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Flottan under sistförflutna året. 

II. 

Flottans militära personal. 

Officerare. 

(Forts. från sid. 6). 

Officerarnes antal vid Kong!. flottan har under året den 

l Oktober 1887-30 September 1898 blifvit ökaclt med: 
från Kongl. Sjökrigsskolan utgångne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

och minskats med: 
genom afsked ......................................................... 2 

" 
öfvergång till lot.sverket ............. ... ................. 2 

, dödsfall .............................................. . ....... 2 6 
samt utgjorde den 30 September 1898 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 175.i) 

Kongl. flottans permanenta och Kongl. 111aj:ts flottas nya 

reservstater hafva under året den l Oktober 1897- den 30 Sep
tember 1898 minskats med: 
genom dödsfall . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . l 

och utgjorde antalet officerare vid de båda stationerna 

den 30 September 1898: 
Kommendörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kommendörkaptener at l :a graden ........................... 3 

d:o af 2:a graden . . .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . l 

Kaptener .... . ................................................. . ... ~ .15 

1) Deri inbcräknadt l officer, som har tillständ att såsom lönlös i 
flottan qvarstå. 
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1 Kong l. flottans 1·eserv 1:ilkorligL tjenstskyldi,qe v oro rlen 30 

September 1898: 
Konteramiraler . .. . . . .. . . . . ... ... . ... .. . .. . .. .... .. .. . ... . . . . .. ... . .. 2 

4-Kommendörer ..... .. .............................................. . 

Kommendörkaptener af l:a graden .......................... . U) 

Kaptener .............................................................. . 18 

Löjtnanter . .. . . .. .. .. . .. . ... . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . ............ . ... . . 6 

Underlöjtnanter ................................................... _:_ .. 82 125 

Vid Kon.r;l. CarlsJuona a1'tillerikår utgjorde antalet office

rare den 30 September 18r18: 

Öfverste .... . . ....................... . ....... .. ................ .. · · · ·· · l 

Major ...... .... .. .. .. . ................................................ l 

Kaptener ......... .. .......... . . . ........ . ............................ .. (j 

Löjtnanter ....... ..................................... .. ............ · 5 

Underlöjtnanter ................................ . .................. ~ 22 

UnderofficeraTe: 

Uuderofficerarnes vid Kougl. flottan antal har under året 

den I Oktober 1897-den 30 September 1898 ökats med: 

till unrlerofficerare af 2:a graden befordrade ........... ·~ lO 

sam t minskats med: 

genom t!fverflyttning till månadslönarestat ................ . l 

,, afsked ... ... ................................. . .. .. ........... .. 9 

" 
dödsfall ............ 000 ......... 00 . ................ . ......... . l ll 

Med undantag af de å Kongl. flottans reservstater samt 

till månadslönarestat öfverflyttade, upptog underofficersperso

nalen den 30 September 18' 18 följande antal underofficerare: 

z)u Carlskrona station: 

Flaggunderofficerare .............................. 00 ......... 18 

Underofficerare af 2:a graden .............................. 1531) 1711) 

t) !Jc>rat' 1 öt\ocr ~tat. 
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o ·Transport 171 
på · Stocklwlrns station: 

o l" 
Flaggunderofficerare .... . .... o...... .. ...... .. .. .. .. 2P) 

Underofficerare af 2:a graden . .. .. .. .. .. ....... 692) 903) 
2614.) 

'I.'ill flaggunderofficerare ha f va under . ofvannämnda tid be-
fordrats 6 underofficerare af 2:a gr~den.j o . ,, 

Till månadsiöncwestat öfverflyttade · voro de11 30 Septem~ 
ber 1898: 

Flaggunderofficerare.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

U nderofficerare af _2:a graden .. .... _. ... _ ...................... ll 16 

Kongl: flottans 1·esen räknade den 30 September 1898 un-

derofficerare ....................... . ............. . ....... :: ·................ 89 

· Kon,ql. flottans nya reservstat bestod . cl~n 03p September 
1898 af: 

! l ,,-'0':" 
U n derofficerare .................................... :. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. 3 

Xongl. Carlskrona artilterikär o~ fattade · den 30 September 

1898 följ ande antal 'nn_derofficerare: ~-

Styckjunkare ...................................... , .•. , ...... .. 
• ergeanter ··················································· ·· · 

Gemenskap. . " 

Jllatroslcompaniema bestodo den öO Sep'teln.9er 

Underoffi cers korporaler ........ ; ....... :: .................... . 

l:a klassens sjömän .................................. . .. · .... . 

105
; 

236) 337) 

1898 af: 
16 t 8) 

422 
2:a d:o d:o 

· ······················· · ··· · · ········· · ·· ·8ö5 
3:e d:o d:o ······· ··········· ························ R d . o .. . 

ym e ........... ........... ............. . ............ :.:· . ... _._ .. . 

