rnfall kan för 

beredas och igång-,tl!tas mc'd stih·sta hastighe-t. Fri\.n den stund 

de anfallande båtarne· passera. genom egen liniP , bär X-ilutt:w, 

lJch ti lls de äro på torpedhttl l, förflyter blott omkring l miunt. 

A-fl•>ttan kan icke tänka på att gira undalL I-Inu kan sL1pp:1. 

och framsii.nda egna toqJedfartyg, hvilka nog lycka,.; rännn. ner 

några a f fiendens båtar, men icke heller kunna förhindra alla 

komma fram. F,ir öfrigt Lir ciet föga 11ytta at ll,tt eubartstop 

pa, maskinerna måste äh•en l;astas hack, och ddta k::m orsal;a 

oordning i liuien . Om t\.:,; t •Jrpedfartyg skob nua till gatts 

att möta ett. anfall, måste de bållas helt tätt ak te r om sl ag 

skeppen (se diagrammet), bvarigenom de ock u tsättas för X:s 

artill eri eld. X återigen håller sina längre föröfver till;; ögon

blicket för anfallet. En nutida flotta är, i motsats till hvad 
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som var fa llet i gångna perioder, stark i reträtt. Artilleriel
den kan anses lika stark som i bredsidestrid, torpedelden är 
mer att frukta än i något annat läge. Skrufvames och rod
rets djupa läge skyddar dem för artillerielden lika bra i denna, 
~om i någon annan formering. Den mest utsatta delen af styr

i n rätt n ingen är ledningens föreniug med ratten i sjelfva strids
tomer. :Men en retirerande Hottas största styrka li,zger i mö i
ligheten af lyukliga torpedbåtsanfalL Den förföljande deremot 
är icke i stånd till ett sådant företag. 

Förföljande flottan har naturligl\:is den fördelen, att, om 
ett fartyg blir så illa tilltygad t, att· det ej håller farten, kan 
det skydelas af vänner, me~an ett hån den retirerande fl ottan 
sackande fartyg, faller ner p!\. den fientliga linien. 

strategiska orh byelagrafiska omständigheter kunna otta 
bestämma en flottas kurs m1der striden. Om ock önskvärd ur 
taktisk synpunkt, kan dock ofta en reträtt derför vara omöj
lig, såvida man icke besitter hög fart. Bär är farteu af- vigt 
för den förföljande, den möjliggör nu att afskära fienden från 
den önskade riktn ingen. En retirerande, som vill äudnt knrsr 
bör gi.Jnt detta strEck för streck. Men man kan tälJka sig att 
kur,; en måste hastigt ändras 8 streck. Om nu den förfölj ande 
står på, uppstår det läge, som Diagram XVIII fig. 2 framstäl

ler. Något liknande hände i Yalnslaget, i ,det kön af japa
Jtesernas kolonn drogs framtör stäfvarne på de kinesiska far-
1ygen. 11anö,·em slutar säkerligen i ett melee, der torpeder 
komma att spela en betydande r(Jl. Att hvarken japaner eller 
kiueser gjorde bruk af torpederna, berodde på deras ovana och 
brist på öfning. 

Diagrammet visar huru X:s torpedbåtar genombryta egen 
linie och anfalla högra flygeln af A. X:s kryssare understödja 
anfa llet, naturligtvis med stor risk {iir sig sjelfva. A minskar 
farten och sänder i siu ordning fram torpedfartygen mot X:s 
],ö. Mellan slagskeppslinierna uppstår ett torpedbåtsmelee. 
När afståndet minskas, komma slagskeppens torpeder med i 
~pelet, hvarvid X har bättre läget. Så kommer stunden för 
:·t:mmen. Vid första ögonkastet synes A härför hafva det bättre 
liiget; så är dock ej fallet. Ty betrakta blott tvenne fartyg, 

.. 
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hvilka komma inom 2 fartygslängder från hvarandra, så 
komma de ju begge ner på motståndames sida och samma 
rammduell uppstår emellan detta par som i Diagram IX. Intill 
2-3 fartygslängders afstånd kan man icke se, hvilken som 
bar hästa läget; en obetydlig gir eller ett obetydligt misstag 

kastar fullkomligt om detsamma. 
Återstår nu att betrakta anfallssättet för en jagande flotta 

med öfverlägsen fart. Förhållandet blir ungefär detsamma 
som för de å sid. 220 berörda torpedbåtarue (Diagram VII). 
Man vill komma inpå den retirerande flottan, men kan icke 
nalkas henne akterifrån. Man delar sig då i 2 divisioner, 
bvilka gå upp på hvar sin sida om målet samt från lämpliga 

lägen samtidigt gå till anfall. I Diagram XIX är A ifrig att 
bringa den retirerande X till strid. Afst~ndet är .j fig. l, 6 
minuter; i fig. 2 hålla A:s 2 divisioner a1 och a~ just utom 
skotthåll samt an tall a X:s te t i fig. 4 a. Fråga är, huru vida 
icke X skulle vinna mera med att uppgifva reträtten och gå 
till anfall mot en af A:s divisioner (fig. 3 a). Men vi antaga, 
att A-flottan var öfverlägsen i far~; a2 släpper derför icke X 
närmare än han vill ; dertill kan äfven a1 hålla sig på önskadt 
afstånd akter om X. Från a2 .kan ett torpedbåtsanfall igång

sättas, och båtarne derefter söka skydd bakom a\ Vid detta 
anfall kan X icke stoppa till följd af den efterföljande a1

• 

Med afseende på artilleriet kan X:s alla grofva pjeser del

taga, medan så icke är fallet hos a1 och a2
• Deremot kunna 

dessa begge divisioner begagna begge sina bredsidor, hvi\ket 

icke är fallet med X:s flyglar. 
I fig. 4, G, formerar sig ä f ven X på 2 di visioner. Häri-

genom undvikes korsande eld från A, men X kan använda 

blott de yttre bredsidorna. . 
Med öfverlägscn fart kan således A-flottan genom att de

la sig bringa en ovillig fiende till strid utan att blottställa sig 
för de torpedanfall, som skulle medfölja ett närmande akteri

från. Vidare kan hon abkära X återtåget samt, som i fig . 4 
a, vinna någon taktisk fördel öfver X. Men öf,·erliigsen fart 
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är ett villkor för att man skall våga dela sig; eljest kundefien
dens samlade flotta kasta sig öfver den ena delen, som kros

sas, innan den andra hinner till hjelp. 
Om natten är det särskildt farligt att nalkas en flotta ak

terifrån, hvarför då delning i 2 divisioner skulle kunna före
komma. Det kan ju hända, att fientliga flottan hinner fram, 
om den lenmas i fred till morgonen, och att man derför måste 

jaga upp den på natten, som när Hawke jagade Conflaus och 

Saumarez - Linois/·) 
Korsskenet från de båda divisionernas strålkastare skulle 

då helt säkert mycket förvirra den retirerande flottan. Sam
verkan mellan de två skilda divisionerna är dock svår att ut
föra, och den ena kunde lätt gifva sig in i strid, medan den 

andra ännn icke vore inom skotthåll. 
I öfrigt är det icke antagligt, att man nu för tiden skulle 

vara mera hågad för nattstriden än hvad som var fallet förr 
striden lemnar om natten så mycket åt slumpen, d.en kan 
komma att bero af några lyckade torpedskott, och derför kom

mer nug en öfverlä!Ssen flotta att söka strid om dagen, då 
artilleriet kan få sitt fulla värde och slagskepp kunna skiljas 

från kryssare. 

Återblick. 

I det vi afsluta detta utkast skola vi återupprepa de 

punkter, hvilka voro af mest vigt. Taktiken beror ickP. så 
mycket af teorien, som ej mer af praktiken och erfarenheten, 

särskildt af verkliga krig.;;erfarenheter. För att få en säker 
grund tör våra studier måste vi derför gå tillbaka till våra 

*) Hawke jagade franska flottan under Contians 175D in i Quiberon
Bay och förstörde 14 skepp af fran~männens 21. 

SaumareJ~ jagade en fransk-spansk flotta under Linois, hvilken sökta 
sig in till Cadiz, 1801. 2 spanska skepp togo miste och stredo med hvar
andra, ett franskt skepp togs, öfriga blefvo illa tilltygade. 

Öfvers. anm. 
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förfäders tid; visserligen hah·a vapnen blifvit förändrade, men 

.grund principerna för krigets och stridens utförand e q vars U\ 
·oförändrade. 

Det är tydligt, att ett fartygs beväpning skall utöfva in

flytande på taktiken och, omvändt, om man bestämmer sig för 

.en viss taktik, så kommer detta att inverka på konstruktionen 

af nya fartyg. Men, som saken nu står, måste vi försöka at t 

göra det bästa af deu materiel vi ega, och taktiken måste fog ;t 

sig efter denna, ehuru det ju iuke kan vara orätt att påpeka , 

när och huru någon ändring i denna m&teriel skulle kunna 

komma att leda till bättre resultat. 

Medan vi sysslade med artilleristriden, biet det påpekadr, 

att hvarje fartyg kan taga motståndaren i hvilken bäring det 

önskar; det snabbare fartyget beherskar deremot afståndet. 

Ett tröggående tartyg med godt artilleri, som angripes af 

ett snabbgående, h vilket söker göra bruk af torped eller ramm , 

bör antingen gira undan i hopp att dess goda artilleri skall 

afvärja en rammstöt akterifrån eller också gira mot fienden för att 

mötas bog mot bog. Det förra är att föredraga. Vi hah·a på

visat fartens ofantliga värde i en artilierid uell, manöverförmå

ga kommer der i andra hand. Ett tröggående fartyg skall 

hafva kraftig aktereld, ett snabbgående krattig föreld. Myc

ket vinner man, om pjeserna hafva stora bestrykningsvinklar. 

I alla andra fall än i en jagt äro kraftiga bredsidor af den allra 

största betydelse. Bäringar och afstånd komma nog ej att 

vexla mycket hastigare nu, än hvad som skedde förr, såvida 

1cke begge de stridanrle med förbiseende af artilleriet genast 

gifva sig in på torped- eller rammanöver. 

Torped8n synes vara ett ·långt värderikare vapen än ram

men, hufvudsakligen derför att: 

l:o) dess användande medför icke så stor risk för eget 

fartyg; 
2:o) man kan föra flera torpedtuber, bärande i olika rikt

lJingar, medan rammen är blott en, rätt föröfver; 

- v:n -

3:o) det är svårt att ramma ett fartyg uti:m fara att sjelf 

b l if va torpederad; deremot kan man lätt göra torpedanfall 

utan att gifva mot~tåndaren miusta möjlighet att svara mecl 

ram mm ng; 

4:o) ett fartyg med maskiner eller styrinrättning förstör

da kan ännu göra bruk af sina torpeder,· medan rammen må

ste förblitva overksam. 

En undersökning af den ytA, som beherskas af ett fartyg~ 
torpedeld, vi:::ar, att fartygets offensiva styrka med afseende !t 

torpeder ligger hufvudsakligen akter om tvär~, under det att 

fa r tyget sjelft är mest utsAtt för anfall med torpeder från rikt

ningar för om tvärs. I en torpedduell bör man derför nalkas 

motståndaren så hastigt som möjligt för att undgå hans artil

lerield, derefter -- sedan man nått torped håll - göra en ha

stig gir från honom. 

Ett noggrant stndium af olika rammningsmanövrer visar, 

att äfven under gynnsamma omständigheter är riskc:>n stor och 

att, om begge motståndame äro påpassliga och vaksamma, be

ror det nära nog af slumpen, hvem af dem, som rammar den 

andra. Af ven om rammningen lyckas, är den rammande utsatt 

för att blifva torpederad, särskildt om han anfaller från lårin

gen, hvilket, torpeder obeaktadt, i och för sig är den säkraste 

anfallsriktningen. 

I strid mellan tvenne fartyg beror manövrerna af det va

pen, med hvilket mau beslutat sig för att strida. Om detta är 

kanonen, sträfvar man att på verksamt håll homma på en med 

fienden parallel kurs; är det deremot torpeden eller rammen, 

sträfvar man efter att fortast möjligt komma fienden in på 

lifvet. 

I strider flottor emellan synes icke finilas något skäl att 

öfvergifva våra förfäders välbepröfvadö taktik, nemligen att 

strida på en enkel rad·:·:·;. Genom stäfA1dei1s utveckling samt 

bredsidespjesernas ökade bestrylmingsvinh:lai' }mu nästan lika 

kraftig eld afgifvas i linie som i kolonn. Likväl är kolonnen 

*) Jomf. anm. H2. 
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genom sm smidighet samt lättheten för hvarje fartyg att hålla 

sitt lägfl den bästa formeringen. Två :flottor, stridande i 

kolonn, hafva jenlllgodt läge, medan af två :flottor i linie den 

retirerande, genom sin förmåga att kunna igångsätta torpedan

fall, har det bättre läget. Det låter som en paradox, men en re

tirerande flotta b ar et. t offens i v t läge, den förfölj ande kan lätt 

komma i ett defensivt. 

Torpedfartyg skola, när elden från något slagskepp börjar 

slappas, användas för att fullständiga dettas förstörande; 

intill dess skola de hållas utom elden. Den allmänna 

planen i en strid bör vara att erhålla någon fördel öfver en 

del af fiendens kolonn genom koncentrerac:l eld mot denna, 

samt derefter fullfölja framgången med ett hastigt to·rpedan

fall. Kryssare äro af värde för at~ skynda till och skydda de 

mindre torpedfartygen; de kunna äfven sjelfva bruka sina tor

peder mot slagskeppf'n. 
Enda skälet, som kan rättfärdiga ett sönderdelande af en 

flotta i di visioner, är, om en flotta af högre fart vill a±skära 

återtåget för en annan flotta samt tvinga denna till strid. 

Vi skola nu omnämna några faktorer, som kunna hafva 

inflytande på konstruktionen at fartyg. 

l:o) Farten är det vigtigaste af allt. Den möjliggör för 

artilleristen att taga df't afstånd han önskar. Den möjliggör 

för torpedfartyget att göra den nödvändiga hastiga giren från 

motståndaren samt att passera framför stäfven på motstånda

ren; det tröggående fartyget skulle här utsätta sig för ramm-. 

ni ng. Den möjliggör för ett rammfartyg att utföra eller af böj a 

ett rammanfall, att tvinga motståndaren till ett möte stäf mot 

stäf eller el j est blifva rammad akterut. Och slutligen gifver 

farten mer än roret den manöverförmåga, som är och förblir 

nöd vändig för h varje stridsfartyg. 

2:o) Det är af vigt, att pjeserna hafva stora bestryknings

vinklar och att stäfpjeserna äfven kunna användas i bredsida. 

En kraftig bredsida är det första, stäfeJd kommer dernäst, 

h varvid aktereld är vigtigare än föreld. 
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3:o) Som tillfällen att afgifva torpeder äro at mycket kort 

varaktighet, bör ett fartyg kunna afgifva flera torpeder nästan 

samtidigt. I en torpedduell äro bogtuber af det största värde. 

4:o) I strid flottor emellan är slagskeppens hufvudsakli

ga uppgift att anfalla med artilleriet; torped fartyg och kryssa

re an vända torpeden. Slagskeppen böra derför kunna räkna 

på torpedfartygens medverkan, hvilket förutsätter en trägen 

öfning för dessa tillsammans med slagskepp och kryssare. Hu

ruvida de engelska torpedbåtsförstörarue äro lämpade för den

na tjenst, är ännu icke utrönt. Försedd med en tillräcklig 

torpedbåtsstyrka skulle ett slagskepp sjelft icke vara i behof 

af en utsträckt torpedutrustning, ehuru det naturligtvis alltid 

är af värde att hafva, såvida utrymmet det tillåter. 

Slutligen, som äfven captain Mahan anmärker, huru 

värderik den öfuing och vana än är, som gifves genom en lång 

sjötjenst, kan man icke antaga, att en man, som blott eger 

denna, skall lyckas mot en motståndarP, som derjemte erhållit 

en särskild underbyggnad genom studier och öfningar i denna 

del af krigskonsten - taktiken nemligen. 

I n gen vill neka till, att t j ensten har dragit stor nytta af 

sådana anstalter som skjut- och torpedsko la. N u kan en offi

cer ~jena flera år ntan att se ens de vanligaste evolutionerna 

med en flotta, och någon slags instruktion i taktik existerar 

icke. Detta tyder på behofvet af en taktikskola. 

J ag har här försökt på papper göra ut olika rammningsma

növrer, men man behöfver icke hålla på med dylikt en half

timma för att förstå, hur mycket mer som skulle kunna göras 

med småfartyg som öfningsmateriel. 

I en kommande strid deltaga både slagskepp, kryssare och 

torpedfa.rtyg; många af dessa mindre fartyg föras af unga offi

cerare, och dessa behöfva säkerligen mera undervisning och 

öfning i taktiskt hänseende, än hvad som nu beredes dem. 

J ag slutar här med uttalande af den förhoppningen, att 

en skola i berörda hänseende för unga officerare måtte komma 

till stånd vid vår största örlogsstation. Der skulle icke blot 
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lemnas undervisning och öfning i manövrers utförande, utan der 
skulle äfven sturieras och lösas de problem~ hvilka afse bästa 
aättet att göra bruk af den törträffliga materiel, som landet 

har anförtrott oss. 

I enlighet med anmärkningen å sid. 214 tidskriftens 3-4 
häfte för år 1898 bifogas h~ir ett diagram, motsvarande captain 
May's "Diagram V '' för en svensk pansarbåt. Farliga områ
det är uppgjordt efter "Dristighetens" mätt. Utseendet af 
detsamma är dock i det närmaste lika ±ör alla pansarbåtarne. 
För att erhålla uppfattning om utseendet af far!iga området 
för torpedkryssame lom Tab. Ili för tcrpedkai1onbåt sid. 214 

au vändas. 

Stockholm, December 1898. 

Otto Lybeck. 

.. - 1.)7 --

l t·sherHttclse 

af föredraganden i Minväsende, Elektroteknik och 
Sprängämnen 1898. 

Till 

Kongl. Örlogsmannasällskapet. 
Carlskrona . 

Då jag undet· större delen at sisttörf-lutna år varit på re
sande fot och derj emte temligen strängt upptagen af tjenst
göromål, som hindrat mig från att noga följa med hvad som 
tilldragit sig inom de 'Vetenskapsgrenar, för hvilka jag inför 
sällskapet har at. t redogöra, ser j ag mig tyvärr ej i stånd att 
afgifva någon årsberättelse i egentlig mening, utan vågar jag 
på den grund anhålla att i stället få redogöra för några iakt
tagelser inom området för min föredrag ning, g,iorda under nyss 
afslutade krig mellan Nord-Amerikas Förenta stater och Spa

nien. 
Någo n fullständigare redogörelse kan jag ej lemna, då det 

under pågående krig visade sig mycket svårt att erhålla på

litliga uppgifter, utan måste jag inskränka mig till anförandet 
af en och annan detalj, som synts mig anmärkningsvärd. 

H M. Korvett Freja, S:ta Orm~ de 'l'enerife den 27 De· 

cember 1808. 
N. E. AncleJ'sson. 



Sprängäm· 
nesteknik. 
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H vad först och främst beträffar sprängämnestekniken må
ste amerikanarrres så godt som fullständiga brist på 1·öksva,qt 
krut antecknas såsom för dem särdeles beklagansvärd. Vid de 
upprepade bombardementen af. forten visade det sig sålunda 
vara ganska svårt att observera nedslagen, och amerikanska 
tidningar framhålla det från England inköpta "New Orleansrr 
(förut Amazonas) öfverlägsenhet vid bombardementet af Fort 
Morro utantör S:t J ago de Cnba såsom beroende . derpå, att 
detta fartyg vid öfverlernnandet innehade en fullständig ut
redning af röksvagt krut. 