1) Deraf 
2) 
:J) 
4) 
u) 
G) 
7} 
8 ) 

,3 i;ifver stat. 
2 
5 ,', ,. 
6 " ,. 
l i kä1'<.in. 
s i ,. 
9 i " 

20 öfvcr stat. 

"(_) l 

'.{~ .. 
• • ~~! 

408 

84 1,94 ö 
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EldarelCompanierna utgjo_rdes vid samma tid af: 

Underofficerskorporaler · .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

l:a klassens sjömän . ....................... · · ·. ·· · ··· ·· ··· ·· · .. · 

2:a ., , ······································· ...... \ 
········· ...... ... f 

69 
165 

214 

3 451 
3:e , ,, ......................... . 

Rymde ... . ........... ............................................. . 

Handtverlcarekompaniernas styrka vid samma tid framgår 

af följ ande tabell: 

Timmer-
Torped- Segel-

Summa. \ Vapen- hand t-
smeder. män. verkare. 

sömmare. 

l l l \ l 
Underofficerskorporaler. () 8 3') 2 

l 
22 

l:a klassens sjömän .... 14 l lO l - 3 27 

l 7 l 6 - l 24 
2:a d:o d:o .... 11 

l l 
1 3:e d:o d:o 2 l 3 l l - 6 .... 

Summa 36 28 l lO l 5 l 79 

Minörkompanierna bestodo den 30 September 1898 af: 

Underofficerskorporaler ....... . .............. -... :-: .. . ..... ·. · 24
2

) 

l:a klassens sjömän .......................................... 38 

2:a d:o d:o ......................................... \ 184 

3:e d:o d:o ..................... · ·. · · · ··· · · · · ····· .. ·J 
Rymde ····································· ·······················- ~~ 248 

Båtsmanskompanierna utgjordes vid sa~ma ti·d· ~f: 
l:a klassens sfömä-u ................ · .. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. 84 

2:a d:o d:o •............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · 2$9 

3:e d:o d:o ................ ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · 336 
Varf:>klass .... . ..................................... . ............. _. _75 734 

1) ö f v er stat. 
z) Dcraf 4 öfver stat. 
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skeppsgossekårens styrka var den 30 September 1898: 

på l:a kompaniet, antal gossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 

, 2:a d:o · d o d:o ............................. ~30 262 

U n der året hafva afgått: 

genom karlskrifning......... . ............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

, afsked på målsmans begäran ... . . . ... . . . ... . . . .. . 4 

., , för sjukdom .............. . ........... . ......... ~ 7 

, , för dåligt uppförande.................. . ..... 9 

, , för visad oförmåga... . ....................... 2 

Afförd ur rullorna på grund af dödsfall.................. l 

,, " " 
såsom rymmare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 'i 128 

vid 

J' 

Af de karlskrifna hafva anställts på kompaniertia: 

Carlskrona station.......... . ............................... 44 

Stockholms station . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 88 

Vid Kongl. Carlshona ctrtillerikår voro den 30 septem

ber 1898: 
l:e konstap lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

2:a d:o ................................................... 24 

l:a klassens artillerister... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Artillerister .. . ...................................................... 218 

Sjukvårdare . . . . . .. .. .. . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . .. . . . lO 

Hornblåsare .. ..................................... . :.. . . . ........ 9 297 

Deraf voro: 
Tjenstskyldige i likhet med sjömatrskå'rens- värfvade 

stam....................... . .................................. . . 42 

Volontärer ................ . ...................... .. ... 1...... ...... l 

Öfrige ......................... . .............................. . .. . ... 254 
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III. 

Flottans öf'ningar och un<leTvisningsverk. 

Untler senaste med den 30 September tilländalupna under

visnings- och ölningsår vid flottan hafva följande fartyg, af

delningar och eskadrar utgått på expedition, nem l igen: 

a) Fartyg tillhurande skoloma: 

Korvetten Saga för öfning med sjökrigsskolans kadetter i 

3 månader 17 dagar, under h vilken tid korvetten besökte Lissa· 

bon, Cadiz, Plymouth, Göteborg, Helsingborg, hamnplatser i 

Öresund samt Kiel och Matvik. Befälstecknet hissades den 25 

April, korvetten inmöno;trades den 30 i samma månad, inspek-

terades den 30 Juli och afmönstrades den 9 Augusti. · 

Kanonbåten Skuld och torpedbåten 11-:r '73 för öfning med 

6:e, ö:e och 4:e klassernas kadetter i ångbåts- och torpedbåts

manöver, maskinskötsel, skärgårds- och kustnavigering, sjömät

ning m. m. under l månad 5 dagar. Befälstecknet å kanonbåten 

hissades den 2 Augusti; kanon båten inmönstrades den 3 i 

samma månad samt afmönst.rades den 5 September. Den 31 

Augusti afpolJetterades kadetterna i Stockholm. Officer från 

kanonbåten tjenstgjorde såsom chef å torpedbåten. 