Någon verkan af de upprepade bombardernenten åstad
korns visserligen icke, men möjligheten för noggrann skjutning 
visade sig i alla häridelser betydligt större, då röksvagt krut 
användes. 

I land deremot var denna amerikanarrres brist direkt 
olycksbringande, då den ögonblickligen för fienden röjde bat
teriers och truppers uppställningsplatser och möjliggjorde deras 
beskj utan de. 

Den l Juli t. ex angrepo amerikaname spaniorernas ställ
ningar på linien Fort San Juan - El Caney, hvarvid dest~a 

slutligen under mycken manspillan stormades och togos. stri
den börjades i dagningen med beskjutning af några spanska 
batterier, som man yisste skulle finnas på spaniorernas venstra 
flygel. Men oaktadt dessa verkligen funnos och mycket effek
tivt besköto det amerikanska fältartilleriet, kunde detta senare 
dock icke lokalisera dem och således ej heller skada dem. Ej 
heller lyckades det att med sin kartescheld drifva spaniorerna 
ur deras nedgräfda ställningar, emedan ingen rök blottade dem. 
I det starka solljuset syntes· ej heller elden. 

Spaniorerna gåfvo der prof på mycket mod och stor ut
hållighet, och endast med yttersta ansträngning lyckades 
amerikaname att drifva dem tillbaka ungefär en balf kilome
ter, der de ånyo intogo starka ställningar, bvilka de bibehöllo 
till kapitulationen. 
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Var det sålunda i land olyckligt för amerikaname att BJ 
vara utrustade med röksvagt krut, så prisade nog spaniorerna 
sig lyckliga öfver att ha sådant vid Gardenas, der kanonbåten 
Washington, torpedbåten Winslow samt "Revenue Cntter" 
Hudson anföllo två mindre kanonbåtar, som observerats ligga 
:förtöjda vid Molon. Då farvattnet var för grundt för kanon
båten Wilmington, insändes torpedbåten. Kommen på ungetär 
2,000 m. fann den sig plötsligt med stor precision beskjuten 
från, som den antog, ett batteri fältpjeser i land. Styrimätt· 
ningen skadades, styrbords maskincylinder genomsköts, 
bål sköts i pannan, aktra tornet söndersköts helt och hållet, 
och båten var så godt som fullkomligt redlös "Hudson" sän
des att utbogsera torpedbåten, men, innan detta lyckats, hade 
båten varit utsatt för beskjutning i mer än en halt timme med 
en förlust af 1 officer och 5 man - ulan att kunna säga hvar

i från denna eld korn. 
Amerika saknar dock ej röksvagt krut. En del af fält

artilleriet är utrustadt dermed, äfvensorn nästan allt det grofva 
kustartilleriet. Detta röksvaga krut, hvaraf jag såg prof å 
skjutbanan vid Sandy Hook, är ett nitroglycerinkrut, mycket 
likt vårt rörformiga Nobelkrut. 

I flottan deremot tyckas arnerikaname vara ytterst rädda 
för allt hvad dynamit eller nitroglycerin heter. 

Chefen å torpedbåten Winstow, lieutenant commander 
Bernadon, som sedan längre tid experimenterat med till verk
ning af röksvagt krut, sade mig, att mau nu kommit till goda 
resultat utau använduing af nitroglycerin, och visade mig också 
ett stycke sådant krut. Det var i form af en skifva ung~fär 
l mm. tjock, halft genomskinlig och ljust gul; då den bräcktes, 
var den h vit och fibrös i brottet; det lär ha varit nästan utesin
tande bomullskrut - möjligen af någon lägre nitrerings

grad. 
Äfven i ryska flottan lär röksvagt krut, bvars hufvudbe

ståndsdel utgöres af bomullskrut, användas. 
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Denna flottans fruktan för nitroglycerinbaltiga spräng
ämnen ombord visade sig också vid användandet af dynamit 
å kryssaren Vesnvius, der spränggellltinet i lufttorpeden hade · 
utbytts mot bomullskrut-. Hvad beträffar detta egendomliga 
fartyg, torde vara att beklaga, att det sätt, pa hvilket det an
vändes, ej gerna tillät dess betydande förstörelseförmåget att 
göra sig rätt gällande Vesnvius är ett litet fartyg, af omkring 
DOO tons deplacement, särskildt bygdt 1890 hos Cra1nps i Phi
ladelphia för att föra 3 st. s. k dynamitkanoner; låDgt och 

mycket lågt på vattnet och med ett ringa d j upgåencie (om
hi ng 8 fot) gåfvo dess t ven n e propellrar det vid profgåugen 
en faJt af omkring 21,:1 knop. 

De s. k. dynamitkanonema äro 3 st till antalet och fast 
byggda i far ty!-', et s lång,;keppsri k t ni ng, alla tre bredvid h var
andra och med en oföränderlig elevation af J 8°. 

Kanonerna äro at 15" kaliLer och 55 fot långa - de. äro 
~ammansatta af flere delar, som skrnfvas tillhopa medels fl'"n
sar och bultar. Godset är synnerligen tm~nt, hvarigenom vig
ten blir rätt obetydlig. 

Kanonerna äro ej refflade. Idcen med dessakanoner skulle 
vara att till stora afstånd kasta väldiga ladcluingar af kraftiga 

spräugän:mc-n för att verka förstörande, antiDgen vid direkt 
träff eller genom explosion viss tid efter nedslF!get i närheten 

af målet. Då sådana ladduingar ej tåla det slag, som uppkom
mer i en vanlig kanon, som laddas med krut, användes i dessa 
kanoner komprimerad luft, och genom några sinnrika anord
ningar ernår man fördelaktigart~ resultat ä11 med audm skjut

p]eser. 
Så t. ex. upphettas ej kanonen märkbart vid skottlossnin

gen, då in luften v·id sin explosion i stället afkyler densamma. 
Vidare är man mer i stånd aLt olika gånger kunna anbringa 
absolut samma tryck på projektileus bas, hvarvid ernås större 
jemnhet i projektilbanorna än vid skjutning med krut, hur väl 
detta än må vara tillverkad t, och "last bu t not lea:stn genom att 
projektilen helit ticlen i loppet framdrifves nf samma tryck, kan 
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detta tryck ställas så lågt som till maximum 1,000 pounds pr 
qv.-inch, hvarigenom kanonen blir praktiskt taget fullkomligt 
rekylfri och kan göras af mycket tunnare och lättare gods. . 

Uti det låga trycket i loppet ligger också säkerheten för 
8,tt de känsliga häftiga sprängämnena ej bringas till explosion, 
oaktadt projektilen, som innesluter dem, är ganska svag, hvil
ket framgår af förhållandet, att en prujektil, innehållande 500 
potmcls gelatineradt nitroglycerin, med skaft och vingar ej 
väger mer än 1,000 pounds - d. v. s. sjelfva tomma projek
tilen ej mer iin sprängladdningeu. 

Den comprimerade luften förvaras i jernaccnmulatorer med 
ett tryck at 2,000 pouuds pr qv.-inch, hvarifrån elen insläppes 
till eu reservoir; dervid regleras trycket till 1,000 pounds. 
Från denna reservoir insläppes luften till en mantel, som lig

ger omkring bakre delen at loppet, och vid hvars bakre ända 
fiunes en af(yrningsventil, hvarjemte der är anbragd kanonens 
bakladdningsmekani~m, om det är en af de för kustförsvaret 
afseelda kanonerna. Dessa hade jag tillfälle att se och ma
növrera vid Sanely Hook. 

Ombord å Vesnvins är anordningen något olika. Dessa 
kanoner ha nemligen ej någon bakladdningsmekanism i vanlig 
meniug. I stället ladelas deras nedre tredjedel framifrån. Dem1a 
trccljedol är nemligon så anordnad, att den i sin öfre ända kan 
frig.iJ·ag från loppet, då den;-'rörlig kriug ett gångjern i rlen 

nedre mot däck stödda änden, faller nedåt och framåt samt 
stannar mirlt för elen under:sta kammaren i ett kring en axel 

rörligt magasin, snarlikt det ä en revolver, innehållande 5 st. 
projektiler. Framför detta magasin och vridbart kring detsam
mas axel finnes ännu ett - således för hvarje kanon två ma

gasin, hvartdcra med 5 st. projektiler, inalles 30 stycken 
projektiler, hvilket är fartygets fulla utredning. Så snart det 
rörliga kanonkammrrrstycket kommit ned i sitt laddningsläge, 

inskjutes hydrauliskt en projektil i detsamma. Kammarstycket 
höjes åter och förenas med loppet samt är färdigt för skott,. 
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under det att magasinet vrides 1,'5 hvarf för att vara klart för 

ny laddning. Sedan det aktra magasinet är tömdt, fylles det 

främre. Ombord å Ves u vins lär finnas an bragd en elektrisk 

afståndsmätare, så · konstruerad_. att den automatiskt inställer 

affyrningsventilen på dynamitkanonen, om så önskas. 

Aflyrninge~J. sker från ett skyddadt kommandotorn medelst 
tvenne häfarmar. 

Vid dragning på dessa insläppes i kanonen en Yiss förut, 

i öfverensstämmelse med afståndet till målet noa-a bestämd , o 

qvantitc~. luft - och projektilen kastas ur loppet pA ungefär 

samma sätt som eu torped ur sin tnb. 

Under kriget sändes Vesuvius med till Santiago och an

vändes vid 3:ne särskilda tillfällen, från hvilka jag dock ej 

kunnat erhålla några noggranna uppgifter. 

Hon sändes efter mörkrets inbrott den 21 J u ni in till på 

BOO yards afstånd från inloppet och besköt Fort Morro med 3 

projektiler. De två första föllo ned på berget och åstadkomma 

ingen skada, den 3:dje gick öfver Morro och föll ned i ham

nen just på den p lat:>, der f,:irut "Reina Mercedes" legat. Re

sultaten af de öfri[:,a beskjutningarne äro likartade med dessa. 

Att man ~j lyckades g:)ra mera skada med de;;sa väldiga 

massor hättigt sprängämne, beror naturligtvis till största delen 

på, att aLtåndet antagligen ej var noggrant kiindt, på samma 

gång som det i någon mån kan bero på svårigheter att skjuta 

i den utanfnr Santiago ständigt rådande höga dyningen. 

Oaktadt dessa bombardement ej medförde åsyftfl..(;l verkan, 

synes dock i Amerika förtroendet till dessa s. k. dynamitkano

ner icke ha minskats, utan snarare tvärtom. Till detta re

sultat bidrog nog också den omständigheten, att ej beller de öf

riga fartygen med allt sitt moderna artilleri och den oerhörda 

mängd projektiler. som de ö3t ut öfver Fort Morr.;, kunnat 

göra någon som helst skada på fästningen. Vid kapitulationen 

befanns nemligeu endast en gammal slätborrad kanon demon

terad men för öfrigt oskadd . 
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Jag bifogar härmed en broschyr om dessa kanonAr, hvari 

lemnas närmare redogörelse för projektiler, lavettage o. d. 

jemte redogörelse för åtskilliga skjutförsök, utförda såväl ge

nom den engelska som den amerikanska regeringens försorg. 

Amerikanarne ega redan sedan 5 år tillbaka ett batteri sådana 

kanoner installeradt å Sandy Hook. Ett annat finnes vid San 

Fransisco och ett vid Port Royal. Dessutom bygges nu ett 

vid norra inloppet till New York och ett sådant något längre 

söderut. 
Att dessa·,kanoner lämpa sig sårdeles väl för försvaret af 

leder och inlopp torde omedelbart inses. Under det att den 

automobila torpeden kan användas på en distans af högst 800 

meter, är det möjligt att med dessa projektiler eller s. k. luft

torpeder nå distanser ända upp till 6,000 meter, hvarvid dessa 

uppnå sitt mål mångdubbelt hastigare och sålunda äro ojem

förligt mindre utsatta för rubbningar i sin gång och riktning 

än de i vattnet gående torpederna. En torped måste träffa 

sjelfva skrofvet af fartyget för att bringas till explosion under 

det att dynamitprojektilen, om den skulle förfela sjelfva far

tyget, dock exploderar vid eller efter hvilken som helst önsk

värd tid efter anslaget mot vattnet och då verkar som en un

dervattensmina, men en undervattensmina mer än dubbelt så 

stark som våra vanliga minkonsLruktioner. 

Anskaffningskostnaden för dessa vapen· ställer sig, ännu 

åtminstone, ganska hög, nemligen omkring 80 a l 00,000 p:d s ter l. 

pr pjes, men Clå fullt färdig och installerad med · platform, un

derlag, kompressionsverk och dynamos samt, tror j ag, 1 O st. 

projektiler. 
Då dertill tages i betraktande, att för sj elfva kanonens 

manövrerande och laddande endast behöfves 3 man förutom 

maskinpersonalen i kompressionsverket och vid dynamomaskinen, 

så kommer kostnaden för ett inlopps försvar medels dessa pje

ser att, i jemförelse med ett permanent minförsvar, ställa sig 

ojemförligt billigare, hvarjemte man har den fördelen, att sjelfva 

!eden ej på minsta sätt spärras för egna fartyg. Minst lika 



- 144-

effektivt torde ett sådant försyar också v1sa sig, då det ju bättre 
kan skyddas till det afgörande ögonblicket än ett stillaliggande 
för kontraminering (kanske just medelst fartyg af V esuvius typ) 

utsatt minfält. · 
Efter mottagandet af rapport om de11sa kanoner af kaptenerna 

Staorr och AbildO'aard har också norska regerinzen inställt arbe-o b ' u 

tena på torpedutskjutningsbatterier vid Oscarsvmrn i Trondhjem. 
Att kanonerna komma att inköpas af .:\ orge följer dc ra f natnrligt
vis icke. Förhållandet visar dock, att man i ~orgc ansett sig böra 
närmare taga reda på detta försvarsmedel och ej genom redan 
utförda dyrbara arbeten omöjliggöra införandet af detsamma. 

Såvidt jag kan påminna mig läget af Oscarsv~crn med för
sänkningar och min fiilt, torde platsen vara utmärkt väl liimpad för 
dessa kanoner, då dc ju förmodligen kunna placera~ högt öfver 
vattnet och inaa svårirrhctcr böra kunna möta vid bestämmandet ' . n r.:. 

af distanserna. 
Månne icke iifven vid bcfiistandct af Göteborg och :::\tmdvalls

traktcn liimpliga platf;cr kunde finnas för sådant fö rsvar ·! 

J>å tal om dynamitkanoner, bör jag också niimna nf1got om 
<'n annan sådan af Sims-Dudley's konstruktion, hvilken medfördes 
i fiilt af ett . amerikanskt frivilligt kaxalleriregemcnte, dc s. k. 
»Rough Riders~, och som anviindes vid besk:jutandct af Rantiago 
natten till den 3 ,Juli samt på qviillen den lO i samma månad. 

Kanonen är en s. k. » Powder-Pneurnatic ,> -kanon , d. v. s. pro
jektilen utskjutes medel st luft, som komprimeras genom afbriin
ningcn af en liten laddning krut. 

Krutet införes bakifrån i ett rör af ternligcn liten kaliber, an
tiindcs och hoppressar dervid luften i detta och i ett detsamma 
omslutande större rör, hvarifrån den ingår bakom projektilen uti 
det of\·an denna dubbla cylinder liggande loppet. Hvad utgångs-
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hastighet projektilen får, är mig icke bekant, men skottvidden 
uppgafs till något öfvcr 2 miles. Loppet är hiir, liksom vid de 
stora dynarnitkanonema, slätborradt, och proj~ktilen, som rymmer 
omkring 6 pounds dynamit, försedd med skaft, som en pil, och. 
vingar afsedela att gifva densamma den nödiga rotationen. 

Denna senare dynamitkanon användes visserligen under kriget 
enda~t af landtrupperna, men det finn es dock i Amerika ett om ej 
två fartyg, som ii.ro beväpnade bland annat med en sådan kanon. 
.. . Det ii r ncmligen undervattensbåten b Holland ~, och möjligen 
afvcn >Plunger•, som · bygges i likhet med »Holland » men med 
något större dimensioner. Om denna senare vet jag dock intet. 

I Key W est gjorde jag bekantskap med commandcr Kim ball, 
chefen för torpedbåtsflottiljen, och han berättade mig riitt mycket 
orn >Holland», som han varit med om att bestycka. 

»Holland> är helt liten, endast 56 fot lång, 10 1/ 4 fot i dia
mcter och af 7 5 tons deplacc:11ent, men cmnmander Kimball sade 
mig, att han ansåg, att en unden·attensbåt ej liirnpligcn kunde 
göras längre, då styrninge n i vertilml led annars skulle bli svår 
- och dock är »PlungeP, nu under byggnad, enligt uppgift 85 
fot lång. 

Till formen iiro dessa båtar såsom en kort, tjock och trubbig 
ctgarr: 

Drifkraften fås dels från en gasmotor och dels, då båten nr 
under \'atten , från ett acc 1tmulatorbatteri. Gasmotor och elek
trisk motor äro kopplade direkt till propelleraxeln, så att då gas
motor~n användes för båtens framdrifvande, anviindes dynamo
maskmen att ladda accumulatörbattcriet. 

I cellerna i botten förvaras dels färskt vatten och dels 
~ gasolja: en ballast-tank finucs också. Hori;-;ontela roder på 
stdorna tv1nga båten, som med bcsåttning och utredning ombord 
r ndast har något öfver 100 kg. flytkraft, att sänka sig, och djupet 

· regleras på ungefär samma sätt som å de automobila torpederna. 
.Förut förer den en undervattenstub för Whitehoads torped samt 

iif..,er denna, i en långskepps öfverbyggnad, en dyuamitkanon af 
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oh·an besb-ifvet slag, men af större kaliber, afscdd för skjutning, 

då båten ej är under vattnet. 
Akterut är den beväpnad med » undervattcns-torped-kanon », 

af en konstruktion liknande den »John Ericson » anv~indc på sin 

»Destroyer». Under det att jag befann mig på Cuba, gjordes med 

»Holland» en del experiment, hvilka löjtnanten vid norska mari

nen Gelmuyden hade tillfiille att öfvervara, jag har dock ej hun

nit af honom höra nilgot derom. Amerikanska tidningar omnäm

na dem såsom lyckade, men anse dock, att båten är för dålig 

sjöbåt för att kunna komma till praktisk nytta. Under kriget 

lär Mr. Holland, Baltimore, ha erbjudit Förenta Statcrna aU mot 

en nämnd större pcnninge:cmmma med sin båt förstöra den Fpan

ska flottan i Santiago. A n budet antogs dock tyvärr icke, det 
skulle annars ha varit ett intressant experiment. 

Genom tidningar ha utkolporterats rykten strax cf'ter slaget 

vid Manila, att amerikaname skulle ha anviindt granater fyllda 
med petroleum och att detta skulle varit anledningeu till att de bc

skjutna spanska fartygen råkat i brand. Dessa rykten ega dock 

ingen grund. 
Amerikaname anviinda i sina granater hittills endast hand

gcviirskrut. 
Vid besök på Sanely Hook siig jag deremot c11 granat till 12" 

refHad mörsare, som laddade:-; med vått bomull skrut - och den 

offlcer, som förde oss omkring, försäkrade mig, att det var den 

reglementerade laddningen för dessa kustartilleriets granater, iifvcn

som att man ej rönt någon olägenhet, ej heller behöfdc med dr. 

nya tiindrör, dc använde, befara förtidig sprängning. ,Jag såg vid 

samma til!Hille en omkring 8" pansarplåt, som genomskjutits af 
CJI sådan bomullskrut-laeldad gra-nat med det resultat, att granaten 

exploderat omedelbart bakom pansarpH\ten och kastat elensamma 

något framåt samt helt och hållet blåst bort sandvall och back-
n mg. 