Korvetten Freja för öfningar med matros- och eldare

afdelningarnas rekrytkurser under :! månader 10 dagar, under 

hvilken tid korvetten besökte Cherbourg, Göteborg, Hallands 

Väderö och Fårösund samt ankarplatser i Öresund Under 2 

månader 2 dagar voro derjemte aspiranterna till Kong!. Sjö

krigs:;kolan embarkerade å korvetten. Betälstecknet hissades 

den 25 Juni och korvetten inmönstrades den 30 samma månad 

samt inspekterades den 30 Augusti och afmönstrades den 2 

September. 
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Öfningsskeppet .LVajaden samt öfningsbriggarne Gladan och 

Falken, utgörande en afdelning för öfvande af skeppsgossar 

under 4 månader 3 dagar. Fartygschefernas befälstecken his

sades den 9 .M:aj och afdelningschefens den U samma månad, 

hvilken sistnämnda dag briggame inmönstrades. Under expe

ditionen besöktes hamnar och ankarplatser å Sveriges kuster. 

Afdelningen inspekterades i Carlskrona af Stationsbefälhafva

ren derstädes den 3 September och fartygen afmönstrades den 

8 samma månad. 

Den för skjutskolans öfningar rustade afdelningen, bestå

ende af logementsfartyget Stockholm, kanonbåtarne Edda och 

U:rd samt stångtorpedbåten N:r 143 under 2 månader 3 da

gar, hvarjemte torpedbåten N.T 73 var tilldelad afdelningen 

under 23 dagar. Afdelningen var förlagd i Carlskrona skär

gård (Bollösund). Betälstecknen hissades den 20 April; farty

gen inmnnstrades den 23 samma månad och afmönstrades d€m 

2 l J u ni; afdelningen inspekterades af stationsbefälhafvaren i 
Carlskrona den 18 J u ni. 

En afdelning bestående af logementsfartyget Chapman, 

ångkranpråmarne N:ris 2 och -t, minkabelbåten Li.iqg nt och 

en handkranpråm samt 4 ångslupar och behöfligt antal trans

portpråmar och roddbåtar, för minPringsöfningar å minposition 

i Carlskrona skärgård med minörer och för utbildning i minör

tjenst afsedde beväringsmän, under 2 månader 14 dagar. Be

fälstecknet hissades den 4 J u Ii , inmönstringen törrättades den 8 

i samma månad, inspektion den 8 och 9 samt afmönstring den 

15 September. 

En afdelning bestående af logememeutsfartyget Euqenie, 

torpedbåtarna N:ris ?, 11, 67 och 7:5 samt stångtorpedbåtarna 

N:ris 149 och 151 jemte två mindre ångslupar samt behöfiigt 

antal transportpråmar och roddbåtar för öfningar i Stockholms 

skärgård med torpeder och ti llfällig minspärrningsmateriel m. m. 

med signalmatroser .eller under utbildning till signalmatroser 

varande 3:e klass sjömän m m. dit kommenderad personal. 

Befälstecknet hissades den 26 Juni, inmönstringen förrätta_ 
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des den 28 Juni, inspektion den 8 samt afmönstring den 12 

Augusti. 
Dessutom hafva å stationerna användts fartyg och båtar 

för segelexercis-, tacklings- och bå~jenstöfningar samt mirierings

öfningar å station. 

b) Fartyg ej tillhörande skolorna : 

Korvetten Freja på expedition till afiägsnare farvatten uti 

7 månader 10 dagar, hvarunder besöktes Plymouth, Madeira, 

S:t Vincent (Cape Verde), Buenos Ayres, Cape Town, Banana 

(Kongostaten), S:t Vincent (Cape Verde), Fayal (Azorerna), 

Brest, Helsingborg, Carlshamn och Matvik. Befälstecknet his

sades den 30 September 1897 och inmönstring egde rum den 

9 derpå följande Oktober; korvetten inspekterades den 28 April 

1898 och afmönstrades den 7 Maj. 

Kanonbåten Svensksund på vinterexpedition till rikets 

vestra kust under 4 månader 28 dagar för upprätthållande af 

ordningen vid fiskeställena å Bohuskusten under pågående sill

fiske samt för att bispringa nödställda fartyg. Befälstecknet 

hissades den 28 Oktober 1897; kanonbåten inmönstrades den 2 

derpå följande November och afmönstrades den 2-! Mars 1898. 

Kanonbåten Svensksund på expedition till Öresund under 

12 dagar för att öfverföra H. M. Konungen till Danmark och 

derifrån åter till Sverige. .Befälstecknet hissades den 2 April; 

kanonbåten inmönstrades den 5 och afmönstrades den 13 sam

ma månad 1898. 
Kanonbåten har derefter under 18 dagar varit ställd till 

högste befälhafvarens förfogande. Befälstecknet hissadei! den 

13; kanonbåten inmönstrades den 16 samt afmönstrade;; den 

30 September. 

Chefsfartyget Drott under 2 månader 24 dagar till H. M. 

K onungens förfogande. 
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Ångfartyget Sköldmön under l månad 13 dagar i olika 

uppdrag i Stockholms skärgård och Mälaren. 

1ngfartyget Kare under l månad 15 dagar rekognoserings

öfningar i Stockholms skärgård. 

Under 1898 hafva sjömätningsfartygen Falken och Svalan 

använ'Elt11 -fer .S.föillät-B~nga~ från och med d~n 2 Maj , då befäls

tecknet hissades. Fartygen afmönstrades den 6 Oktober. 

En afdelning, Stockholms beväringsafdelning, bestående af 

logementsfartyget Eugenie samt pansarbåtarue Gerda och Björn, 

för förberedande öfningar med till allmän tjenst samt till sär

skild tjenst, eldare, vid Stockholms station inskrifne bevärings

män under omkring P /2 månad. Befälstecknen hissades den 

5 Maj (afdelningschefens den 8), iumönstring egde rum den 8 

samma månad och inspektion den 20 J n ni, L varefter Eugenie 

afmönstrades den 23 samma månad samt Genla och Björn 

från och med sistnämnda dag förenades med Stockh:llmsafdel

ningen (se nedan). 

Kn afdelning, Carlskrona bevi.iringsafdelning, bestående af 

pansarhatarue Svea, 'l'lmle och Oden samt k·S:nonbåten Unl och 

logementsfartyget Stockholm, under befål af äldste fartygsche

fen, i egenskap af afdelningschef, för förberedande öfningar med 

till allmän tjenst samt till särskild tjenst, eldare, vid Carls

krona station inskrifna beväringsmän Befälstecknen hissades 

å Svea, Thule och Oclen den 30 Juni samt å Unl och Stockholm 

den l Juli, h varefter dessa fartyg inmönstrades den 5 Juli. 

Från och med den 11 samma månad ingingo Svea, Thule, 

Oden och Urd uti den under högste befälhafvaren, viceamiralen 

friherre F. W. von Otter, ställda kusteskaderu, under det att 

samma dag en ny afdelning bildades at logementsfartyget 

Stockholm och kanonbåten Skäggald, för öfvande af de vid 

Carlskrona station inryckta beväringsmän, hvilka icke kunde 

rymmas å kusteskaderns fartyg. Skäggalds befälstecken hissa

des den 8 -Augusti och inmönstring skedde den 11 samma 

månad; afdelningen inspekterades den l Oktober, h varefte r 

" 
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bi'tygen. afn;~öt!'ltr~d,es} _ Btockholm den l O Oktober och Skäggald 
den -± samma mån,atl - _ 

En f?~!r.afJ.er, -:Jcusteskarlern, bestående af pansarbåtarne Sve'a, 
Thule och -Oden, torpedkryssaren Örnen och kanonbåtarne Edda, 

Urd och S/cqglt,l .samt torpedbåtarne Komet, N.Tis1 . o; 9, 11, 67,71 
o.ch -7.5 (ftåp .o~h tpe~l de'n 2 ~A ugus~i, torpedb~ten N: r 63 i stället för 
N:r 75), i och för_ öfvande af stamper~Sonal och be~iiring från ocl1 
J1,l,€d den 11 ' Augusti till och m~d den l derpå följ ~nde Oktober. 
-Befälstecknet å Örne.n hissades den 8 Augusti, å Edda den 12 
Augusti s;unt å tot;pedbåtarne den 15 Augusti; de~ sa fartyg in 

m~nstrades, Önwn_ den 16, Eclda och t01pedbätarne, den 16. För 
9Mga fartyg utgjorde dessa expeditioner fortsättning på föregå
ende. lJ,nder 18 dagar tillhörde äfven kanonbåten Svensksund 
kusteskadern (se ofvan). 

Mellan den 14 och 18 Augusti aflades af eskaderns l:a cii\•i
sion, bcståen,de af pansarbåtarne Svea, Thule och Oden samt tor
pedkryssaren Örnen, ett besök i Köpenhamn. 

Pansarl;>åtarne samt Örnen afmönstrades den 5 Oktober, Eclda 
och Unl samtji9__met, S:ri8 1, 9 och 11 den 4, N:ris 5, 68, 67 
och 71 den l S{l.I}-1-t :S.kagul den 7 Oktober. Under 12 dagar var 
logflm~wtsfartyg.e-t 3 L med tillfällig minspärrningsmateriel m. m~ 
ställd till högst~ befälhafvarens förfogande, 

En afdelning, Sto?kliOlmsafdelninqen, bestående af pansar
håtame Jolm Ericsson, Ulf, Gerda och Björn samt kanonbåten 
Skagul i och för öfvande ~f stampersonal och beväring från och 

med d_en 23 J u ni till och med den 5 Augusti. Befälstecknen his
sades_ å J.olu~ Erics1~on qch Skagul den 20 Juni (afdelningsche

fens den :23) ~.amt å Ulf ,gen 21 samma månad. För Gerda och 
BJ.Ö'l"n utgjorde. dessa cx;p,editioner fortsättning å föregående. Far

tyget~ _inspekterades den 28 Juli och pansat·båtarne afmönstrades 
den 9 Augusti. 87cagul fortsatte _ sin expedition i kn!:iteskadern 
(se ofvan). . . 