Minväset1de*). ' 

' ) l'telcmnas pft fii rctlraganden s begäran. 
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.A mcrikanarne lära ha medfört kontramineringsmateriel tiU 

Guantanamo för användning vid Sant Jago. Denna kom dock 

aldrig till användning, utan i stället för att öppna inloppet till 

hamnen beslöt man sig för att stänga det genom sänkningen af 

kolångaren »Merrimac». 
Enligt uppgift från »Hero Hobson» sjelf, lär han till spräng

ningen af fartyget ha använclt l O st. minor, fästade till ett tåg, 

upphängsladt utombords på 8 a 9 fot::; djup uneler vattnet. 

Minornas platser voro på förhand utmärkta med hvit fiirg och 

,·oro placerade midt för de vattentäta skotten samt på ett par 

andra vigtiga punkter. 
Minorna utgjordes af »8 inch » laddningar i sina metall

koger -- plats hade bcredts för en tiindkolf med hanclgcviirs

krut. Baktill voro kogren tätade med träfyllning och beck, 

genom h vilket trådarnc till tändröret, ett vanligt elektriskt kanon

tändrör, gingo. Elekricitetskiillan utgjordes af 5 st. batterier, af 

hvilka U st. förstördes under inlöpningen. 
.Ankringen skedde medels ryckning i en smiicker iinda 

från fiirjan, å h\·ilkcn besättningen räddade sig, hvarcfter affyr

ning, äf\·en från färjan, cgde rum. Sprängningen lyckades, men 

fartyget kom ej på riitt plats och tjenacle Fmarare att utmitrka 

farleden än att stänga densamma. Hamnen vid Sant Jago var 

minerad med ett par liuier elektriska minor ytterst samt mekani

ska minor innanför. Dessa mekaniska minor voro mycket snar

lika Pictrusky's minor, och som en intressant detalj kan anmär

kas, att på förankringsrullen funnos anbragta tvenne stycken vat

tcnbromsar, alldeles liknande dem på vår handmina. 
Dessa minor torde dock ej varit särdeles frnktansvitrda, eme

dan de under den långa tid de legat i Yattnct blifvit så öfver

vuxna med gräs och sniickor, att mekanismen ej verkade, åtmin

stone ej på den mina, som 2:a kl. slagskeppet >l Texas ~ vid ingå

endet till Guantanamo fick i propellern, och som upptogs och nu 

pryder halfdäcket å nämnda fartyg, försedd med plåt och in

skription. 
Uneler kriget kommo torpedbåtarnc icke till elen anviinduing, 
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för hvilken de blifvit b d d t · d . . . ygg a, men eremo använ es dc mycket 
I blockadtjensten och for budskickningar. Att dc skulle visa si , 

mindre lämpliga härtill, äfvensom att de ej skulle kunna uth}ird~ 
en ständig tjenstgöring af flere månader var tydligt; ocks~1 v oro 

dc så godt som alla försatta ur stridbart skick vid kriget 13 slut. 

Detta förhålland e, äfvensom dc spanska torpedbåtames overk

samhet, var orsaken till den i Förenta Statcrna under och strax 

efter kriget ganska allmänna åsigtcn, att torpedbåtam es tid vore 

förbi och att de ej längre hade någon plats i en marin sådan som 

Förenta Staterna nu stå i begrepp att skaffa sig. 

. Dct~a omdöme har naturligtvis Yid lugnare eftertanke betyd-

ligt modifierats, hvilket dessutom biist bevisas af, att nåo-o n minsk

Bing i odet uppgjorda programmet för en betydlig ny;yggnad af 

torpedhatar och i synnerhet torpedbåtsförstörare ej låtit höra 
af sig. 

Elektrotelrm"k. Angående elektricitetens anvitndning om skeppsbord, iiro om-

dömena i mångt och mycket varierande. Ingen sätter dock i 

fråga nyttan eller liimpligheten af elektrisk belysning och ringled

ningar. I och för öfverbringandc af order har jag dock hört che

fen på »Texas • yttra såsom sin åsigt, att telefoner äro af ingen 

nytta alls, ty iifven de s. k. »loudspeaking '> höras ej under strid, 

och ju mindre mekaniska anordningar man i ett sådant fall kan 

ha, ju bättre. Han använde ordonnanser, som skickades . 

. Fiske's elektriska »range fienden ansågs ej heller lcmna till

fredsstiillande resultat och lär ej ha anviindts under kriget. 

A udois elektriska signalapparat anviindes dock, och en annan 

elcktrif\k anordning, med hvilken man lär varit mycket nöjd, är <•a 

~controller» för strålkastare, konstruerad af General Electric Com

pany, Scbenectady, ?\m-y Yards. 

Med denna s. k. Controller riktas en strå lkastare från ett- - hur 
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långt som hebt afsides beliigct ställe --- genom en enkel rörelse 

ptl en hiifarm, hvilken rörelse öfverförcs elektriskt till tvenne 

motorer, den ena för rörelse i horizontal-, den andra för rörelse i 

vertikal-led. Höjes handtaget, höjes också ljusstrålen, föres hand

taget till höger eller venster, föres strålen till höger eller venstcr. 

Rörelse samtidigt i båda lederna kan obehindradt ega rum. J u 

mera handtaget aH.ägsnas från sitt hviloläge, ju hastigare sker rö

relsen. Släppes handtaget, återgår detsamma hastigt till sitt ut

aång,:;läo-e hvarvid rÖrelsen öo-onblickliQ:Cll \l{)l)bÖr. o '- b' b .._, 

Inom den N ord-Amerikanska marinen förekommer redan nu 

många anYitndningar af elektriciteten, men, enligt notiser synliga 

i tidningarna, vill det tyckas, som om dessa sknlle inom den allra 

niirmaste framtiden komma att betydligt ökas, och jag beklagar 

mycket, att den knappa tidrn för mitt uppehåll på andra sidan 

Atlanten hindrat mig att tag:>. niirmare reda på dem. 
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Arsberättelse 1 bestyckning och beväpning.+) 

Några erfarenheter från Spansk-Amerikanska kriget. 

Under det snart tilländalupna året har det spansk-amerikan
ska kriget lemnat en i flera afseenelen vidgad erfarenhet om de 
moderna sjökrigsvapnens :relativa värde och absoluta förstörel se
förmåga. De stora allmänna dragen af dessa erfarenheter hafva 
framgått af de dagliga tidningarnes redogörelser för krigshiindel
serna, men om man söker att tillgodogöra sig dem för ett visst 
vapen, såsom artilleriet, visar det sig, åtminstone ännu, vara myc
ket svårt att erhålla tillriickligt fullständiga, noggranna och med 
fackomdöme afgifna underrättelser. För det, som i detta afseen
de likväl kunnat erhållas, och hvilkct anföres hiir nedan, har fö
redraganden till största delen att tacka Kommendörkaptenen vid 
Kong!. Flottan P. J. Dahlgren, som benäget ställt till förfogande 
de uppgifter, h vilka han insamlat under sm vistelse i Amerika så
som krigsstipendiat. 

Liksom under Japansk-Chinesiska kriget har iifven nu artil
leriet häfdat sm ställning såsom krigsfartygens vigtigaste vapen, 
och detta ehuru man i allmänhet får det intrycket, att skjutskick
ligheten varit underhaltig. Isynnerhet visar sig i slaget vid S:t 
Jago, der omständigheterna dock voro särskildt gynnsamma för 
en artilleristrid, träffprocenten hafva varit förvånande ringa. Detta 
gäller visserligen i första rummet spanjorerna, hvilka sägas helt 
och hållet hafva försnmmat att utbilda sig genom skjutöfningar, 
men har äfven sm tillämpning på amerikanarne, oaktadt de lära 
hafva egnat mycken uppmärksamhet åt eldens ledning och åt de 
regelbundet återkommande sk jutöfningarna med pjesernas egen 
skarpa a mm nnition. 

Uppgifter angående spanJorernas ammunitionsåtgång saknas 
nästan alldeles cch äro på grund af personalens ringa utbildning 
af mindre intresse. Beträffande amerikaname iiro uppgifterna vis
serligen ofullst~indiga, men ett par exempel kunna dock anföras 
för att belysa ofvannämnda förhållande. På de sistnämndas sida 
deltogo nedanstående fartyg i elden, och bland dessa iir ammnm
tionsförbrukningen bekant för "Brooklyn" och "Iowa". 

*) A f föredmgandon, Kaptenen A. B. J no!. 
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Enligt uppgift af den kommission, som undersökt dc spanska 

fartygen efter ,;triden, hade dessa triiffats af följande antal skott. 

Tablå II. 

Fartyg. l 12 i och l 8 inch l ~ eller l 
in ch 

4 inch l 6 p dr. l 

Maria Theresa oolooo 2 3 5 l 11 
Oqnendo ............... ·- 7 3 10 46 
Vizcaya ...... .. ...... - 5 6 4 13 
Colon' .................. l - - 3 - 5 l 

l 
l 

Sttmma 2 15 17 15 81 

Enligt denna uppgift skulle intet af de spanska fartygen er

hållit f ler än 20 träffar från medelsvåra och svåra kanoner. Den 

Yerkan, som det oaktadt åstadkoms, är förvånande, i synnerhet då 

den jemförcs med det härnedan angifna antalet träffar å de ame

rikanska fartygen. Brooklyn träffades utan nämnvärd skada 

af 20 större projektiler och dessutom många gånger af 

sprängstycken och småprojcktiler. Iowa träffades af två 15 cm. 

projektiler; den ena af dessa stannade i kafferdammen utan att 

explodera, den andra inträngde om styrbord på trossbotten, slog 

sönder luckan till vattcnrumm ct, Pxploderade och anställde en 

m indrc eldsvåda, som snart släcktes, samt inträngde i kettinglå

ren; ett sprängstycke afslog en af länkarne i k ettingen till 57 

mm. ammunitionshissen, oc4 ett annat genomslog babords !,;:offer

dam och gjorde en fördjupning i bordliiggningsplåten. Oregon 

triiffades tre gånger, hvaraf t\·å endast af sprängstycken. Indiana 

träffades två gånger utan att skadas. Dc öfriga fartygen träffa

des ej. 

Som pansarkryssaren Brooklyn var det cuda af dc i striden 

deltagande amerikanska fartygen, som hade 5 inch kanoner, så 
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måst<' dc triifhr, som erhållits med dem, ingå bland de härofvan 

upptagna 17 träffarnc med ö och 6-inch kanoner. Men äfven om 

alla dessa ~m tagas härröra från dc 4 73 skotten med Brooklyn s 5 

ineh kanoner, blir träffprocenten ej mer omkring 3,G. 

F0r 67 mm. (6 pdr.) kanonema ställer sig förhå llandet ~i.nnu 

oförmånligare, enär endast 8l träffar inalles erhållits. Om endast 

Brooklyns och Iowas 2,266 skott med dessa pjeser tagas i be

traktande, utgör detta 3,; 0 /o triiff, men då iifven de öfriga farty

gen anviinde dylika kanoner, måste denna träffprocent vara myc

ket för hög, äfven om afdrag göres för det, som skjutits på dc 

håda slinkta torpcclbåtsförstörarne. 

Ett annat anmiirkningsviirdt förhållande från denna strid iir 

den ringa skillnaden i skjuthastighet emellan 12 inch (30,o cm.) 

och 8 inch (20,3 cm.) kanonerna på slagskeppet Iowa. Såson{ 

framgår af oh'anståcnde tablå har detta fartyg <t af de föna och 

8 af dc 5enarc; de äro parvis uppställda i slutna torn, hvillm äro 

så placerade, att 2 till 4 stycken 12 inch kanoner och lika många 

8 ineh kanoner kunna bära på samma mål. Som Iowa är ett all

del es nytt fartyg, sjösatt 1896, måste man förutsätta, att de mo

dernaste anstalter för ammunitionstillförsel, laddning och riktning 

blifvit vidtagna för alla dess kanoner. U n der dc 45 minuter, som 

Iowa deltog i elden, afsköts 31 skott med 12 inch och 35 skott 

med 8 inch kanonerna. Det på tal om de norska pansarbåtarnc 

framkomna påståendet, att skjuthastigheten med 21 cm. kanoner 

skulle vara flerdubbelt större än med 25 cm. kanoner, har sålun

da vid dettn tillfälle icke bekräftats af erfarenheten. 

I en del tidningar har en uppgift varit synlig, att amerikanar

n c::> öfvcrliigsenhet i arti lleristriden skulle berott derpå, att de hade 

Hiirdelcs förträff liga afståndsmätare; i motsats hiirtill framgår af 

de från fackmässigt hå ll kommande upplysningarna, att redan före 

kriget dc å fartygen befintliga afståndsmätame (l~'iskes clektri ska 

samt BRrr and Strond) ej voro omtyckta af fartygscheferna: hvilka 

i regel önskade att sl ippa mwiincla dem. Under kriget visade sig 

iifvc11 , att b~cle afståndsmiitare och afståndstelegrafcr kommo i olag 

och bleho obrukbn.ra genom skakningen af skotten. J stiillet an-



vändeB miitning med vinkelinstrument med vertikal bas och in

skjutning med en mindre pjes, hvilket visade ~ig vara det biista 

och snabbaste sättet. 

Kikare- eller s. k. teleskopsigten voro redan före kriget in

förda på en stor del af ame1ibnsta flotians k:mouer, så att 

de flesta pjeser af 4 inch kaliber och deröfver voro förseelda der

med. Dessa gigteu visade sig fördelaktiga, så att man kommer 

att anviinda dem i iinnu större utsträckning. En egenhet hos de 

amerikanska sigtena iir, att de i allmånhet ej äro konstruerade för 

instiillning af ~idosättning, utan siclokorrektionen erhålles genom 

att rikta ett stycke till höger eller venster om den pm1kt man 

vill träffa. Att ett sådant tillväg:o~gåendc skall bidraga att siitta 

ned träffprocenten synes dock vara antagligt. 

25 cm. kanon m/94 8. 

På hösten 1896 beställdes för pansarbåtame Thor och Niord 

fyra stycken 25 cm. kanoner, cleraf t vå hos Bofors och t\·å hos 

Uanet, som .numera förenat sig meJ Schneider & C:o. Hvad Im

liber, reffling, loppets längd, kmtbrnmare, bakladdningsmekanism 

och lavettage betrtiffar, iiro dessa kanoner fullkomligt lika med 

Odens, men skilja sig från dem clcri, att de iiro bandade ända 

fram till mynningen. Vid kanonernas beställning bestämdes, att 

deras anskjutning skulle verkställas med 5 skott, af hvilka tre 

skulle skjutas meJ röksvagt kl'llt, hvarvid för godkännande erfor

drades, att projektilens utgångshastighet blef minst 720 m. utan att 

gastn·cket öfverste« 2,100 atm. H vilken röksvag krutsort, som 
. " 

skulle användas, var öfverlcmnadt till kanonleverantörens afgöran-

de, och man antog, att Schneider skulle viilja något af franska sta

ten tillverkadt nitroglycerinfritt kmtslag, medan Bofors torde kom

ma att använda ett nitroglycerinhaltigt krut af egen tillverkning. 

Utöfver anskjutningsskotten hade kronan förbehållit sig rätt att 

skjuta ytterligare ett antal ~kott för att kunna nfirmare pröfva den 

använda krutsorten. De båda hos Schncidcr & C:o tilh·erkade 
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kanonerna anskötos under sistlidne September, bvarvid ncdanstå

enJe resultat crhöllos. 

Tablå III. 

Laddning. 
Kanon. Projekt.- _ 

Vo. 
K:o. ,·igt. Krut--~-v· 

1------~------~~---so_I_t_.~---
1-g_t.~------~------~ 

kg. kg. m. 

3 

" , 

" 
l " 
l " 4 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" -

Med 

720,t m. 

205 
205 

l B .M1s 

205,2 
205,2 

205,2 
20[., 
204,5 
205 

205 l 
205,r> 
204 
206 
206 

205,o 
1 

" 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

58 785 

fi·i 736 

53 '731 
52 '713 
63 830 
G4 843 
52,65 720 

" 
722 

" 
722 

64- 850 
6B,:; 847 

52,ti5 723 

" 
717 

" 
717 

52,G:. kg. laddning erhö ll s således i medeltal af sex skott 

utgångshastighet med 2068 atm. tryck. Det använda 

röks\•ag:1 krutet, B~Ls, var tillvcrkadt vid franska statens kmt

bruk i Sevran -·Lines och var af samma slag som det för frans lm 

flottan använda. Det var i form af kakor om 290 mm. längd, 45 

mm. bredd och c:a 3 mm. tjock lek. Kakorna sammanbuntades till 

cylindriska knippor af omkring 2±0 mm. diameter, hvarcfter två 

till tre elylika knippor infördes i en gemensam kardus, så att ladd

ningen kom att bestå af fem knippor, fördelade på tYå karduser. 

Som detta krut uppfyllde fordringarna i ballistiskt afseende och 

dessutom, såvidt man hittills har sig bekant, iifven iir hållbart och 
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jemförelsevis ringa grad verkar urbriinnande på loppet, så har 

e n första utredning der af bestä llts för pansarbåtarne Thor och 

~iord. 

Vickers' 15 cm. snabbskjutande kanon . 

På den sista tiden har den stora betydelsen af snabbskjutan 

dc kanoner af omkring 15 cm. kaliber allt mera trädt i förgrun

den. De svåra pansarbrytame skjuta jemförclsevis långsamt, och 

ehuru deras effekt är mycket stor, är dock det antal skott, som 

<le under det "kritiska momentet" kunna afgifva, för litet för att 

eliminera den minskade träffsannolikheten för hvarje skott. Dc 

lätta snabbskj utande kanonerna åter iiro så utsatta för fiendens 

eld, att det iir tvifvelaktigt, huruvida de kunna anviindas på niir

mare håll. Det är derför dc större snabbskjutande kanonernas 

eld, och bland dem i första rummet l6 cm. kanonernas, som san

nolikt kommer att hafva det största inflytandet på eldstridens ut

gång. Man sträfvar derför att på allt siitt öka deras såväl effekt 

som snabbskjutning, och i slutet af förra året lyckades det firman 

Vickers & Son i Sheffield att åstadkomma ett lysande rekord i detta 

afseendc. 
Vickers 16 cm. ss. kanon undergick sina första officiella prof 

i Oktober 1897 ombord å kanonbåten "Pincher", tillbörande skj11t

,kolan i Portsmouth, och sändes derefter till Shoeburyness, der 

Jen försöktes i ,Januari i år, hvarefter den antogs till tjenstebrnk 

inom engelska flottan, för hvilken ett betydande antal sedan har 

bestälts. 
Kanonen består af ett h:iirnrör, förstiirkt med mantlar och 

ståltrådslindning; de vigtigas te uppgifterna om den äro följande: 

Vigt ........... : ... . . . .. 7,500 kg. 

Loppets längd +ö kaliber. 

Projektilvigt . . . . . . . . . 4-6,4 kg. 

Laddning.. . ............ 11 ,:H kg. kordit. 

Vo ......... ... ... . . .... 847 m. 

Maximitryck . . . . . . . . . 3,450 atm. 

Patronhylsa användes icke, utrm krutladdningen iir innesluten 
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i en kardus af något tyg, som fullkomligt förbrännes vid skott

lossningen, så att viskning ej behöfves. Bakladdningsmekanismen 

består af en skruf af Velins patent (beskrifven i årsberättelsen 

för sistlidet år}, som öppnas medelst en enkel rörelse af en hori

zontal häfarm, hvarvid den begagnade tändpatronen automatiskt 

utkastas. Skrufvcn är framtill försedd med tiitinrättning af dc 

Bange's system. Det magasinerade arbetet vid mynningen iir dub

belt så stort som för 16 cm. kanon M/89 och tre gånger så stort 

som för 12 cm. ss. kanon M 9±. 