Korvetten • Freja _ började rusta den 4 Oktober, inmönstrades 
den 12 <Dch , a,f_gick ~erefter den 13 samma månad på expedition 
till aflägsna;·e farvatten. 
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rl kanonbåten &·ensksund hissades befälstecknet den 29 Ok
tober, bYarefter kanonbåten den :(Nove~ber in~1önstrades san1t 

_,, ' . . ·. •.1· • 

afgick den ·-± på expedition till rikets vestkust för bispringande 
af nödstäida fartyg och fiskebåtar samt för uppehållande af ord~ 

. . . ,JJ 11, !...-· 
ningen under pågående sillfiske. , 

- . -

Antalet beväringsmän, som inställt sig till vapenöfning, ut-
~~-- ' ,•l 

gjor?e: 
vid Carls

krona statiol,l': 

till allmän tjenst ins,krifne . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. 712 

, fästningstjenst............ .. ....... _...... .... -!12 
, annau siirskil~l tjenst än fästningstjenst 

inskrifne . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. 126 

: vi'<l Stol·k
holms station: . 

252 

76 
--------------~-

Summa beväringsmän 1250 328 
eller tillsammans för båda stationerna 1,578 beväringsmän. 

Af ofvanståcnde antal öfvades: 
ombord å fartyg tillhörande kusteskadern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 
å logementsfartyg i närheten af Carlskrona ........... _.......... 238 
å fartyg tillhörande Stockholrnsafdelningen . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 144 
under mineringsöfningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
å sjöbefästningarna vid Carlskrona. ... .. . . .. .. . .. .. . ... .. . . .. .... .. -!10 

i land· å flottans stationer............................................. 224 
Af tillstädeskomna afgingo: 

enligt § 105 inskrifningsförordningen hemförlofvade . .. . .. .. . 69 

, § 17 värnpligtslagen . . . . .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . l 

Summa 70 

c) Skolor i land:'") 

Vid början af läsåret 1897-1898 utgjorde antalet kadetter 
vid sjökrigsskolan 67, af h vilka under hösten 1898 9, efter af-

•) Utrlrag ur riksdagsberättelsen. 

_Ii 
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lagd officersexa~en, utnämndes till underlöjtnanter vid Kong!. 

flottan och en till underlöjtnant i Kong!. flottans reserv, och utgör 

antalet elever nu 67. . 

Vid exercisskolan i Carlskrona hafva 495 man ·r d era f i be

fäls- och reservbefälskursen 27) och vid exercisskol~n i Stock

holm 280 man erhållit undervisning. 

I underbefälsskolan i Carlskrona har undervisning meddelats 

l O reservunderlöjtnanter, l O reservofficersaspiranter och 146 man, 

och vid Stockholms stations underbefälsskola hafva undervisats 

41 man. 

Vid minskolan i Carlski·ona hafva 9 officerare, l t) reservoffi

cerare, l O reservofficersaspiranter och 17 man samt vid minskolan 

i Stockholm 43 man från flottan samt l underofficer och 3 kon

staplar från Vaxholms artillerikår åtnjutit undervisning. 

Vid Carlskrona artillerikårs skolor hafva undervisats i rekryt

skolan .95 man (deraf l volontär), i underofficersskolan under höst

terminen 24 man (deraf 7 volontärer och l extra elev), och under 

vårterminen 23 man (deraf 9 volontärer och 3 extra elever), i 

konstapelsskolan under hösttern1inen 29 man (deraf 2 extra ele

ver) och under vårterminen 23 man (deraf 2 extra elever). 
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IV. 

Utveckling och underhåll af Hottans materiel. 

Fartygsmateriel:') /C'f l- -j'? 

Carlskrona station: Nybyggnaden af tQrp.edbåtarne Blixt 

och Meteor har afslutats samt å torpedbåten Stjerna fortgått. 

För 11ybyggnad af torpedbåtarna Orkan, Vind och Bris har 

materiel anskaffats, plåt, hörnjern och ångpannatuber galva

niserats. båtarna siJantsatts och tillverkning af ångpannor samt 

ångiJ!askiner påbörjats. För pansarbåtarue Thor och Niord 

har nybyggnaden af 4 stycken ångslupar och tillverkningen af 

ängvärmeledning afslutats, hvarförutom vagnar för det sekun

dära artilleriets ammunitionshissar samt en del inventarier till

verkats. För torpedkryssaren Jacob Bagge hafva åtskilliga 

inventarier och kapell tillverkats. Materiel har anskaffats för 

nybyggnad af skeppsgossefartyget J arramas och spantbockning 

påbörjats. Pansarbåten Sveas ombestyckning med 12 cm. och 

57 mm. kanoner är utförd. För kanonbåten Blenda äro an

skaffade fyra 1iya ångpannor, hviika äro under insättning i 

fartyget, hvars pannrum äro ändrade. Tillverkning af två nya 

reservångpannor för l:a kl. torpedbåtar har afslutats. För 

torpedbåtarue N:ris 9 och 11 h af va auskaffats nya. luftkom · 

pressionspumpar. Torpedbåten Komets ångpanna har istånd

satts. Å korvetten _ Saga är inlagd t nytt öf;·e däck och anskaJ

fade 6 nya ångpannor. En ny ammunitionstransportpråm för 

artilleridepartementet och en transportpråm för sjöfästningarna 

hafva anskaffats. 

Stockholms station: Insättning at nya ängpannor samt di· 

verse ändrings- och reparationsarbeten å chefsfartyget Drott 

*) Utdrag nr riksdagsborättelsen. 
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je m te till verknig at en ny å ng j o !l för fartyget; till verkning af 
ammunitionshissar till tornkanonerua för pansarbåtarue Thor 
och Niord; nybyggnad af ångslupar till torpedkryssame Örnen, 
Jacob Bagge och Claes Horn; tillverkning af inventarier till 
torpedkryssaren Claes Horn; tillverkning af tre torpedutskjut
ningstuber för torpedbåtarne Blixt, Meteor och S~jerna; till
verkning af propellerångmaskin för torpedbåten Stjerna; nya 
ventilationsanordningar och insättning af ny dynamomaskin i 
pansarbåten J oh n Ericsson; fortsatt ändring at pansarbåten 
Berser k i och för dess förseende med ändrad bestyckning; på
börjande af pansarbåten Sölves förseende med ny backning· i 
torn och däck; tillverkning af hy åugpanna till ångfartyget 
K are; di vers e ändringsarbeten å torpedätningsfartyget Ran för 
ex p ed i tio n till Spetsbergen. 

För sjökarteverket har ångpann:m till sjömätningsfartyget 
Tärnan blifvit lyftad ur fartyget, kalltryckt och reparerad, 
hvaF-jemte sedvanliga underhål!s-, rustning;;- och afrustningsar-

beten å fartygen blifvit utförda. , 
För lotsverket har, utom afslutning af ombyggnaden af 

af tyrfartyget Svenska Björn, underhålls- och rustningsarbeten å 

fyrfartygen utfört~, hvilka senare slag af arbeten jemväl verk
ställts å postverkets och tullverkets fartyg samt å öfningsfar
tyget Abraham Rydberg. 

Under år 1898 hafva följande genom l\Jarinförvaltningan 
kontraherade arbeten levererats: torpedkryssaren Jacob Bagge 
af Kockums mekaniska verkstads aktiebolag; pansarplåt för 
styrtorn och rörliga kanontornen til-l pansarbåten Thor ~f J oh n 

Brown & C:o i Sheffield; pansarplåt för fasta och rörliga ka
nontornen till pansarbåten Niord af Charles Cammel & C:o i 
Sheffield; pansarplåt till kasematterna å pansarbåtarna Thor 
och Niord af aktiebolaget Bofors -Gullspång; tre par ångpan
nor för torped båtarna Blixt, M ete.or och Stj e rna från Yarrow 

& C:o i London; rorledningstrummor och styi·tornstak till pan
sarbåtarne Thor och Niord af Finspangs bruk; ankare till d:o 
d:o af Söderfors bruks aktiebolag; kettingar till d:o d:o af 
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Ramnäs bruks aktiebolag; luftkompressionspumpar till d:o d:o 
af Berliner :Maschinenbau-Actien-Gesellshaft vormals Schwartz
kopff; inre · eleKtrisk belysning tilltorpedkryssaren Jacob Bagge 
och tili hufvudsakliga delar till torpedkryssaren Claes Horn'af 

Lut~ & Ro~e~s elektriska aktiebolag; strålkastare till pausar
båtarue Thor och Niord samt torpedkryssari.1e Claes Horn och 
.T acob Bagge af Siemens tekniska byrå; i n re elektrisk belys
ning till hufn1dsakliga delar för pansarbåtarue Thor och Niord 
af \V. Wiklunds verkstäders aktieb~lag; elektrisk kraftöfverfö
ring till pansarbåtarne Thor o?h _N;ord (i det närmaste full
bordad) af Luth & Rosens elektriska aktiebolag; ammunitivns
hissar till 12 c'm. och 57 mm . . hnonerna till . riansarbåt.arne 
Thor och Niord, till väsentliga ,delar utförda af Siemens tek
niska byrå. 