Vid försöken vid Shoebmyncss, för hvilka en särskildt inöf

vad kanonbetjening var sänd från skjutskolan i Portsmonth, pröf

vades dels kanonens viiiskjutning och dels dess skjuthastighet. 

Ehuru med kanonen skjutits 200 skott under de föregående 

fö rsöken, befanns viiiskjutningen fortfarande god, hvilket dock ej 

hindrar, att kanonen kan hafva varit betydligt urbränd i projek

ti lläget. Som bevis på träffsäkerheten anföres, att vid två sä r

skilda serier om 10 skott trjiffadc två af skotten i samma hål -

emellertid saknas uppgift om det afstånd, på hvilket dessa serier 

sköts. 

Såsom prof på skjuthastighet sköts bland annat en serie om 

:H) skott på 4 m. 4 7 s., h vilket är ett förut onppnådt resultat. I 

denna tid ingår iifven tagning af temperaturen hos stötbottnen, 

hvilkct ansågs nödvändigt på grund af seriens längd och den sto

ra eldhastigheten. I medeltal sköts serien med en hastiO'hct af 
" 

dt skott på 8 s. eller l 00 skott på 13 1 /s minuter. För kortare 

,;ericr skulle man till och med kunna erhålla ännu större eldha

stighet. Den största skjuthastigheten under försöken var ett skott 

på 6 1/2 sekunder, och 8 skott affyrades på 7 1/ 2 sekunder h vart

dera, dc återstående skotten varierade mellan 8 och 9 sekunder. 

37 mm. snabbskjutande kanon M, 98. 

Scdan den på sin tid med riitta högt uppskattade 26 mm. 

kulspmtan under en period af nära 20 år intagit en framstående 

plats bland våra snabbskjutande pjeser och nnder denna t id )n

gått i nästan alla våra stridsfartygs bestyckning, kan den numera 
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ej längre fylla de stegrade krafven på effekt och välskjutning och 

har derför på alla områden börjat utträngas af modemare vapen. 

För afslående af torpedbåtsanfall har den för länge sedan aflösts 

af 57 mm. ss. kanonen; som bestyckning å l: a klass torpedbåtar 

helt nyligen utbytts mot 4 7 mm. ss. kanonen och såsom märsbe

styckning mot 8 mm. automatiska kulsprutan, så att i börjar! af 

detta år var det endast l:iOm bestyckning på 2:a klass torpedhatar 

och pansarbåtsångslupar, som den ej ännn fått någon efterträdare. 

Emellertid är man ej fullt viss hvarkcn om 47 mm. kanonens 

lämplighet som torpedbåtsbestyckning eller om H mm. kulsprutans 

som märspjeR, och då sistlidet år tillfälle erbjöds att pröf\·a en 

Maxims automatiska ;)7 mm. kulspruta, så begagnade man sig 

deraf i förhoppning att i denna pjes möjligen erhålla ett vapen, 

som i bästa fall liimpade sig för såväl torpedbåts- som ångslups

och märsbestyckning eller åtminstone för en del af dessa ända

mål. Då vidare aflt sedan den nya bevakningsin struktionens in

förande det visat sig behof af en S!labbskjutande kanon, afsedd att 

kunna uppstiillas såväl i land som i båt för att användas som 

bevakningspjes, beslöts att pröfva 37 mm. automatiska kulsprutan 

äfven med hänsyn härtill , och en kommission tillsattes för att 

verkställa försöken och yttra sig i iimnet. 

Kommissionen samrnantriidde i December förlidet år, och af 

dess rapport framgår, ntt 87 mm. kulsprutan pröfvades med afse

ende på förmåga af automatisk cldgifning, viilslijutning och ge

nomträngning, hvarj emtc dess liimplighct som bestyckning å tor

p edbåt och 1:a klass pansarbåtsångslup undersöktes. Af försöken 

framgick, att förmågan af automatisk eldgifning i bög grad berod

de på ammunitionen , hvilken borde \'ara tillverkad med till och 

med iinnu större noggrannhet iin andra snabbskjutande pjese r for

dra. Af träffbilder och 50 °/o spridning framgick, att vålskjutnin

gen vid eld skott för skott, d. v. s. ej automatiskt, ej var till

fredsställande ens på l ,000 meter och med automatisk eldgifning 

iinnu siirnre. Genomtriingningsförmågan var tillräcklig. Som be

styckning i ångslup tog pjesen för stort utrymm e och var för 

tt;ng, hvarigenom båtens sjöduglighet nedsattes. Såsom miirspjes 
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pröf\·acles kulsprutan e j, som bestyckning å torpedbåt syntes den 

vara anviindbar, men som bevakningspjes ansågs den för tung att 

trans rartera och för svår att ställa upp i land. 

I sitt slutomdöme siiger kommissionen, att "lösningen af de 

frågor, som skjutförsöken med den automatiska 37 mm. kulspru

t au skolat bidraga att utreda, nemligen beskaffenheten af ett va

pen, användbart såväl till bestyckning å t orpedbåtar och ångslu

par, i stridsmärsar och som bevakningspjes, synes böra ske i den 

riktning, att - med striing t bibehållande af Pnhet, el. Y. s. att 

samma pjcs anyiindes för samtliga anförda iindamål - hiirför an

skaffas en i rekylmantel liggande snabbskjutande kanon af 37 

eller 88 mm. kaliber, ln·ars vigt tillsammans med rekylmanteln 

blir omkring 100 kg." Kanonen borde haf,·a enhetspatron med 

fil)!"äno'oTauat hvars viot borde vara så stor som med systemets 
.t Ob ' b • 

angifna vigt kunde erhållas, clå utgångshastigheten sattes till 550 
meter. 

Efter den utredning frågan nu hade erhållit, och sedan anbud 

frl\n olika kanontilh·crkare infordrats, ut\'erkades fast ställelse å den 

af Bofors framstiillda förslagskanonen, under beniimning af: S 7 mm. 

ss . km1on .M/ 98. För bedömande af dess egenskaper och kon

·truktion kunna följ ande uppgifter lenmas: 

Kaliber.. . .. ................... . .. ... ...... ... ...... :37 milt. 

Kanonens Hingel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 

D:o d:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 kaliber. 

H.efflorna s antal ............................... . . 

D:o djup .. . .......... : ................. . 

f::\t igning vid början ..... .. . .. .............. .. ... . 

D:o 185 mm. från my n n ... ... ...... . .. . 
Loppets volym ... . ................... . . . .. . . . 

Laddningsrummets volym . ... ..... . ... .. .... . . 

Loppets tviirarea ................ .. .......... . ... . 

K orma l rek y lliingd .. .. . . ... . ........... . 

1Iaximi d:o .. .......... ... .. ... . . ... .... . 

Projektilvigt . ........ ..... .................... .... . 

l 'tgångshastighet .. .... ... ........... .. . .... e:a 

16. 

0,3 llllll. 

60 kaliber. 

30 
" 1,42 dm:;. 

0,1 52 " 

11 ,o2 CJn Y 

180 mm. 
200 

O,s kg. 

550 m. 
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Magasin. arb. vid mynningen . . .. . ..... . .. . 

Genomträngning på 1,000 m ......... . ........ . 

"* D:o på 2,000 m .................. . 
Vigt af kanon med mekanism ...... ....... .. 

D:o af rekylmantal ........................ .. 

D:o af kanon och rckylm::1ntel ............. . 

D :o af skulderstycke med sigte och af-

fyrningsinriittning ................ ... .... . 

D:o af piv6tlavett ...... . . .......... . .......... . 

D:o af hela pjcscn med pivtJtlavctt .. . . . . 

D:o af kon (36 kg.) nwd fiistring (20 kg.) 

Totalvigt ........ . ..... . ..................... .. 

12,3 mt. 
41 mm. 

29 mm. 

67,5 kg. 

27 " 
94,n 

" 

4 
" 9 
" 107 ,o ,, 

ö ö 
" 

166,5 kg. 

Genom generalorder lwr sedermera bestämts, att torpedbåtar

ne Orkan, Viud och Bris skob hvardcra bestyckas med två ka

noner af detta slag, samt att dc 2:a klass torpedbåtar, som kunna 

komma att byggas, skola förses med en dylik kanon lwardera. 

Deremot iir ännn intet afgjordt angående 37 mm. kanonens an

vändning såsom bevakningspjcs, emedan konstruktionen al' lavet

taget för en dy lik pj es först efter verkstiillda förs;',];: kan ·bestäm

mas. 

Pansarbåten Dristighetens artilleri. 

Sedan inn cnu·ande års rihdag beviljat medel för påbörjande 

af en ny pansarbåt, "Dristigheten", h vilken skall byggas enligt 

för ett å r sedan af Kong!. l\laj:t fastställd modifierad ritning, har 

a nbnd infordrats å det svåra och medelsvåra artilleriet till den

samma, hvilket som bekant l?cstår af två 21 cm . och sex 15 cm. 

ss. kanoner. 

Beträffande ~·1 r m. kanonerna har dervid bestämts, att h e la läng

den Ekall vara 45 kaliber, projektilvigten 140 kg. och utgångsha

stigheten 700 mete r, utan att gastryeket i krutkammaren öfyersti

gcr 2, WO atm. Lavettaget skall bestå af en rekylmantcl , som med 

tappar hvilar på i tornet fii stade underlag liknande laveth;idor, 

och som å r försedd med anordningar för rekylhämning orh auto-
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matisk tillbordssiittning. Hekylliingden blir omkring 500 mm. Då 

kanonerna levereras, skola dc pröfvas bland annat med afseende 

på skjuthastighet, och för dems godkännande erfordras, att med 

ofvanniimncla projektilvigt och utgångshastighet 3 skott skola kun

na skjutas på högst en minut, då ticlen rälmas från smiillCJ~ af det 

första till smällen af det tredje skottet. 

För 15 tm. kanonerna giillcr, att hela liingdcn skall vara 45 

kaliber, projektilvigten 45,·t kg. och utgångshastigheten 750 m., 

utan att maximitrycket iifverstigcr 2,100 atm. Patronhylsa kom

mer icke att anviindas, utan laddningen skall inneslutas i l<ardus, 

och tiitningen åstadkommes medelst de Bangc's tiitinri\ttning så

;;om vid Vickers 15 cm. ss. kanon. Lavettaget blir af hufvudsak

ligen samma konstruktion som den snabbskjutande 12 cm. kano

Hens och skall fönws med rattar för såvii l sido- som höjdriktning 

på båda sidor. Kanonens förm.:lga af snabbskjutning skall pröf

vl'l s vid leveramcn. Dervid fordras, att 6 skott med stridsladd

ning skola kunna skjutas på högst en mirutt, då t iden rälmas från 

srniill cn af det första till smällen af det s jet te skottet. 

"Dristighetens" tio 57 mm. ss . kanoner Rkola blifva af samma 

modell som Thors och Niord~. Deremot iir märs- och ångslups

bestyckningen iinnu ej bcstiilld i afvaktan på resultaten af 37 mm. 

kanonens pröfning. 

Ammunitionstillförsel. 

"Dristighetens'' rörliga torn h vila . ich: e såsom våra öfriga pan

sarbåtars på horizontala, koniska rullar, utan uppbäras hvardera af 

en ~inda ned till fartygets botten gående konisk trumma af stål

plåt, hvars nedre, smalare del slutar med en hydraulisk piston, 

HO lll uppbär tornet. Upptill, strax nnder det rörliga tornet och i 

skydd af det fasta, är plåtkonen omgifven af en kran s vertikala, 

cylindriska rullar, hvarigenom friktionen vid viddninO' reduceras 
b 

t ill den minsta möjliga. Inuti plåtkonen iir ammunitionshissen an-

ordnad, och går den från tornet ned uti langningsrummet, som omgif

ver plåtkonens nedersta del och stöter intill krut- och projektil

clurkarne. Ammunitionshissen består af två hissvagnar, förbundna 
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med linledning så att den ena går ned, då den andra går upp. 

H varje hissvagn ii r i höjdled indelad i tre något sluttande fack, 

det öfversta för projektilen och de tyå undre för laddningens bå

da karduser. Fackens sluttning år ~å afpassad, att projektil och 

karduser lätt skola glida in på sina platser, då vagnen lastas nere 

i langningsrummet, och utan s\·årighet skola knnna föras ut ur 

vagnen, di\ den anländt till sin ändstation i tornet, ln·arest de 

emottagas på en hylla med tre Yåningar motsvarande Yagnens 

tre fack. Projektilen föres sedan i en sluttande riinna ned på ett 

Iaddbord, på hvilkct den derefter rullas fram till kanonens bak

plan. De båda halfladclningarne, som med röks,·agt krut Pncl.ast 

viiga omkring ~7 kg., kunna utan sdrighet med handkraft lyftas 

upp på laddbordet. 
Dristigheten har tre durkar: den friimsta, afseeld uteslutande 

för 21 em. ammunition, bcliigcn nncler det främsta '21 cm. tornet 

akter om proviantrummet och för om torpcclrummet ; den lllcller

sta, afseeld för ] fi cm. och 57 mm. ammunition, beliigcn unclt'r 

kassemattens förkant mellan torpedrummet och friimsta pannrum

met· samt den aktersta bcliigen under aktra tornet, närmast akter 
' .. 

om maskinrummet och afsedel för 21 cm. och 57 mm. ammumtwn. 

Från den mcller,;ta durken utgå fyra ammunitionshissar, af hvilka 

två iiro afsedda för 16 cm. amn1unition och utmynna en på lwar

dera sidan liingst förut i kasematten, och dc båda andra haf\·a 

till uppgift .att transportera 57 mm. ammunition till det cliick, som 

bildar kasemattens tak. Från den aktre :Z l cm. dnrken leda, utom 

tornkanonens hiss, tYå dylika, afsedela att föra 67 mm. ammunition 

upp till diickct oh·anpå kasematten. På detta diick hafva sex af 

de tio 57 mm. kanonerna sin . plats, dc fyra öfriga äro uppstiillcla, 

två på kommandobr.'·ggan och t\·å på den aktre bryggan, och till 

dessa måste ammunitionen biiras upp från hissames slutpunkt. 

Att ammunitionstillförseln å Yåra tre iildsta pan:oarbåtar 8\·ea, 

Göta och Thule lemnar åtskilligt öfrigt att önska ~ar på dc se

nare åren upprepade gånger blihit framhållet. A pansarbåten 

Svea anordnades clcrför, niirmast med tanke på hennes ombestycl'

JJing med ss. 12 cm. kanoner, för ett par år seelan två hissar, uti 
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langningstrummorna från aktra durken till däck. Sedan nu Sveas 

snabbskjutande artilleri ytterligare blifvit ökadt med tre stycken 

57 mm. kanoner, håller man p?1 att anordna två hissar uteslutau

de afseelda för 57 mm. ammunitionen. Som dessa hissar komma 

akter 0111 citadellpansaret, skola dc skyddas af en gemensam pan

sartrnmma från pansardäck npp genom ccllcliick. Samtliga hissar 

drifvas med komprimerad luft. 

På torpedkryssaren Örnen har under förra vintern inrättats 

två ammunitionshissar för handkraft, Pn från h vardera ] 2 cm. 

durken. Sedan de nu under sistlidna sommars expedition pröfvats 

och befunnits liimpliga, komma elylika att insiittas iifven på de öf

riga torpcclkryssarn0. Dc iiro afscdda endast för U cm. ammu

nition och bestå af ett paternosterverk, som går i en loclriit trum

ma från clnrken upp till diicl'- l dmkcn iustiillas unelan fiir un

dan en projektil och en patron preclvid hvarandra i trummans 

ned re öppning, der dc uppfångas af patt>rno.;terkedjans biirskopor, 

sona sedan aflcmna dem på cliick, der dc blifva liggande i bered

skap framför hisstmmmans öppning i kanonens o medPILara niirhct. 

Röksvagt krut. 

J alla för niirvarande till tjcnstebruk antagna röksvaga krut

sorte r ingtu· bomullskrut (d. v. s. nitrocellulosa) som en vigtig be

ståndsdel; en och samma princip ligger iifvPn till· grund för dera~ 

framstiillning, nemligan elen att bomnllsluntct genom något lös

ningsmedel bringas till en geleartad eller flytande konsistens, 

hvarigcnom det förlorar sin egenskap af hiiftigt sprängämne, så 

att det ·ej längre kan bringas till detonation (ögonblicklig, samtid ig 

fii rbrrinning genom hela massan) utan endast förbrinner med stor 

Ii flighct, h vilken ökas med gastryck et. Såsom lösningsmedel an

viincles antingen någon af de ej explosiva viit.skor, hvilka hafva 

<'gcnskapen att kunna lösa bom1d\skrut, ciiPr också nitroglycerin. 

l förra fallet afclunstas eller borttviittas li)sningsmecllct på det 

omsorgsfnllaste, sedan bomullskrutet under sitt formbara, löRta till

f'tå nd crh~llit den önskade kornformrn, och det fiirdiga krutet an-
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tager en hård hornartad konsist('ns. I det senare fallet - då ni

troglycerin användes som lösningsmedel - bildar det lösta bom

ullskrutet tillsammans med nitro()'h·cerinen en allt efter nitroO'l)·-
"' · n 

cerinhaltP.n mjukare eller hårdare gclc- eller gummiartad kropp, 

hvilkcn under tillverkningen hålles vid 50° ~l 60u temperatur och 

då är mycket mjuk och lätt formbar. Då detta krut fått kallna 

och är färdigt, iir det Yisserligrn så fast, att det under yauliga 

förhållanden bibehåller sin form, men likviii miirkbart mjukare iin 

nitroglycerinfritt krut. · Till dl' nitroglycerinfria krutslagen höra 

franska marinens BM krut och ~\kerskrut (Troisdorfskrut), till dc 

nitroglycerinhalti~a nobelkrut (vallistit) och kordit. 

D c nitroglycerinhaltiga krutslagen hah·a följande fördelar 

framfiir de nitroglycerinfria: 

l:o) dc iiro öfverliigsna i ballistiskt afseendc, så att dc med 

lägn' gastryck gifva projektilen större hastighet, då lika laddnincrs-
co o 

vigter all\·änclas; 
2:o) dc förbriuna i höo·sta "rad rctrc]bundct lrwcr för lao·cr 

o e h ' o o ' ' 

så att man genom förändring af kornen s form och dimensioner 

ganska noga kan reglera laddningens förbränning i loppet; 

8:o) derigenom att krutmassan under tillYCrkningen iir i så 

hög grad formbar, kan man utan s Yåri~h et gifya krutet jw.;t den 

lämpligaste kornform en; 

4:o) derigenom att nitroglyeerinen ingår både som bestånds

del och lösningsmedel, behöfveg ej all s eller blott ringare fp·anti

tet andra lösningsmedel. ln·arigcnom tilh·erkningskostnaden blir 

mindre, samt 
5:o) de ställa sig billigare för kon ,; umentcn såviil på oTund 

af df'n mindre tilh·erl;ningskostnadcn som genom , den större balli-

stiska effekten. . 

Deremot hafva de nitroglyce rinhaltiga kmt>-dagen följand e olii

gcnhetcr i je m före l se med de nitroglycerin fria: 

J :o) deras förbriinningstemperatur iir omkring 500° högre, 

h varigenom deras verkan till mbriinning är afse Y ii rdt större; 

2:o) dc haha genom sin nitro"lycerinhalt CO'enskal>en att 
<..J o. o 

fry,;a vid låg temperatur, hvilkct medför dels tillfiillig förändring 

l(j:) ·-

af dc ballistiska egenskaperna h dels risk för utsvettning af ni-

troglycerin eller annan sönderdc ni ng; samt 

3:o) deras ·mjukare konsistens låter bdara, att de skola un

dergå förändring vid mångårig förvaring genom ett så småningom 

skeende fL.lrflyktigande af nitroglycerincn. 

.Bland dessa olägenheter äro de två sistniimnda af den beskaf

feuh('t, att man vid flothm iim~u ej haft någon niimnvärd erfaren

het af dem, dels emedan skjutning sällan och till litet omfång fo

råommit vid låg temperatur och dels emedan den tidrymd, tinder 

hvilken nobelkrut förvarats i flottans förråd , iinnu iir för kort för 

att afgöra, i hn1d mån dess egenskaper iindras genom tidens in

flytande. 
H vad deremot verkan till mbriinningar angår, så visar det 

sig snart, att sådana redan efter några få skott uppstå, ifall man 

tillåter trycket att uppgå till 2,500 atm. eller deröfver. Då no

belkrut år 1892 fastställdes som laddning. för i) 7 mm. och mindrc 

kanoner, bestämdes dcrför, att maximitrycket ej fick öfverskrida 

2, l 00 at m.; och för kanoner af så liten kaliber synes af den hit

tills vunna erfarenheten urbriinningarnc vid detta tryck ej blih-a 

afseviirdt större iin vid äldre kmtsorter. Samma bestämmelse för 

maximitrycket iakttogs derför, då nobelkrutet för ett par år sedan 

antogs som laddning för ] 2 cm. ss. kanon :M;9±, dJUru man deri

genom ej kom upp till större utgångshastighet iin 7-±0 m. i stället 

för ursprungligen beriiimade 800 rn. Det hadl' ej varit någon 

syårighct att ernå sistnämnda utgångsha~tighet, om kanonen kun

nat tagas något mer i anspråk, 11ll'n i brist på ett mindre mbriin

nandc inhemskt krut måste man nöja sig med hvad nobelkrutet 

gaf med 2,100 atm. D etta kruts mindre liimplighet för en pjes rtf 

så stor kaliber har ernellPrtid redan visat sig genom de ganska 

afseviirda urbränningar, som uppstått i den 12 cm. kanon, som iir 

tilldelad Carlskrona skjutbana. E fter ::l68 skott, hvaraf 111ånga 

med reducerad laddningsvigt, har loppet i denna kanon i trakten 

af öfv(;rgångskonen och projektiliiiget en iirrig yta, och bommarne 

äro liingst baktill såsom bortsmälta, hvarofter dc smäningom höja 
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sig ;.;å att några decimeter liingre fram loppet har i det niirmaste 

sitt ursprungliga utseende. 
Under sista tiden har med anledning af den så vunna erfa

renheten förberedande åtgiirdcr vidtagits för att erhå lla något för 

12 c m. och större kanoner lämpligare röksvagt krut. Inom landet 

finnas två platser, från hvilka mrd stöd af artill eristisk sakkänne

dom och utförda skjutprof framstiillda försökskmt kunna erhållas, 

QCmligen B ofors, hvnrcst ch•t af Nobel anlagda laboratoriet för 

krutförsök nu iir under utvidgning till en sjelfstiindig fabrik för 

ti ll verkning af röksvagt krut, samt statens krutfabrik vid . \ kcr, 

der tillverkningen af geviirskrut numera lemnar tid öfrig iifvcn för 

fn1mstii!luing af kanonkmt, och hvarest försöksattiraljen nyligen 

blifvit ökad med en 4G kaliber lång '67 mm. ss. kanon och en om

ln·ing 45 kaliber lång J 2 cm. ss. kanon, båda med samma inre 

konstruktion som flottans motsvarande pjeser. 

Vid Bofors har i början af detta år gjorts försök med ett 

moclifieradt nobelkrut beniimnclt N. K. IV, hvars sa mmansiittning 

hittills ej iir bekant, men vid hvars tillverkning åtgiirclcr vidtagits 

för <ttt viiscntligen förminska nobelkrutets skad liga inverkan på 

loppet. Sedan N. K. IV-kmtct vid dessa försök visat goda re

~m ltat i J 2 cm. och 15 crn. snabbskjutande kanoner samt i 2.J. crn. 

kanon M 176, antogs <' tt af bolaget gjord t erbj udande att tillhan

dahålla en erforderlig qvantit<'t elylikt luut för verkställande af 

skj ntförsök med en af dc på Kungsholms fiistning; befintliga 24 

cm. kanonerna Mi80. Försöket egclc rum i Juli detta år. Krutet 

var i form af 130 mm. långa rör med 10 mm. yttre diameter. 

Halfva. partiet bestod af rör med 2,5 mrn. och halfva med 2 mm. 

godstjocklek; färgen var mörkviolett eller svart, och kons istensen 

niistan benhård. 

Af 10 skott, ~om fö rsöket omfattad(', <"rhölls följande resultat: 

l 
!Skott 

N:o. 

l 

2 
3 
J 
[i 

6 

l 
7 
8 

l 

9 l lO 
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Tablå IV. 

Laddning. 
Gas-

K r~tdi- l V~ tryck. 
Vo Anmiirkningar. 

. Jgt 
mens10ne r. ' l 1 

mm. kg. atm. j 111. 

5 x 10 x :20 - 401 15 gr. tiindkr., l ' a~ :-: eft.-br:ng 
130 

'1 ~o 

l' l 
36 

" 
37 

l' " G ).: lO x 30 
1~0 

l 
)1 

l 
3..J 

., 34,:, 

l ' 

' l 3fi 

1221 545 66 gr. 
l 5ö3

1 

GIG l 'l 

1700 636 90 gr. 
165!)1 G3.J. 11 

1608 590 
" 

Hl:27 G:33 115 gr. 
2050 ··- l ll 

1

19871 638 1 ,1 
2112! G±S 125gr. 

,. 
' 

l ~-.: ., 

" 1 
t . 2..; 

' l 

1' 
, ohetydl. ,. 

•1 föga miirkbnr 11 

' '1 )1 

" 
, ingen '1 

., ' ~ l' 

' l 

, 

l 
l 
l 

l 
l 

Projektilvigten var i alla skotten 182 kg. M(•d den fastställ

da stridslaclclning('n, 82,:,kg. brunt prismatiskt hut, erhålleR i den

na kanon med sa mrna projektilvigt G25 n1. utgång. hastighet med 

2,±60 atm. t ryck. N. K. IV-krutet visade sig- alltså med betyd

ligt liigrc tryck gifva ni\got större utgångshastighd. Af skotten 

N:ris '1 och 5 synes, att med rör af 2,n mm. godstjock lek iinnu 

större V 0 skulle hafva kunnat erhållas utan att öfven;krida 2,100 

atrn. maximitryck, om mnn ,·clat ytterligare öka laddningen, hvil

kct dock e j ansågs rådligt, cmed;-m kanonens friimrc delar då 

simile blifvit utsatta för jemförelseyis högt tryck. lwars förhållan

dc till kanonens säkerhet man ej var i tillfiillc att kontro llera. 

[ ballistiskt afseende visade sig N. K . IV-krntct gifva goda och 

jcmna resultat, och fö r att undersöka dess mbriinnanclc verkan 

togos guttapcrkaaftryck i proj ektiWigct före och efter skjutförsö

kct; en jcmfördse mellan dem visar visserligen rn miirkbar skill 
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nad, men denna bestyrkes dock ej af de samtidigt tagna kali ber

måtten. Huruvida ii h · en detta krut är för mycket mbriinnande 

kan derför ej afgöras dter så få skott. För att Yinna ökad er!'a

rcnhet såviil i detta afseende som om tillverkningens jemnhfl t har 

beställ ts ett mindre parti af detta krut i tYå kornstorlekar, den 

ena för Yidarc försök med 2.t cm. kanon en och den andra för att 

profvas i 12 cm. snabbskjutande kanon. 

D et Yid .AkPr tillv(•rkadc röksvaga krutet består endast af 

bom ull skrut utan någo n annan tillsats än de för tillverkningen 

erforde rliga lösningsmedl en, hvilka, sedan krutet erhållit önskad 

kornfonn, på det omsorgsfullaste bortskaffas. Ehuru mindre form

bart iin nobclkmt kan .\kcrskrutct dock pressas till rör och s tän

ger, ell er v:1lsas och klippas till platto r och korn. Antagligen pit 

arund deraf att lösnitwsmcdlet vid sin afd~mstning qvarlemnar fina 
b "' ~ 

porer i krutk ornens inre, kan detta krut upptaga iinda till ;~ 0/o 
fuktighet, medan nobelkrutl't ii r så godt som okiinsligt för fukt. 

Ett vid ~tke r företaget prof i iindamål att utröna fukthaltens in

verkan på dc ballistiska l'genskaperna gaf följande resultat. Med 

en laddnina af 6 7 ö oT. rörformi<>t krut med :?,oö 0/o fukthalt sköts 
b ~ b 

med 87 IDlll. ss. kanon en ~eric om sex skutt, hvilkcn i medeltal 

med ett maximittyck af 2'2:34 atm. gaf V 0 G97 meter. Derefter 

utsatt(•;; laddningar af samma slag för fuktighetsabsorbtion genom 

förvaring öh·cr vatten i tiickt balja under 4 dyg n. Fukthalten 

stea hiir io·enom till 3 ° 'o och vid a nställdt sk ·,utförsök erhölls i 
"' b ' . 

medeltal af fy ra skott 0tt maximitryck af 199;~ atm. och en ut-

gångsl~a~tighd af ()60 mete r. ] )etta prof Yisar, att för anviindning 

å fart.'·g ,\kcrskrutcts binslighet för fuktighet ej kan lemua s utan 

afsecnde. Innan det kan antagas till tjcnstcbmk måste derför ge

nom försök utrönas, huruvida d et liimpar sig för förvaring ombord 

i fartyg under dc omstiindighet er, som der förekomma. 

För att erhålla ett omdöme om :~kerskrutets ballistiska egen

skaper i jcmförelsc nwd nobclkrutc·ts sök te;; i ett Yid .h::er före

taget skjutförsök utgångshastigheten med en laddning, som i 57 

mm. kanouen gaf samma maximitryck som flottans tj cnsteladdning 

nobelkrut I en serie om 12 skott med 5GO gr. laddningsyigt er-
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l1ölls i llledcltal 207:3 atm. ga~tryck och 671 m. utgångshastiglwt. 

Kabelkrutet gifver med endast omkring 405 gr. laddning samma 

utgångshastighet och gastryck. Af ..:\kers krut erfordras sålunda 

36 il 40 °/o större laddningsvigt för att Hi samma ballistiska effekt 

som med nobdkrnt. D etta kan förklaras derigcnom, att den vid nobel

krutets förbriinning utvecklad e gaS(f\'antitetcn har betydligt högre 

t emperatur och volym iin hv;~d som iir fallet med .\kerskrntet 

Men ju högre gasens temperatur iir, desto mer verkar elen tillnr

briinning, och derför iir antagligt, att .\kerskrutet ej iir så mbriin

nandl' som ll')bclkrutet. 

En mindre qvantitct .r\kerskrut iir bestiilld för flottans räk

ning i iindamål att dermed utföra fön·aringsprof il farfn~ och i 

flottans förråd. 

Skjutförsök med 12 cm. sprängladdad pansargranat emot 

mål, representerande en kasematt. 

Ett s ~'ird e l cs intressa nt skjutförsök egdc förlidet å r på K ungl. 

J\farinförndtningcns föranstaltande rum vid B ofors i iindamål att 

vinna erfarenhet i första hand ou1 det basperkussionsrör, ltvarmed 

12 cm. pansa rgranaten iir f\)rs(•dd, men iifycn om pansargranatens 

vcrkningsförm ilga emot ett mål sammansatt såsom en del nf Thors 

eller Niorels kasematt samt om dc i kasematten befintliga splin

t erskii rmarn cs förmåga att lokalisera pansargrnuater,.; sprängve rkan . 

J skottvallen på skjntpla t::>CII vid Bofors anordnades ett mål, 

bestående af en 91 mm. tjock plåt af Bofors' nickelstål och af 

samma qyaJite som Odens kasemattpansar och, pf1 samma siitt som 

detta, fiistad till ett inn' ,;tödplåt a! U mm. tjocklek. 6,:; mete r 

derbakom uppställdes <·n 26 mm. tjocJ.;: jcrnplåt, motsvarande en 

af Thors splin terskiirma r, samt parallclt rned skottriktningPn och 

niirmast bako nt pansartafl an en 12 nun. tjock splinterskii rm af 

jernplåt. Alla dessa pl fttar voro så fii stadc, att tle ej skull e mb

bas Yid proJekti lens eller spräng:;tyckcnas an slag. 
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Mot detta mål sköts fl skott med 12 cm. sprängladdad pansar
g ranat, med led ni ng af ett i Marinförvaltningen utarbetad t program, 
som bland annat bestämde, att anslagshastigheten simlic vara dels 
620 rn., motsvarande projektilens restrrande hastighet pf1 1,000 
nwter, och dels t±5:l m., motsvarande resterande hastigheten på 
2,500 meter, h vi lke t torde vara det största afståml för beskjutning 
af mål med hiir använd motsti-lndsluaft, emedan genomträngnings
förmågan på större afståncl ej blir tillräcklig. 

Såsom spriingladdning anviindes dels nobelkrut af olil.;:a korn
storlekar och dels finkornigt svartkrut (Torsebro patenthut N:o 4) 
för att pröf\·a hvilketdcra, som gaf biista resultatet. 

Prog'rammct npptog fyra punkter, angående hvilka sk jutnin
gen borde lcmna upplysning, och hvillm härnedan angifvas, !war 
och en i sammanhang med 0n redogörelse för dem af skotten, 
hvilka iiro belysande för synpunkten i fri\ga. 

l:o) Genom försöket borde utrönas, hmuvida Llen laddade 
och med rör försedda pansargranaten, skj uten mot pansarplåt med 
stö rre anslagshastighet iin som erfordras för genomtriingni n~, brin-
gas till explosion efter genomtriingning af plåten. · 

· Nedanstående tablå (V) upptager skotten N:ris l, 2, 5, 6, 7 
och H, i h vilka pansargranaterna v oro förs~;dda med riir och språng
laduade enligt tablåns uppgift. Plåten, som representerade kase

rnnttpansaret, genomslogs i nlla "kotten. 
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Tablå V. 

< l ~ A terfunna Oj rn s.~ Ans l. Spränglaclcln i n rr ~prängstyck. ;;;,~~~ ~ z~ 
c· 

. ha- I;cfv. - ---- ~~s-~~ -.. o 

Krutsort i l Vigt. 

o~ 
~tig- kraft. !<'mm-j Bale-~?. 5.. o S f+ 

Kornstorlek. het. för. om. ~ "' ~ (p l 
t:l 

l mt. l l l 
l 

l 

gr_ l j-er ko· l cm. 
l 

m. 

i 418 Ii Ko b·.,_~, 
' c· c· 

: !} 623 
'< 2 x 2 mm . ~00 () ],o ·- l 

440 l. n '- 3() f .J lo.:, \( 0.:. x 0.:, .. "f,.) l 
- ---, Il l,,, ~ ~ Kob l< 

5 x f> x fl 
" 

J .!(j G,; ii l l l G l 
2 2 40U 2.; o,~. 

l 20 2 452 2 \. >< 
l l J _)r .-,. " 

5 J 0,:, x 0,:, '< 0,;; 
" 

4-10 3.n 1.:; 40 

,q l 4:)2 l 22G l Sv_ kr_ [ 'l'orsrbt'o pat. ~:o ·1- l 410 l 2." lO.c 
-~---' 

I skottrn N :ris 2, i) och 7, der Ichande kraften endast ya r 
{)mkring 50 °/o större iin som erfordrades för genomt6i ngning, in
träffade sprängningen redan innan bakre delen af projektilen hun
nit inhiinga i plåten. Detta framgick deraf, att plåti:ildigget Yar 
bortsprängdt; många sprängstycken återfutmos framför taflan, och 
å plåtens framsida nmdt omkring träffen funnos mer eller mindre 
talrika märken efter sprängstycken, hvilka med stor kraft plöjt 
upp ytan. I tablåns sista kolumn angifves radien till en cirkel, 
som skulle omsluta största delen af märk0na omkring hvart och 
ett af skotthålen. För de tre uiimnda skotten varierar dennft ra
die med kornstorleken, så att ju finkoruigare spriingladdningeu 
varit desto större iir den cirkel , som omsluter miirk0na. l\löjligen 
torde denna ornf4tändighet dch·is bero derpä, att spriingningen in
triiffat ticlicrare ·l u finkornitrare St)räno·ladduinQ:en varit, men detta b . b t ö u 

kan ej med säkerhet ledas i beyis. Miirkenas antal och storlek 
visa deremot ovedcrsiigligt, att projektilen sprungit i betydligt tal
rikare och mindre stycken, cUl finkornigt krut anviinclts, och att 
således spriingningen då \·arit högst afseviirclt mycket hiiftigarr . 

I skotten N:ris l och G, der lcfnlllde kraften var niira tre 
gånger »å stor som den för genomtriingning erford0rliga, intriiffa-
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de äfvenledes sprängningen, innan projektilen hunnit passera ige

nom plåten, ehuru tydligtvis något senare än i skotten 2 och 5, 

hvilkas sprängladdnin~ hade motsvarande kornstorlek. Detta fram

g{l r äfvcn af en jemförclse mellan vigtcrna af dc sprängbitar, som 

i dessa skott återfunn its framför och bakom plåten. Den finkor

niga sprängladdningen i 6:te skottet visade sig äfven här gifva en 

tidigare och betydligt häftigare sprängning än i det l:a skottet. 

Vid skottet N:o 8, hvilkct sköts med den mindr<' hastighe

te n och med svartkrut :-;ont spriingladdning, intriiffadc krevaden 

antagligen, såsom vid öfriga skott med denna hastighet, innan 

bakre delen af projektilen hwtnit intriinga i plåten, m<'n \"ar ej 

på lån12:t när så hiiftig som vid anyändning af nobelkrut, l'niir 

skiiggct ej bortslets, spriingstyckena blefvo Hi och stora, och några 

märken af dem å plåtens framsida ej nppstodo. 

Af samtliga dessa skott framgår så lunda det s\·arct på den 

första punkten, att plåten genomtränges, men att krcvad<'n icke 

inträffar efter utan unde1· projektilens gång genom plåten. 

2:o) D en verkan, som med 12 cm. pansargranaten erhålles 

vid skjutning mot ett mål af samma konstruktion som "Thors" 

kasematt. 

2 

5 
(j 

7 

Tablå VI. 

l 2_5_t_nnt. P_l_å_te_n. __ 1_2---c-m_n_J._P 1-å-te_n. 

l AntE. I l Antal Antal l Antal miirken. 
hål. märken. , hål. 

12 12 ::l l :
1

3-

0

1 - ca :W. 

8 7 l - obetydl iga. 

2J :l:} 1 l lO - tal rika, 8må. 

3!) l :l l l(j - -

1:-lJ JJ l 30 l tal r i l, a. 

1

, 

8_' - _ __.1 _ _:__-l _ ___!_ _ ___::_-l _ _,____- _ _.__1 _=._l ____c__--~-----1 

I ofvanståcnde tablås tredje kolnmn upptages det antal plåt

stycken, som vid skotten lössletos från kasetttattplåtcn oeh slun-
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gades in i kasematten. Häraf synes, att projektilernas sprängver

kan i hög grad ökades af de omkringkastade plåtbitarne. 

Emellertid visade sig 25 mm. splintcrskärmen kunna utestän

ga det ojemfiirligt största antalet af de sprängstycken, som t6iffat 

densamma, hvilket måste vara af den allra största betydelse för 

att knnna lokalisera verkan af granatsprängningar inom kasematten. 

Den paraHelt med skottriktningen stiillda 12 mm. plåtens för

måga att utestänga spriingbitar visar, att krevaderna voro föga 

verksamma i s idl ed. 