Genom Marinförvaltningens försorg h'afva kontrakt afslu~ 
ta t s om leverans för flottans behof af följ ande arbeten: to r· 
pedkryssarne Psilander uch Claes Uggla hos Motala verkstads 
,nya aktiebolag: inre elektrisk belysni'ng för torpedkryssame 

Psilander och Claes Uggla hos \V. Wiklunds verkstäders ak
tiebolag; luftkompression~pumpar till torp.edkryssarne Psilan
der och Claes Uggla hos Bediner :rvlaschinenbau Actien-G.e

sellschaft vormals Schwartzkopff; pansarbåten Dristigheti:m 
(skro f . och maskineri) hos Lindholmens mekaniska verkstads 

aktiebolag och Motaia verkstads nya aktiebolag; torrdocka i 
Carlskrona med kaptenen C. G. Borgström; utvidgning· af 
Lindholme~s verkstads docka med :samma verkstads aktiebo

lag. Anbud äro antagna och kontrakt under uppgörelse rried 
aktiebolaget Bofors.:_Gullspång om tillverkning af pansarplå

tar för ka~ematten och med Compagnie des Hauts Fourneaux 
i S:t Chamond om utförande af bepansring till citadell, fasta 

och rörliga kan.ontorn samt manövertorn för pansatbåten Dri
stigheten. skeppsgossefartyget Jarramas och tvenne ångslupar 
till hvardera af torpedkryssame Psilander och Clas Uggla äro 
anbefallda till utförande, det förra vid Carlskrona, de senare 
vid Stockholms station, 
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4 

Artilleri- och minmateriel m. m.*) 

U n der år 1898 har för flottans räkning anskaffats: 2 st. 

25 cm. kanoner m/94 B, afsedda ±ör pansarbåten Thor; 18 st. 

12 cm. snabbskjutande kanoner m/94 med lavettage och skydds

skärmar, afsedda för pansarbåtarue Thor, Niord och Berserk, 

torpedkryssarue Jacob Bagge och Claes Horn samt l i reserv; 

42 st. 57 mm. snabbskjutande kanoner med lavettage och 

skyddsskärmar, afsedda för pansarbåtarue Thor, Niord, Svea, 

Ulf oeh Berserk, torpedkryssarue Örnen och Claes Horn samt 

4 i reserv; ;{ st. 25 mm. två-pipiga kulsprutor m/84 med la

vettage, afsedda för pansarbåtsångslupar; 4 st. 8 mm. automa

tiska kulsprutor m/95 med lavettage och skyddsskärmar, af

sedda för pansarbåtarue Thor och ~i ord; 1,650 st. karbiner 

m/94 jemte reservdelar; 50 st. 25 cm. pansargranater m/88; 

100 st. 25 cm. g_ra~ater m/85; 400 st. 15 cm. granater m/84; 

340 st. 12 cm. pansargranater m/94; 400 st. 8 cm. granatkar

tescher m/93; 13,350 st. 57 mm. stålgranater m/89; 1.300 st 

57 mm. tackjernsgranater m/89; 5,234 st. 12 cm. patronhylsor 

m/94; 7,000 st. 57 mm. patronhylsor m/89; 4,950 st. 57 mm. 

patronhylsor m/92; 19,030 st. perkussionsrör af skilda slag; 

811 st. lätta dubbelrör m/91-94 (årmens); 270,000 st. skarpa 

patroner j e m te laddramar tiil 6,5 mm. karbiner; 50,000 st. 

skarpa patroner till 67-89 års gevär; 6,000 kg. 35 mm. svart

krut; 15,000 kg. 15 mm. svartkrut; 23,000 kg. styekekrut; 7,000 

_kg. handgevärskrut; 17,440 kg. nobelkrut; 4 st.skyddsskärmar, 

afseqda för parisli.rb~fEm Sveas 12 cm. kanoner; 5 st. stålplåtar 

för profskjutning af projektiler. För ·fasta minförsvaret är un

der året anskaffad t hufvudsakligen: en ny strålkastare för 

elektrisk belysning vid minposition; en transpo~tpråm af stål; 

diverse telefonmateriel och en del ny materiel fOr undervis

ningen i elektrisk belysning. 

•) Utdrag ur riksdagsberättelsen. 
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Sammandt·ag af utförda skjutningar ä Carl~krona skjutbana 
år 1898. 

::\fånad. 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

" 

Maj 

Datum. 

10 

13 
17 
20 
21 

22 

l 
·1 

8 och 11 

12 och 14 
28 

5 
14 och 16 

2 

l Profskjutning af 57 rum. stålgranater M/89. 

af tubkanon i 2fl cm. kanon ~I/94. 

af 25 cm. stålprojektiler. 

af 2 mm. nobelkrut i 25 mm. kulspr. 

af nobelkrut i plattor ur 57 mm. 

s. s. k. M/92. 
af nobelkrut i plattor för bestäm

mande ftf laddniRg t.ill 57 mm. s. 
s. k. M/89 B. 
af 57 mm. stålgran~ter Mj89. 