3:o) Genom försöket borde vidare utrönas, huruvida projek

tilens sprängning åstadkommes af röret eller genom ans laget mot 

plåten . 

Nrdanstående tablå (VII) visar två jemförelser i detta afsccnde: 

dciR mellan dc med nobelkrut spriingladdade skotten Xris l oeh 

3, och dels emellan skotten 8 och 9 med sprängladdning af svart

krnt., af hvilka 3:dje och 9:nde skotten voro försedda med metall

plugg i stiillet för rör. 

Tablå VII. 

~ r 
)... 

l 
Antal :\Jä\'ken af sp räng- Lnkastaiie 

::; ~priing-
·'li stycken. stycken. bitar af 

o p - -----~-- -----
~ , o q "' -· l kasematt-

~ §" .o 
"' ;;;; Spr-ängladdning. < i -· pl åt. p M-5 -c_ 

; 
_ _, 

rl-~ ~~ ~ Q o: Q 

~~ 2fl mm. ., - --
~ O<; 

::; ..., "'-- 8";:: "" > 

l 
...-: 

ö ::r ., plåten. ::;- C? 

"C 
o ~ ~ ,... 

;;. - "O c ~~ ;;o· :;'" - ~ 
l ~· 

An m. 

11\ 
l l 3,5/Basrör l - 15 

l 
12 :~7 20 JO 12 

, l (i2:i N-kr. 2 2 ~ l x x 3.z / Metallplugg l sil l - - 2U s~ 15 12 12 
l -

R( l 2 14 l - - 4 ., -

l 

-
l 

•),. ) 

452 Sval' t krnt 
of stort hål af l J,i) - - - kreYarl 

-
l 

-

- - -

Af stödplåtens utseende och af sprängningens verkan kunde 

man sluta sig till, att båda skotten l och 3 kreverat, innan dc 

lcmnat plåten. Antagligen exploderade Rkottet N:o l något tidi-

Basrör 

Metallplngg 

l 
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garc än skottet N:o 3 att döma af dc i skotthålet ·qYarsittande 

bitame :-~ f projektilens bas. Huruvid:1 denna tidsskillnad i spriing

ningen varit förorsakad af röret. kan dock ej afgöras, ty dels iir 

den obetydlig, och dels träffade skottet X:o 3 blott en projektil

diameter från plåtens kant och rönte derigenom mindre motstånd 

iin skottet N":o l, som träffade längre in i pl~tc n. 

Vid de båda med svarth:rnt sprängladdad(• skotteu ,·isade sig 

deremot tyd lig verkan af baspcrkussionsrörct; det med dylikt rör 

föt'S('dda krcyeradc r(·dr~u i kascmattplåten, och det med metall

})lllgg först invid 26 mm. plåten. 

4:o) t\l utl igcn sknlle utrönas, hurnvida d(•t vore fördelaktigt 

att, antingen för att erhålla biittrc ,.;prilny;verkan eller till förekom

mande deraf, att rxplosion skc•r i följd af anslaget mot plåten och 

ej åstadkommes genom röret. fönli•la Rpriing-laddningcn i flere (t. 

.ex. 3 i\ 4) p~sar. 

J skottet K:o -b, hvilkct liksom det hiir ofvan omtalade K:o 

·;{ sköts med metallplugg i stället för rör, fördelades spriingladd

ningen bestående af ::? >< 2 X 2 mm. nobelkrut i t re påsar, !war

vid det dock vio;ade sig, att man d?! ej kunde få rum med större 

laddningsvigt iin 276 gr. i stiillet för 400 med en pflse. Resulta

tet af skott<• t visade med afseende på krevad och spriingstyckcn 

stor likhet med skottet X:o 3, och någon försening af sprängnin

gen kunde ej phisas hafnt uppstått genom det ii nclradc ladel

ni ngssiittet. 

1\fed afseende på nobelkruts am·iindning såsom sprängladdning 

framgår af of,·anb <' skrifna skj ntförsi)k, att denned erhålllos betyd

ligt hiiftignrc spriingning än med sva rtkrut, men att den ut\·eek

ladc kraften dock ej är sft stor, att pansaret spriickes eller sönder

spriinges dc·ra f, ii hen om kre,·aden intriiffar under projektilens 

gång genom detsamma. 1\obcll;::rutcts fördelar framför Avartkrut 

synas derför CJ \'ara af någon afgörandc betydelse, i synn erhet 

- 175 -

som det visar sig vara i hög grad mera känsligt för stöten vid 

anslaget mot taflan. 

Någon fördel af att anviinda basperkussionsrör i ståilet för 

metallplugg framtriiddc ej, då spriiogladdningen utgj?rdes af no- . 

belkrut. Antagligtvis påskyndades sprähgningen något af röret. 

Vid anviiodning af svartkrut triider detta förhållande tydligt i da

gen. Bade med det ena och andra kmtslaget var· dock språng

verkan tillfredsställande såviil med som utan rör. 

Då försöken sålunda angåf,·o, att man mot pansar af denna 

tjocklek lika väl kan undvara som am·iinda rör, så borde frågan, 

huruvida basperkussionsröret skulle bibehållas i 12 cm. pansar

granaten eller ej, göras beroende af dess verkan mot mindre mot

ståndskraftiga mål. Det gällde då att undersöka å ena sidan, hu

ruvida basperkussionsröret var så kiinsligt, att det bringade pan

sargranaten till krevad iihcn vid anslag mot fartygs opansrade 

delar, och å andra sidan, om dylik projektil utan rör sprängdes 

iifven Yid anslag e:not betydligt tunnare pansar ii n lmsemattplåten. 

För att erhålla ljus i denna sak ntföraes sistlidne sommar i 

Carlsinona skjutförsök emot 12 mm . jernplåt och 45 mm. stål plåt. 

D e använda 12 cm. pansargranatema voro sprängladdade med 

handg('viirskrut och hade omkring 615 m. anslagshastiglwt. Emot 

12 mm plåten skötos tdi ely lika projektiler med basperknssions

rör; båda exploderade f~tt par meter bakom plåten och lemnade 

hvardcra mellan RO och ±O spriingstycken . Derefter sköts en pan

sargranat utan rör emot 46 mm. plåten, hvilkcn dock ej förmådde 

att bringa projektilen till krevad. 

A f dessa för dra förhållanden riitt omfattande försök fram

går, att basperkussionsröret i)kar pan:,argranatens verkan mot 

opan ~radc och liitt pansrade mål, men att för pansar, hvars mot

stånd~förmåga ligger nära griinscn för projektilens gcnomtriingning, 

bättre verkan bör erhåilas, ifall röt· coj anviindes. 

Pansarplåt och kapslade projektiler. 

Dcon riktning, i hvilkcn 1iansarfr:'lgan på sista tioMen ntvccklat 
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sig, framställes kort och triiffande af Captain Orde Browne i föl

jande tre punkter: 
l:o) Tunnt och medeltjockt pansar har kommit till betydligt 

vidstriicktarc anviindning, emedan det, i mån som snabbelden ut

vecklats, har blifvit allt nödviindigarc att skydda dc snabbskju

tande pjeserna, samt emedan pansarets egenskaper blifvit förbätt

rade så att tunna plåtar numera kunna Ieruna ett bättre skydd än 

förr och sålunda gifvrL mera valuta för de uppoffringar i andra 

afseenden, som måste göras för att ernå ett dylikt skydd. 

2:o) ~icke! tillsättes numera allmänt i pansarmaterialet; den 

seghet, som härigenom förlänas åt pansaret, har blifvit mera in

sedd, och de svårigheter, som äro förbundna med dess anviindning, 

hafva öfvervunnits. 
3:o) En af Krupp uppfunnen metod att vid pansartillverk

ningen förena en hård yta med en utomordentlig seghet har ge

nom köp af patentet vunnit insteg hos de flesta större pansartill

verkare, med sådana modifikationer som betingas af hvars och 

ens föregående erfarenhet om sitt materinl. Fördelen af metoden 

iir mest miirkbar vid tjockare plåtar. 

Ehuru många exempel finnas, att goda stålprojektiler kunnat 

genomtriinga harveyscrade och till och med Kruppbehandlade plå

tar, så intriiffar detta blott undnntagsvis, såvida ej projektilen va

rit försedd med kapsel. 
De första försöken med kapslade stålprojektiler gjordes i 

L{ysslancl för flera år sedan; dylika försök hafva sedermera förc

tagits iifven på andra ställen, men det är framför allt i Förenta 

Staterna, som man lagt sig vinn om denna uppfinning, och vid 

l n dian Hcad pågick från Januari till Augusti förlidP-t år en serie 

försök i detta afscende. Man använde dervid ythärdad nickel-
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stålplåt af ö inch ( 15 cm.) tjocklek och besköt densamma med' 

45,4 kg. tunga 15 cm. projektiler. Först sköts med okapslade 

pansargranater af earpenters tillverkningsmetod, hvarvid plåten 

genomträngdes med anslagshastigheter från 64 7 till 626 m.; men 

då hastigheten yttcrligm·c minskadl'S till 606 111. och dernndcr, er- • 

hölls icke genomträngning. A f derefter skjntna 17 skott mecl 

kapslade Carpenter och Firth-Stcrling projektiler med hastigheter 

mellan 5-1,6 och 5 78 m., genomtriingdes plåten fullständigt i alla 

~kotten ntom två. Dc am·iinda kapslame voro nf flere olika kon

struktioner, bvilka ej närmare finnas beskrifna. 
Emellertid har Förenta Staternas regering inköpt .Jonsons pa

tent å projektilkapslar och låter sedan ett år tillbaka dermed för

se ej blott alla nya pansargranater utan iifvcn iildre redan i för

råd befintliga. Kapslame iiro af jern ·eller mjukt stål och tiicka 

projektilens spets till ungcfiir en fjcrdedel af ogivcns längd. Gods

tjockleken varierar med projektilens storlek; vigten af en kapsel. 

för en 15 cm. projektil iir omkring 1,~ kg. Den fasthålles derige

nom, att dess bakre kant är inpassad i en riinna, som är utsvarf

vad rnndt omkring projektilspetscn. Mellan kapReln och projek

tilens gods iir ett tunnt lager af grafit och vaselin anbringadt, an

tagligen för att minska friktionen, då kapseln under intriingningen 

i pansar ej deltager i projektilens rotation. 
Ett intressant exempel såviil på den höga utveckling, till 

hvilkcn pansartillverkningen kommit i Förenta Staterna, som på 

fördelen af att anviinda kapslade projektiler, gifver nedanstående 

vid l ndian Hcad den 13 sistlidne Juli fi1retagna skjutförsök. · 

Den beskjntna plåten, af Camegies tilh·erkning, var Hi cm. 

tjock, 2,7·1 m. lång och 1,7~< m. bred saint var behandlad efter 

Krupps metod. Att sålunda denna metod vunnit inträde till och 

med i en af dc verkstäder, som iir Harvcy-proces~cns hemort, ut

gör ett ytterligare erkännande åt dess förctriidcn. 

Plåten, som \'ar ythärdad till ett djup af 40 till 50 mm., var 

med 10 bultar fiistad till en 005 mm. tjock ekbackning och två 

l!> mm:s skinnplåtar. För sk jutförf'Öket anviindes en 15 cm. ka-
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non; projektilerna voro af earpenters tillverkningsmetod och yägdc 
45,4. kg. Skjutningcn lemn:Jde följande resultat. 

Tablå VIll. 

Skott. Ansl.- r,t~;;,g- 1 
1\:o. hast. 

Anmärkningar. 
m ng. 

Jl). mm. 

l 615 63 Projektilen gick sönder. 
2 682 19~ ~l D:o d:o d:o 
3 716 Genom D:o d :o d:o och stannade i 

backnir1gen emot skinnplå ten. 
4 605 G etlOm Projektilen försedd med kapsel genom· 

gick plåt och backnincr och b g ick sönder. 

Första ;;kottct triiffade nästan midt p:'\ plåten, på ll\·ars bak

sida uppstod en buckla af 38 mm. höjd. lnga sprickor uppkommo. 
Andra skottet triiffade i högra nedre hiirnet och listadkom 

en 11± mm. hög buckla p!l baksidan, men ingen spricka. 
Tredje skottet triiffade i yeustra nedre hömet och genom

trängde plåten, hv:uYid h!llet stansades ut af projektilen, som dref 
en skifva af plåten framför sig in i backningen. Inga sprickor 

uppkomrno. 
Fjerde skottet skiit~> med kapslad projektil och triiffade nå

got till höger om plåtens t'n edellinie ej lång t från nedre kanten. 
Projektilen genomträngde plåt, backuing och skinnplåtar, söndra~ 
des och stannade emot sandvallen bakom taflan. Ej heller nu 

uppkommo några sprickor. 
Plåten utstod sålunda siirdeles Yiil prof\·et, o~h relatiYa yär

det, hYilket är bland de högsta, som n:lgonsin uppnåtts, ligger 
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emellan 2,72 för det andra skottet och 2,95 för det tredje. I jem
förelse härmed är det af intresse att framhålla, huru den med 
kapsel försedda projektilen endast lemnar plåte11 ett relativt vårde 

af 2,_sl. 

Stockholm ~ovember 1898. 
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A t·sberiittelse 

Skeppsbyggeri och Maskinväsende inom Kongl. Örlogsmanna

SHIIskapet år 1898. 

Af föredraganden ll!ariningcniör I. A. Engström. 

Om ock SH'nska Hottans Hytande materiel på gmnd af för

s~nade len'ransct· under !lret icke ökats så, som bcriilmadt, kum 1a 

n dock i stiillet gliidja o:;s åt ntt under byggnad nu hafva et t 

större antal krigsfartyg iin kanskf .. någonsin tillförcne. 

... _.H de sju fartyg, som enligt fleJ;aste årsberiittelflen viintadrs 

fardJga detta år, hafva tills dato*) intet af~o;lutats; i strejker in- och 

utomlands samt i vårn inhemska n·rks oförm!lo·a att inom rimli <r 

tid ll'\'Crera stålgjutgods f?u· hufnidorsaken till
0 

dröjsmålen söka; 

l rnder bvO'o'Jl'ld :· · t ·, bo · . 
.. . oo < .uo Ic pan~ar ntar, lyra torpedkryssarc, flex 

forsta. !~lassens :orpc~b<ltar samt ett öfningsskepp, hvarjcmtc an

bud Infordrat:; a tnt andra klassens och bcstiirnmclsc t· rörand<· 

~?g~andet af ytterligare två fi!l·sta klassens torpedbiltar kunna 

forvantas; inalles 18 fartyg. 

Pansarbåtar- Båda (BiL J) sjösatte;:; sistlidne !\Ian.; milnad, >>Thor, den 7 

n e '~'hor och • Ki.01·d > den ·L·'(l. 
och ); Jord. > 

Fa~;tiin i hufvuclsak systerfarty"' till pansarbåten •Oden ,, 

fi)rete de dock följande olikhetor: "' 

Såsom fömt inom Siillskapet framhållits är bestyckningen iin

'j Oktobe r 1 ö!J8. 
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drad, h\·arvid 57 mm. kanonemas uppställning något jcm

kade><. 
)) Thor och »Niord » skola föra 2 styeken 25,4 cm kanoner i 

h var sitt rörliga pansartom, 6 stycken l :Z cm. snabbskjutande ka-. 

no ner i kasematten, l O stycken 57 mm. snabbskju-tande kanoner, 

hvaraf 4 stycken på öfvcrbyggnadcns förkant, 2 på dess aktcrkant, 

2 på förliga kommandobryggan och 2 på den aktra; \·idarc 2 styc

ken 8 mm automatiska kulsprutor i stridsmiir,:;en samt 2 st. 25 

mm två-pi piga kulsprutor på ångsluparnc. Slutligcn finnes en 

fast 45 cm. torpedtub under rammen. 

Tompansaret utgöres af han·eyscracl pl!lt med en tjocklek af 

200 mm för dc fasta tornen och kommandotornet samt 190 mm. 

för de rörliga tornen. 

Kasemattpansaret består af nickelstål med en tjocklek af 91 

mm. Hela skorstenskappen från trossdiick upp genom öfrc däck 

mot öfverbyggnaden utgöres af 26 mm. tjock pansarplåt, och splinter

skiirmar af samma tjocklek iiro i kasematten anbragta mellan ka

nonema så vii[ långskepps som tviirskepp;;. 

Ett vattcntiitt låhgskepps~o;lwtt delar maskimummct i t\·emw 

delar, som följd ]l\·araf föriindringar i ång-, matare- och Hinsrör

ledningar vidtagits, allt i iindamå l att, om det ena maskinrummet 

förstöres genom beskjutning eller vattenfylles, kunna från dd 

andra sköta oskadadt maskineri. 

Elektrisk b·aft har kormnit till iinnu större anviindning iin på 

»Oden ». Så drifvcs hvardera af >Thors» och » Niords~ fyra am

munitionshissar utanför tornen och två vcntilationsfliiktar, den ena 

för torpeclrumrnet, den andra för dynamonunmet, af elektricitet 

--· inalles tretton motorer mot »Odens >> sju. 

Dc n,ra pansarbåtarne få ett mera i detalj genomfördt vcn

tilationssystem, hvilket i förening med i akterskeppet tillkomna 

sidoventilcr i hög grad bör förbiittra luftvcxlingen ombord. 

Imedningen är så till vida förändrad, att gunrummet ligger 

afskildt från hyttcma; inom hvarje officershytt finnas en fast koj 

med unelerliggande byrå, ett fällbart tviittstiill och ett klädskåp 

utbyte mot förut vanlig lllöblering. 
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»Thor» har inredning för eskaderchef med stab i motsat10 
mot »Niord». 

Pansarbåtames runda stridsmärsar torde höja utseendet och 
öka anviindbarheten af deruti uppstäida automatiska kanoner. 

Innevarande års riksdag har till krigsfartygsmateriel anslagit 
4,947,000 kronor, . afsedela för anskaffning af en pansarbåt, två 
första klassens och två andra klas~ens torpedbåtar jemte reserv_ 
pannor till en l:sta klass pansarbåt och för ändring af tre 3:dje 
klass paMarbåtar, förutom 160,000 kronor till ett nytt skepps~ 
gossefartyg. 

Pansarbåten Af dc till den ö sistiidne September från våra större inhem
Dl'istigheten. ska verkstäder infordrade anbuden att bygga vår sjunde pansarbåt 

visade sig Lindholmens mekaniska verkstads vara billigast, hvar
för med niimnda verkstad kontrakt om dess byggande af~lutats. 

Leveranstiden är 2 år från . kontraktets datum. 
Fartyget (Bil. Il ) skall byggas af stå l och blirva 89,o5 meter 

långt öfvcr allt, 8Ö,9o meter i vattcnlinien; 14,77 meter bredt på 
pansar, ±,92 meter djupgående på dit köl, då deplacementet blir 
3,450 tons. 
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Motsvarande 
finnas i följande 
kraft och fart : 

siffror för >> Oden », >> Thol'» och »Niord» åter
tabell jcmte kontraktsfordringarna på maskin-

Längd öfvcr allt . . .. .. .. ........... .. . me.ter 

l 
, i vattenlinien .................. . 

Stör~ta bredd på pan~ar ....... .... ... . 
l :lfcdeldjupgående .... . .......... . ...... . 

Deplacement i ton ....... . .. . ..... . ..... . 
Indikerad hästkraft, nat. drag ............... . 

l 
Il Oden, 'rhor 

och Niord. 

86,,. 

8-l,, 

14,,. 

:lfotsvarande fart vid 4,sr, m. djupgående. knop 

33~8 

c1(i;)o 

15 

Dristig
heten. 

89,., 

86,oo 

14, .. 

3450 

5400 

16,, 

~oden» utvecklade vid forcering 5,288 hästkrafter och gjorde 
16,o7 knop. 

>> Dristigheten >> K:ommrr äfven att i flere afscendcn skilja sig 
från sina närmaste förcgåugare. 

I ändamål att erhålla minskad svängningsradie har akterskep
pet betydligt bortskurits. 

Slingerkölar skola användas; de blifya 750 millimeter höga 
och sträcka sig 35 meter långskepps. 

Hvad maskineriet beträffar skall »Dristigheten » erhålla 12 
styck(m ångpannor »så konstruerade, att vattnet befinner sig inuti 
pannans tuber och tubernas utvändiga ytor utgöra hufvuclsakliga 
eld ytan>>; d. v. s. rörpannor af ett eller annat system skola an
vändas. Ångtrycket skall vara 14,7o kg. pr qvadratcentimeter mot 
senaste pansarbåtars 6 cylindriska pannor med 10,76 k~. ångtryck. 
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Sammanlagda eldytan skall vara minst 1,320 qvadratmeter 

och rostytan minst 42, då motsvarande siffror för » Kiord~ iiro 

922 och 28,6 ip·adratmcter. 

Tack vare det högre trycket kunna propellermaskinernas cy

linderdimcnsioncr ncdsiittas. 

För åskådlighets skull sammanföras dc Yiisentligastc maskin

data följ ande tabell: 

"~ ngtryck .. . ...... ... . . ...... .. . kg. pr q vem. 

Niorrl. 1

1

_ Dt·i stig· 
h eten . 

1-----: 
' 4,70 

'J'otalcldyta . . ... . ... . ... . .... . .... · · · · · l 
" ro:::tyta ........................ . 

10,;.; 

92~ 13:!0 

~~ 

·~-l Högtryck;:cylinllerns di?.m etcr . . . .. .. .. .. mm. l 

Medel· ....... ... . 

Lågtryck~· 

1 Slagrt~ ltingd . ... .. . .......... . 

Kolåtg·:ing pt· ind . hk t•. per tim ........ . kg. 

7!Jl 

1:wo 
IDI S 

fi!l:l 

o.~n 

JJ:B 

1755 

li!l:l 

Tutnia vigten i ton af allt propellermaskineri med. \'attcn f!lr 

·enligt båda kontraktens bestii mmelser icke öfvcrskrida f'arnma tal, 

nemligcn 460. 

K olförrådet, som på pansarbåten >> Oden » Yid en kolning upp

gått till 282 . ton, torde hiir kunna uppbringas till niirmare 3()1) 

ton, cniir kolboxames rymd är något större. 

Bestyckningen har föriindrats så, att ~ Dristigheten» skall föra 

en 21 cm. snabbskjutande kanon i h vartdera torn et och sex stycken 

15 cm. snabbskjutande knnoncr i kasematten, i stiillct för >> Thors » 

och >Kim·ds » mots\·arande pjeser af kaliber 26,-t och l :2 cm. 

Två fasta undervatt(·ns-sidotnbcr för torpcdskutning tvärs 

skola crsiitta <len fömt anviinda fasta stäftubcn. 

I öfrigt iir bestyckningen oförilnurad. 

Langnings-n nord ningamc för dc groh·a kanonerna äro i så 

måtto förbiittradc, ntt tomhissame föra ammunitionen ända frän 

dmkame till kanon en och för öfrigt äro de försedda med två 

vagnar, !J,·n raf dt'n ena iir på nedgående, då den andra går uppåt. 

Härigenom bör nppstå en högst betydlig tidsvinst, som kommer 

r;nnbbskj utningcn till godo. 

En ny tornkonstruktion med vertikala ft·iktionsmllar kanske 

bör i fiirbig!lemlr onllliimna". 

B epansringen af citadellet skall blifva 200 millimeters plåt 

på en tenkbackning om 160 millimeters tjocklek. Hörliga tornen 

få en pnn F<a rtjocklek pil eldfronten af 200 mm. och på baksidan 

af l öO mm. 

p,) trosscHi ck hah-a dc så kallade slaggångnmc totalt försnm

nit och fartyget från för till akter försetts med sidovcntiler. » D~·i 

stigh,~tcn ,, har ej inrcd ts ,;on l cskndcrchcfsfartyg. 

Arbetena å dessa Fartyg, ur,prungligcn kallndc >> Tiirnan • och 

>>Ejdenn, hnfva under året så framskridit, att ».Jncob Bagge ' i 

ciagame ]e,·crcras och '" Clac,; H orn » cftC'l' all sn nnolikhet sna rt 

följer efter. 

Från >> Örnen~ skilj a dc sig endast g-enom olika fon11 p:'t 

hvalhet, och l!enotn att den aktra br)'O'O'an ;ned stHhus ntt:'l em-
" . oo . 

nats samt mindre skyddsskiirmar mot tryck vid skottlossn ing med 

12 cm. kan oncma nnv:1ndts . 

Foekmnsten har för utseendets skull flyttats betydligt för

lizarr och stiillts för-om kommnndotomct · anordnirwar hafya vid-
· ~ ' o 

t agits i iindarnål att kunna ncdtnga torpedcma i torpedrummet 

med påsittande exercis-koner·, och uti officershytternas inredning 

'l'orpedkrys
sarne Jacob 
Bagge och 
Claes Horn. 
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äro slutligen använda fasta kojer med underlig~ande byråar, i lik

het med förut omnämnda förhållande på pan sarbåtarne »Thor »

och »Niord ». 

Torpcdkrys- Leverans af dessa två sista torpedkryssare för det af riks-
~arne Psilan · o 

der och Ola~ dagamc aren 1896-97 beviljade stora a nslaget å 11,780,no:) kr. 

Uggla. till krigsfartygsmateriel har öfverlåtits till Bergsunds mekaniska 

verkstad, som ,·id Bergsund bygger den ena och vid Finnboda 

den andra., under det att maskiner och pannor för båda tillverkas 

i Motala 

Fartygen (Bil. Hl) skola byggas af ~un ~ch blifva 72,o4 meter 

långa öfvcr allt, 70,74 i nlttcn linien, 8,~o meter breda på spantr 

2,69 meter djupgående till lwnstruktionsvattenlinien, då deplace

mentet blir 67 t kubikmeter. 

l\Iotsvarande siffror för »Örnen•, ~Jacob Bagge » och »Claes 

Horrt >> återfinnas i följande tabell jemte kontrakts{ordringarne på 

mask i n kraft och fart: 

1

- Örnc•1 l 
· · P~ila.nder 

,Jacob Bagge 1 och 

och l Clas Uggla. 
Clae:> Hoen . . 

Liingd ·öfvce allt ...................... meter GU,11 i:2,~H 

i vattonlinien ............ : .. .. .. G7,r.~ 70,71 

Stöt•sta breeld på s p a n t ................ . R,22 8 ,:10 

Modeldjupgåenclc .................. . ... . 2,G~ ~.Gn 

Deplacement..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kbm . (i.)!) (iii 

Ind. hästkraft., forceradt drag ..... . ... . 4000 4'> ')0 

:\1cdclcljupgående vid proftur . . . . . . .... meter 2,71 2,t:n 

Deplacement . . . ....... ton mo G74 

Fart i knop ...... . ........ . ..... . .. .. .... . •. Hl,o 20, :. 
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>> Örnen >> ut\·ccklade 4,052 hästkrafter och gjorde med 3,886 

hästkrafter 19,s5 knop. 

"Psibnclcr" och "Claes Uggla" få lwar sina 8 rörpannor af 

Yarrow's typ, arbetande med ett. ångtryck af 13 kg. per qvadrat

·Centimcter mot föreg:lende torpedkryssares 4 c_vlindrisk11 pannor 

med 12 kg. ångtryck. 

Sammanlagda eld_dan skall vara minst 940 fjYadratmctcr och 

rostytan minst 23, då motsvarande siffror för ".Jacob R;-1ggc" äro 

712 och 17,2 qvadratmeter. 

l\laskindimensionerna iiro desamma. 

Genom rörpannors användande har totala ,·igtcn af propeller

maskiner med tillhörande pumpar, axelledningar, propellrar, kon

d ensorer, ångpumpar i iiå viil maskin- som eldrum, destillerings

npparnt, evaporator och pannor s:-~mt vatten i kondensorer, pan

nor, destilleringsappuratcr oeh evaporatorer kunnat nedbringas till 

170 ton mot föregångames 198 ton, trot;; det att maskinerna skola 

indikera betydligt mera. 

Ett från 90 ton till 120 ton ökadt kolförråd kan mt föras. 

Skulle den kontraher11de farten af 20,5 knop icke uppnås, af

drages som plikt 5,000 kronor för fart under 20,:, till och med 

20,25 knop och ytterligare 10,000 kronor för fart nnder 20,25 ned 

till 20 knop. Uppgår icke farten till 20 knop, skall det vara 

Kronan obetaget att Yiigra fartygens mottng;mde. 

"Psilandcr" och «Ciaes Uggla " iiro båcl:1 inredda som di,·i

visionsehefsfartyg. 



l :sta kl a~ s 
torpedbåtar

na Blixt. 
:\1eteor och 

Stjerna. 

- JRS ---

På dessa torpedbåtar, som byggas vid flottans varf i Carls
krona, hafva arbetena så pass fortskridit, att "Blixt" gjort för
beredande profturer *), "1\Ieteor~ satts i sjön och "Stjerna" snart 

torde följa efter. 

l:sta kla~~ Dc tre sista fartyg, som skola bekostas af det förut om-
rS~~~~~bti~1;1 niimnda stora anslaget till fartygsmateriel, ii ro torpedbåtarme "Or-

l B · !·an" "Vind·' o l "B · " · l'\] t d · ·· f.. o oe 1 l'IB. ' , c 1 ns , 1 1' 1e me sma narmaste oregangare 
anbefallda till byggnad vid Carlskrona varf. 

De blifva i det hela lib "Blixt", "Meteor" och "f-;tjema". 

2:dra klass Att utgå från innevarande års riksdagsanslag skola äfven två 
torpedbåtar. 2·d kl t dbot b b d ·· · f d d f o · h . ra ass orpe a ar yggas; an u a ro m or ra c ran m cm-

ska verkstäder. 
Båtarne få en längd öfvcr allt af Cl2,G meter, en längd i vat

tenlinien af 31,7 meter, en bredd af ;{,,s meter och ett djupgående 
af l,s meter. Deplacementet, fnllt rnstad, med 9 ton kol, blir 
49,3 ton och farten iir beriiimad att med 3 ton kol ombord blifva 

20 knop. 
Rörpannor skola användas. Hestyclming: 2 stycken :35 cm. 

torpedtuber, deraf den ena fast i förstiif\-en och den andra rörlig 

på akterdäck samt l kulspruta. 

*) Vid fullkraftsprof med "Blixt" nåddes en maximifart af 23,83 knop 
och en medelfart under 1 timme af 2:3,545 knop, d;\ deplacementet var 77 
ton. · ~{etcors' fart under motsvarande omständigheter var resp. :tc\,!Jl och 
23,<6. Med 9-1 tons deplacement gjorde "Blixt" en maximifart af2l,-i:l och en 
medelfart under två timmar af 21,013. Rfli. 
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Förutom ofvan omtalade stridsfflrtyg är till byggnad anbefaldt 
iinnu ett för skeppsgossars öfning afsedt fartyg. 

Det iir ämnadt att i hufvudsak blifva lika med öfningss\.:eppet 
"Najaden", men byggas af stål i Rtället för "Najadens'' trii på jern

Rpant. 
Längden i vattenlinien är 33,24 meter, största bredden på 

Hpant 8,3s meter och djupgåendet akter 3,,6 samt för 2,9o meter 
med ett deplacement af 381 ton. Segelarean blir 5D6 qvadrat

metcr. 
I motsats till "Najaden" får "Jarramas" intet uppnöjdt half

däck och mgcn inrcdnino- för divisionschef ~ h . 

Kong!. Marinförvaltningens framställning om utgifterna under 
femte hufvudtitcln för år 1900 innefattar till fartygsmateriel ett 
extra ordinarie anslag å 13,207,0JO kronor att utgå under två år 
för anskaffande af 3 första klass pansarbåtar. 

Efter att nu hafva vidrört det vigtigasto af hvad, som under 
året på skeppsbyggeriets och maskinväsendets områden tilldragit 
sig inom vår flotta, öfvergår jag först till en kortfattad redogö
relse för samma iimnen inom broderlandets. 

Öfnings
skeppet 

Jarramas. 



-!DU-

Norge. 

1 :sta klass Systerbåtar till de af firman Schichau i El bing levererade 
torpedbåtar torpedbiltame "Delfin" "Hai" och "H val" byO'O'flS dessa på Karl-

Storm Brand ' ' oo 
och Trods. Johansvmrns varf. 

"Storm" sjösattes sistlidne J u ni; "Brand" på hösten" och 

"Trods" kommer antagligen icke i sjön förr än nästa år. 

Nya torped- Af den för finansåret 1897-98 till flottans nybyggnad bevil-
Mtar. jade summan skola anskaffas två l:sta klass torpedbåtar om 85 

tons deplacement, en 2:dra klass om 50 tons och en 3:dje klass 

om 25 tons deplacement. 

Pansarfarty- Detta andra af de hos firman Sir W. G. Armstrong, Whit

gets~~~~n- worth & Comp. i Newcastle beställda norska pansarfartygen har 

denna vår levererats. 

'l'vå nya Årets storting har be\·iljat en extra ordinarie försvarsbudget, 
pansarfartyg hvaraf ~),500,000 kronor skola användas till anskaffning af två nya 

pansarfartyg. 
Anbud hafva infordrats frlin verkstäder i Europa och Amerika. 

- lfll 

En rastlös äf!an nationerna emellan att allt mer och mer 

stiirka sina stridskrafter till sjös har på senare åren spårats och 

synes fortfarande snarare vara i till- iin aftagandc. Med nutida 

industriens tillhjclp bl ifva rcsultateu i sanning häpnadsviicka.nde. 

A f de större nation c rna brviljas anslag, som i vårt mynt må

ste räknas i hundratals millioner. och inom några f?t åt· fullbordas 

örlog~<fartyg af fiirut <·j anad styrka och mängd. 

England gi\r i spetsen, så följa inom Europa Fmnkrikc och 

Ryssland och utom vår voridsdel .Japan och Kord-.\_merika. Do 

mindr<' staterna sl~ efter förmåga in på samma banor. 

.England. 

För löpande fin an sår, l April 189 till l April 1899, ii ro 

n n der b:·ggnad: 
12 slagskepp, 
1G första klass krys,.arc, 

(j andra 
" " 

l O tredje 
" " 

(i kanonbåtar, 

-b clubbclpropcllt'cldc flodbåtar, 

·.i-1 torpcdb~ts-förstörarc, och 

l kong!. yacht. 
] ) essutom ii ro enligt inncvarandP år;; nybyggnadsprogram be

~"; lutad<· att på örlog:>varfvcn byggas trl' slagsk<'pp, för lwilka dock 

bäddar sannolikt ej blifva lediga för<' ingången af i]nan;:;ilret 1899 

--1900; dc få i likhot med typ "Formidable" ett deplacement af 

15,000 ton, men skola göra större fart och få ett mindre djttp

gåcndc, för att kunna pas;:;cra Sncz-kanalcn, då d<• niirmast iiro 

afsedela att fiir,;tiirka cskadrarne i Kinas och .Japans farvatten. 
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Canopns. 
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Härtill komma ytterligare, på grund af ordern om ryska flot

tans hög~ t betydliga tillökning, på sensommaJ en beslutade: 

4 slagskepp, 

4 för3ta klass kryssare, och 

12 torpedbåts-förstörare. 

A f förut nämnda 12 slagskepp ii ro tre af '':\iajestie''-typ, sex 

af "Canopns"-typ och tre af nya typen "Formidabl e"; om dc se

nan' niimnda .J. slagskeppen iir visserli gen intet annat iinnn upp

gifwt, iin att äfvcn dc skola kunna pa,scra Suez-kanalPn, dock 

tro;; dc blifva af "C'anopns" typ, möjl igen obetydligt modifir'rad. 

N~gra komplettera nde uppgifter om denna i förra årsberättel

sen omtalade slagskepps-typ torde här ej vara 111' väge n. 

Hammens konstruktion iir sy nnerligen anmärknings\·iird. För

lagd mycket närmare· vattenytan, b;·gges n1mmcn på ett solidare 

siitt mot fön. Dess nedre del springer t\·iirt upp från kölen på 

('tt nfstånd af omkring 14 ml'ter från spet<;cn, och hela dl'tta parti 

af bogen sKall utanpå bordliiggningcn bcldiidas med !)U millimeter 

t jocka pansarplåtar af nickelståL Pansardäckct, nästan harizontalt 

förut och förlagclt något oh·an rammens spets, stöder mot den af 

stål gjutna rammstiifvcn, likasom en djupare ned insatt 50 milli

meters förstä rkningsplåt i fortsiittning af ett undre diick. 

Härigenom blir rammens spets ofantligt stöttad af stäf, pan

sarcliick, förstärkningsplåt och oh·an niimncla pansarplåtar , fiirntom 

af spant och bord liiggning i vanlig ordning. 

.Men ej nog hiirmed, på 10 spant frfln förstiifven akter-öfver 

riiknaclt, äro plåt-bottenstockar insatta och mellanrummen fyllda 

med kork till pansardiick. 

. - - l!J:l -

Sjclfva rammen med niirliggandr delar utgör så lunda ett starkt 

cellsystcm, tcmligen okiinsl igt fi'1 r Yattens möjliga intriingancle vid 

rammning. 
8iclupa nsarct är 152 millimctt•r tjockt pil l'll teakbackning om 

102 millimeter; det st6icker sig öfver en Hingel af 59,7 meter och 

skydelar sidorna ti ll 1,o2 metr·r under och 2,7-1 ötvcr vattenytan. 

För oeh akter för('l)aS sida pansa ret till ett cit:1dell genom tdir

skcppsYiigga r af pansar om 305, 254 och 204 millimeters tjocklek. 

Pansardäckets anordning ii r lika den på a lla nyare (•nge lsk!i 

slag:-;kcpp: Jii ckcts bord \'arts-sidor förenas med sidapansarets nedre 

kant och diickct iir kupigt tYiirskepps så, att Jetsamma i farty

gets mcdelplan, inom citaclPilct spriHger itpp öfvcr vattcnlinien, 

på "Canopns" ti ll e r r höjd af 760 millimeter; tjocklekr'n vcxlar 

ft-ftn 76 till 50 millimeter. 

En förbiittring på denna ~ lagskepps-typ är, att iifven batteri

däck iir pansarkliiclt till 25 millimeters t jocklek som skydd för 

15 cm. kanonerna mot sp lint undl'l'ifrån, då det egentliga pansar

cliicket bcskjntcs. 

En nyhet iltcr iir, att hela ske ppssidan från sidapansarets för

kant till förstäh·cn och h ån dess akterkant till akterst:'ifyen på 

bordliiggningcns ntsicla ska ll beklädas rnecl 50 millimeters t jock 

pansa rplåt af nicke lstål till sam ma djup och höjd, som oh·an an

gifvits för citade llet. S nar t iiro vi tillbaka till dc allra första 

pansarfartygens je r n bekliiclJa sidor. 

Barbett-tomens pansar iir upptill :300 och nedtill bakom annat 

pansar 152 millimeter tj ockt. J )c grofva kanonerna skydelas af 

skä rmar om 204 millimeters tjocklek, och 15 cm. kanonc;·na stå . i 

11Var sin kasematt rn ed 152 millimeters plåt. 

, \Il t gröfre p ansa r ii r ha rvcyseradt. 

Hvad bestyckningen bctditfar, iiro dc fö rligaste och akterliga

ste kanonernas kasematter på batterielilek placerade på utbyggen 

":l, att kanonerna kunna skjuta rakt för- eller akt.er-öfver. 

I enelera af dcsRa riktningar kunna derför på 5 minuters tid 

enligt engelsk berlikning lossas följande antal skott: med 



Typ l\'or
midable. 
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två 30 cm. kanoner, 4 skott h vardera ............................ _ 8 

fyra 16 cm. suabbskj utandc kanoner, ~6 skott h vardera .. . _ .. 100 

två 7,:, crn. ~nabbskjutandc k;llloner, 75 skott lwardera .... .. ... 150 

Summa skott 258 

Fyra undervatte11 s-sido-tubcr för 45 cm. torpeder anbringas, 

två långt för-ut och två akt('!". 14 stycken 45 cm. torpeder ~kola 

finnas Olllbord förutom 5 stycken 85 crn. till Ångslnparnc. 

Maskinerna iiro beriiknadc att med IUS slag i minuten ut

ycekla 13,500 hiistkndter oc h gifn1 far(vget Pn fmt af 18,:; knop. 

Tjugo BellcYillcs ångpannor med förvärmare (s. k. "economi

zer''), ll\·arom mera liingrc fram, skola anviindas. 

T otala eldytan blir i pannorna 2/2-±-± och i fö rdirm<ll"IH' l ,074 
qvadratmeter. 

Vigten af ,dit propcll cnnaf'kiiJ cri med pannor och Yatten be

riiknas stiga till 1 ,2()0 ton, ~Medes W,:, indikerade hiistkraftcr pr 

ton m:-uc-;kiJJYigt. 

Vid hvardcra af örlogs\·arf\·ca i Portsmouth, Chatham och 

Devonport bygges ett ,.;hig,.;kepp af denna typ, ]l\·ilkas fartyg ka

rakteriseras som förbiittradc "Majestics". 

. Liingdcn mellan perpcndik lal'lle blir 12:2 meter, största bred

den :~:Z,o och djupg~lcudet 8,2 meter. Deplacementet 15,000 to11 

och farten lt; knop med naturligt drag. 

J\Iat>kincriet. skall indikera lö,fJOO hiit>tkraftcr; ilngiJannoma 

blifva 20 stycken af' Hellevilies konstmktion med förviinnarc. 

Best_vckning: ~- stycken :30 cm., -16 ton,;, kanoner i barbett

torn; l :Z st_vckcu 16 cm. snabbskjutande kanoner i pansrad kase

matt, 16 stycken 7,:; c n1. och l~ stycken .J-,1 cm. snabbskjntande 

kanoner; ~lntligcn t d 7 ,o cm. för båtbcstyckning, ;, tta stycken 

Maxim, 12 mm. kul,.;prutor och 5 t>tycken .Jo;) Clll. torpcdtnber, 

hvaraf -t lllldN\'att<•n;.; och l öfvervatteJJ;.;. 

V:n-tygen ii ro bcriiknaclc kosta l B millioner k ron ur styc-ket. 
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Tio stycken af oh·an omtalade l:sta klassens hyf;sare skola Typ Cressy. 

byggas efter ritningar, som först blcfvo fullbordade i ,-åras, då 

anbud för Jc,·crans af -l farty12: infordrades; andra 4- st_yekcn äro 

från å rets nybyggnadsprogram och de två rttc rsb1cndc jcmte två 

pansarkryssare af ticdan omtalade nyaste t:·p :im dc på sensom-

maren beslntadc. 

Vid Fairfields var+ Wasgow skola byggm-: 2, af Vickers, 

DÖncr och Maxim i Harrnw l samt af \'lydebank C'omp. i Glasgow 

den fjerde kryssaren. 

Hufntdclimensioncma blifva: Liingd mellan pcrpcndiklarne 

13-±,t meter, bredd :Z l ,2 och djupgåcnd~ tl,o meter med ett depla

cement af 12,000 ton. 

Hela nndern1ttcn~k roppcu k l ii des to cd l 0:3 millimeter teak 

och kopparförh_vdes. 

S idopausaretii r 15:2 millimeter på en tc:-1kbackuing om 102 mm. 

Dess utstriickning iir i långskeppsled 70 meter och i höjd 3,5 me

ter, ll\·araf l ,;,2 m et<' r under och 1.98 ofvall vattenytan; citadellets 

tYiirskeppsdiggm· ii ro l n millimeter tjocka. 

Det pansrade f'idobiiltct fortsätter, fastiin endast i'>O millime

ter tjockt, från citadellets förkant till rammen; från dess akter

kant till akterstiifvcn iir i ersättning bordliiggningsplåtcns tjocklek 

betydligt ökad . 

Pansardiiekct har en tjocklek på dc sluttande sidorna af 76 

mm., för och akter 011 1 citadellet af 50 mm. och micl:okepp~ inuti 

kasematten af ;3g millimeter. 

Barbett-tornens tjocklek blir 152 millimeter, likasom de grofva 

kanone rnas skYddsskiirma r. 

Kanonema om l i5 cm. kaliber stå i h var sin kasematt med 

likaledes 162 m iii im ete rs pansar; batteridäck har 26 millimeters 

tjocklek. 

KommandotornP-t får ~lfliJSar om 305 millimeter. 

Allt gröfrc p<~nsar består af nickclstå l, hiirdadt genom den nya 

processen så, att dc><s motståndsförmåga mot projekt il ers genomträng

ning iir f1tllt nt dubbelt så sto r mot hvacl som kunde åstadkom

mas för enda,;t 6 il 7 :'h tillbaka - moclemt 150 millimcterR pan-
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sar är vida öfverlägset relativt nya fartygs 2.)0 milli

meters. 

Bestyckningen skall blifva: ~ stycken 23,4 cm. :22 tons 

kanoner, 12 stycken 15 cm. och 1 ~ stycken 7, 5 cm. snabb,-kju

tande kanoner jemte ö stycken maskinkanonP-r och 2 ,;tycl~en 
undervattens-sidatuber för ±ö cm. torpedeL 

Maskineriet består af två ställ stående tr ipleexpansion!':l

maskiner och 30 Bellevilies ångpannor med förvärmare. 

_ Högtryckscylindern':l diam"'ter är 91i1 och medeltrycks

cylmderns l ,500 mi l limeter ; lågtryckscyli n d rarne äro två till 

antalet om 1,728 millimeters diamete!· Slaget;; längd är 1,2:20 

millimeter. 

. \ ngpannornas totala e Id yta blir 4.78~ och ro;; t yta n 153 

qvadratmeter; ångtrycket är 21 biogram per qvadratcenti

meter, vid maskinerna rednceradt till 17,,; kg. 

För vanliga förhållanden är kol förrådet 800 ton, men kan 

vid behof ökas till ~ ,000 toll 

Vigten af maskineriet är beräknad till l 800 ton uto-ö-
' ' b 

rande 11,1 indikerade hästkrafter per ton maskin vigt. Maski-

nerna äro nemligen beräknade att med 120 slag i wiuuten ut

veckla 21,000 hästluafter och gifva fartyget en fart af 21 knop. 

nc ressyn·typens fartyg kosta omkring 11,300,000 kronor 

stycket. 

Nyaste pan- Utgående derifrån, att E[Jgland:; tlotta skilll kunna mäta 
~ar·kry~~are. Sl. (J' med d f.. d fl t f ' k · J n e orena e o torna a t\·a ·outmenta a makter, 

hvilka som helst, och med särskild tanke på franska flottans 
71.Jeanne-d'Arc'\ måste England bygga större pansarkrpsare, 

h vilka i stora drag skizzerats som föl j er: 

Längd !Cill meter, bredd 2:2 och djupgående 8 meter. 

Deplacement 14, l 00 ton. 
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Bepansring som på typ "Cressy··,· ofvan angifves. 

Bestyckning: :! stycken :!3 cm. och 16 styt:ken 15 cm. 

snabbskjutande kanune~ 
De skola gör.-~. 23 knop; föra 2,50J ton kol och maskinerna 

skola indikera 00,000 hästkrafter. 

Då ej mindre än ytterligare tio stycken 3:dje klassens 

kryssare byggas lika med den första af sitt s;] ag, kallad 71 Pe

larns", som helt nyligen ko111pletterats och utgått på expedi

tion, vill jag här med några ord omnämna det för den nya 

tyren karaktäristiska, helst fartyget är det första af sin cert, 

som försetts med rörpannor, och i fart betydligt öfverflyglar 

föregående 3:d j e klassens kryssare. 
Längden är 91,4 meter, bredden ll,t och djupgåendet 4,t 

meter; deplacement 2.1 35 ton. 
Bepansringen utgöres af ett kupigt skyddsdäck från fören 

till aktern, sträckande sig 7Ci0 millimeter under vattenytan och, 

midskepps räknad t, 380 deröfver; dess t j ocklek är på sidor och 

öfver maskineri 50 millimeter ocn obetydligt tunnare i öfrigt. 

Bestyckningen består af 8 stycken 10 cm. och lika många 

4,7 cm. snabbskjutande kanoner samt 3 stycken lYiaxims 12 mm. 

kulsprutor och 2 stycken 35 cm. torpedtuber på däck . 

• ~Iaskinkraft erhålles genom två ställ stående triple expan

sionsmaskiner och åtta vaLtenrörspannor af Normand,; kon

struktion. 
Cyl indrarne hafva en diameter af 520, 84.0 och l ,372 milli

meter; slagets längd är Li85 millimeter. I ngtrycket är 2 L kg. ; 

vid maskinerna reduceraclt till 17,G kilogram per qvadratcenti

meter - vid forcering€n användes dock 18,3 l~ilogram . 
Totala eldytan är l ,394 och rostytan 32,5 qvadratmeter. 

'l' y p 
Pclorus . 
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Vigten at allt propellerma~kiueri med pannor nch vatten, 
färdigt att tjenstgöra, är endast 360 tou, d. v. s, rlå detsamma 
indikerat öfver 7,000 hästkrafter, nära 20 i 11 d i keJ'ade häst
krafter per ton maskin vigt. Ett i sanning storartaclt re:mltat! 

Fran officiella profturerna med "Pelorns" är följande tabell 
sammanställd: 

l Profvcts \ Antal ma· l Tndikct'a<l !:att i 

1 

varaktighet lskin~lag per 
häsLkraft. knop. 

i timmar. minut. 1 

l 

Kolprof ............. :30 l JG~ l 
:)li57 !() , t: : 

Natmligt drag . . .. . . 8 l 18\J l S:2.f!) 

lforccradt drag . ... . . 
l 

215 21!) l 7028 4 l l 20,:-n 

Kolåtgången vid det första af ofvan nämnda prof uppgif
ves olika: O,st eller l,oo kg . per timma och indikerad hästkraft, 
möjligen beroende på utelemnad eller medtagen kolåtgång för 
hjelpmaskinerna. 

Fartyget kostar, fullt färdigt, omkring :2,500,000 kron or. 

'rorpcdbåb- England har, som bekant,· på de seuaste 5 åren skapat sig 
för störare. en helt ny fartygstyp under benämning torpedbåts-förstörare 

("torpedo-boat clestroyers"). 
De första 42 stycken "destroyers ' göra en fart af 26 a 27 

knop; så iölja 50 stycken om 30 knop, vidare 2 stycken, "Al
batross" och 11Arab", kontrakterade till 32 knop; en, 11Expressn, 
ko~1trakterad till 33 knop och slutligen en, "Viper", med i 

- l!)fl-
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förra årsberättelsen beskrifna 11 Turbioian som förebil d, afsedd 
att göra 36-40 knop enligt sangvinikerns uttryckssätt, "minst 
35 knop" enligt prosaiska kontraktets" 

J ag vill här med några ord vidröra det nyaste härvidlag. 

Följande siffror gälla "Albatross". Längd 69,2 meter, bredd 
6,5 och djupgående okändt; deplacement 360 ton och indikerad 
hästkraft 8,000. Fartyget får två stycken triple-expansions· 
maskiner med hvar sina fyra cylindrar, hvaraf två lågtrycks. 

Oylinderdiametrarne äro 5()0, 862 och 915 millimeter; sla

gets längd är 5,08 millimeter. 
,tngpannorna bli f va tre af Thornycroftska "Da ring"· typen. 
Båda fartygen få en bestyckning af \ stycke 7,o cm. och 

5 -stycken 57 mrn. snabbskjutande kanoner samt 2 stycken 45 

cm. torpedtuber. 
"Albatross" bygges af 'l'hornycroft i Ohiswick och sjösat

tes den 19 J rh 1898 i för profturer färdigt skick; "Ara V skall 

levereras af Olydebank Oomp. i Glasgow. 

Albatross 
och Arab. 

Längd 7l,G meter, bredd 6,5 och djupgående l,G meter; Express. 
deplacement ,JOO ton och indikerad hästkratt l 0,000. 

Bestyckning som ofvan angifvet för 32-knoparne. 
"Express" bygges at Laird i Birkenhead och sjösattes den 

ti December 1897. 
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Viper. Fartyget är bestäldt i Newcastle·on-Tyne hos Parson, "Tur-

binias" konstruktör, och betrakta~ som experimentfartyg för 

utredning af turbin-principens användning på torpedfartyg med 

exceptionelt hög fart. 
Längden relativt bredden angifves blifva mycket stor. 

Fartyget har ännu ej blifvit i facklitteraturen närmare 

beskrifvet, och en viss förbehållsamhet deroro tyekes råda. 

:Frankrike. 

Inberäkuadt nybyggnader på stapeln och under profning 

eller afslutning byggas nu för franska örlogsflottan inalles 85 

fartyg, nemligen: 
9 slagskepp, 

l O pansarkryssare, 
4 första klass kryssare, 

" andra ,J 

" " 
2 tredje 

" 
,, 

2 kanonbåtar, 
lO torped båtsförstörare, 
42 torped båtar, 

l t ransportfartyg och 
2 undervattensbåtar. 

Häruti ingå för löpande året påbörjade 2 slagskepp, 9 pan

sarkryssare, 3 första klassens kryssare med 23 knops fart och 

6 torpedSåts-förstörare . . Således ett markeradt öfvertag för 

synnerligen snabblöpande kryssare jemte torpedfartyg. 

- 201 ·-

Sex bland dessa pansarkryssare blifva af typ "Gueydon" 

och tre at typ "Desaix"; de sex torpedbåts-törstörarue äro af 

typ "Fauconneftu ·'. 
J ag skall i det följ ande framhålla det karakteristiska för 

dessa typer. 

Se Bil. IV. 
Hufvuddimensionerna äro: · 

LängJ mellan perpendiklarne ............ . ............. . 

Största bredd ............................................... · 

J 38,o meter 
19,4 " 

Djupgående akter ...... ...... ...... ...... ...... .... ........ 7,r, , 

Deplacement............ . ...................................... 9,500 ton 

Bepansringen utgöres af ett bälte i vattenlinien rnndt hela 

fartyget så när som längst akterut och två skyddsdäck, at 

h vilka det ena, nemligen det egentliga pansardäckP.t, är kupigt· 

och borelvarts ±örenadt med bältets nedre kant, och det andra, 

eller trossdäcket, sammanbinder bältets öfre kant på akter

skeppet och midskepps, under det att bältet få förskeppet sti

ger upp ända till batteridäck. 
Strax akter om rorets h j ertstock törenas bältets båda 

sidor med en tvärskepps ställd pansarvägg, som går ned ända 

till fartygets bordläggning. 
Ytterligare två tvärskepps pansarväggar äro till finnandes, 

båda mellan batteridäck och öfre däck, den ena strax akter 

om törliga tornet och den andra strax för om det akterliga. 

Af bältets två plåtstråk, stödda mot teakbackning, är det 

undre 150 millimeter tjockt upptill och aftager så väl nedåt 

som mot fartygets ändar; det öfre är 95 millimeter midskepps. 

De plåtar, som skydda fören, äro 60 millimeter tjocka. Pansar

däcket är bO mm. på de sluttande sidorna, eljest 30 mm. 

Bestyckningen består af två 19,4 cm. kanoner i slutna pan

sartorn; åtta stycken 16.4 cm. i kasematter, i yra stycken 100 

'J' y p 
Gueydon. 
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mm., sexton stycken 4 7 mm. och sex stycken 37 mm. snabb 
skjutande kanoner samt två undervattens-sidatuber för torped
skjutning. 

Tre propellermaskiner, uppställda i hvar sitt maskinrum 
och tillsammans indikerande 20,200 hästkrafter, skola gifva 
kryssaren 21 knops fart. 

Angpannorna blitva olika för flere af typens olika fartyg. 
dock alltid rörpannor. 

''Gneydon" får sålunda 28 Niclansse-pannor, 11 Montcalm'' 
20 ångpannor af N ormands och "Dn petit-Thouars" 28 af Belle
vilies konstruktion. 

Anordningar för eldning med flytande bränsle skola vid
tagas. 

Kolförrådet är i vanliga fall 1,025 ton, men kan med fyllda 
reservboxar cch behållare tör flytande bränsle uppbringas till 
1,62-'J Vm. 

Besättningsstyrkan utgör tilO eller 562 man, beroende på 
om eskaderchef är omborJ eller ej. 

'l'yp Desaix. Deplacement är endast 7,700 ton mot 11Gueydons 9,500. 
Längden är 130,o meter, bredden 17,s och djupgåendet 

akter 7,-12 meter. 
Bestyckningen omfattar l O stycken l G,t cm , 10 stycken 

4 7 mm. och 6 stycken 37 mm. snabbskjutande kanoner samt 
2 öfvervattens- torped tu ber. 

Kryssarne få tre propellrar uch rörpannor; indikerade 
hästkrafter skola blifva 17,100 och farten 21 knop. 

Koltörrådet är 880 ton, men kan ökas till l ,200 ton. 
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Längden är 56 meter, bredd ep_ 6,3 och djupgåendet C1,o2 
meter. Profturs-deplacementet blir 311 ton och dep lacementet 
med fullt. kolförråd af 37,G ton s kall vara 3 19 ton. 

'l'orpedbåts-förstörarne skola göra 26 knop med 5,700 häst
krafter; de få ångpannor af N ormands konstruktion. 

Bestyckningen blir en kanon om 66 mm. och sex om 47 
rom , alla suabbskjutande, samt två däckstuber för 38 cm. tor
peder, den ena midt på fartyget, den andra på akterdäck. 

Besättningsstyrkan utgör 48 man. ' 

I Frankrike har allt :;edan äldre tider navigering med un
dervattensbåtar haft sina ifrig<-1. före5pråkare. Så har flottan 
nu af detta slags fartyg, hviikas \·erkliga nytta vid behof 
torde Yara stora tvifvel underkastad, "Gymnote" från 1888, 
"Gusta \'e-Zede", sj ösa t t l 893 ":\'fors e" under byggnad. 

Detta oaktadt är order utfärdad om byggandet i Cher
bourg af ''Narval'' enligt det förslag, som vid utlyst Uifla n ut
gick som n:o l. 

"Narval" blir 34 meter lång och 3,s meter bred med ett 
deplacement af lOö ton. 

Fartyget får två skilda skr·of, det ena cigarr-formadt, inut i 
det andra af Yanlig torpedbåtsfurm; mellan båda insläppes vat
ten, då båLen sk::dl användas under vattenytau - ddta ut
pumpas för vaulig gång som torpedbåt. 

Akter-ut finnes en behållare för !risk luf t att anväudas 
under nedsänkuingen. 

Be.'iättnings~tyrkan blir ll man. 

T;yp Fau
conneau . 

Undet;vat
tensbåten 
Narval. 
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Maskinkraft erhålles dels af ånga, dels af en dynamo och 

elektriska accumulatorer. 
"Narval" skall kunna gå_ på vattnet 252 distansminuter 

med 12 knop eller 624 med 8 knop; samt under vattenytan 
25 distansminuter med 8 knop och 70 med 5 knops fart. 

(Forts.) 