Inskjutning af 8 mm. automatisk kuls pr. M/89 B. 

af 57 rum. s. s. k. M;89 B. 

Anskjutning af 6 st. 57 mm. s. s. kanon M/89 B. 

Profskjutning af 12 cm. gr.-kart. M/A. och B. 

Inskjutning af 56. mm. s. s. k. M/89 B. 
af 8 mm. automatisk kulspr. :VI/95. 

af D:o D:o 

H Profskjutning i och för uppgradering af armens 

15 
l!) 

21 
21 
21 

26 
27 

28 
28 

14 
5 

lätta dubbelrör M/91-94. 

af karbinaruruunition. 
af 15 mm. krut ur 12 P.m. k. M/81. 

af 15 mm. krut ur 15 cm. k. M/83. 

af svart prisru. krut ur27 cm. k. ~f;81. 

af nya mottrycksringar i kanonbå

ten 'Ur<~s" 1_5 och 12 cm. kanoner. 

af 57 rum. patronhylsor M;89. 

af 57 rum. nobelkrutpatr. för kom

mend. fartyg . 
a f 35 mm. krut ur 27 mm. ka-n. M/76' 

af nya mottrycksringar i Skolfarty

get stockholrus 12 cm. kanoner M/81. 

af 57 mm. exereispatr_oner M/89. 

i och för uppgradering af armeens 

lätta dubbelrör M/91-94. 



:1 Månad. Datum. 

.Maj 'iii 

(j 
i 'i .l i . 1 

. 13 

14 

l i 

:l l 

25 
Juni 2 och 3 

3 och 4 

4 

G 
8 

10 
'11 

il och 18 

'18 

22 
23 

Juli 2 

(l 

6 

Profskjutning 

Anskjutning 
Prof~kjutning 

'')': 

' l: 
af 25 ' mm. animnnition för kom-
menderade fartyg., 
af 25 mm. patronhylsor. 
af 85 mm. krut ur 27 cm. k. M, 76. 
af nobelkrut i plattor (2 X G :X 
G) ur 5i mm. ss. k. l'lf /92 . 
af nobelkrut i rör (!l X 16 X 112) 
ur 12 cm. ss. k. l\1;94. 
för bestämmande a.f Iaddningarne 
till 25 cm. k . l\1;'94. 
af 35 mm. krut ur 27 cm. :\I '7G. 
af 5 st. 57 mm. ss. kanoner :\lj8!l B. 
af 57 mm. patronhylsor M, 89. 
af 57 mm. patronhylsor .M/92. 
af 35 mm. krut ur 27 cm. k. M/76. 
af nobelkrntpa:troner för kommen- l 
derade fartyg samt af nobelkrut i l 
rör (!l X 16 X 112) ur 12.cm. ss. 
k. M/94. 
af nerkussionsrör större :\I. 93. 

Anskjutning af S st. 25 mrJ:! ; kulsprutor M/84. 
Prufskjutning för bestämmande af laddning till 

57 mm. ss. k. ~1/89 B. och motsva
rande till f>7 mm. ss. k. :\1,'89. 
af nobelkrut i plattor (2 X 6 X 6), 
för bestämmande af laddning, 
exercis-, till 12 cm. ss. k. :\L'94. 
af 12 cm. patronhylsor M;!l4. 
af 35 mm. krut nr 27 cm. k. l\1;76. 
af 12 cm. pansargra11ater af stål 

M/9L 
af nya mottrycksringar i pansar
båten "Sveas" 25 cm. kanonerl\I /85. 
af 12 cm. och 57 mm. ss. kano-
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l Månad. Datum. 

1-·---~--+-------------1 

Juli 8 
18 
19 
19 
21 
21 

22 och 23 

Augusti 2 
4 

" 
8 

15 

17 

22 
28 
:29 

September l 
2 

" 
14 
2G 
27 
28 

Oktober 4 
8 

12 

, 15 •OCh l!) 

nernas lavettage ombord å pansar-· 
båten "Svea". 

Profskjutning af 35 krut ur 27 cm. k. M;7G. 
af 12 cm. patronhylsor l\1,'94. 

Anskjutning af 57 mm. ss. k. M/89 B. 
Profskjutning af 57 mm. patronhylsor M/89. 

af 12 cm. patronhylsor M/94. 
Jemförelseskjutning mellan 12 cm. ss. kanonerna 

N:o l och 15. 
Profskjutning af Bofors nobelkrut nr 24 ~m. k. 

M/!lO. 
af 35 mm. ur 27 cm. kanon M, 76. 
af 57 mm. stålgranater M/89. 
af 12 cm. patronhylsor M;94. 
af 12 cm. pansargranater af stål 
l\1,94. 

Anskjutning af 5 st. 57 mm. ss. kanoner 
l\1/8!) B. 

Profskjutning af 57 mm. stålgranater l\I;'8!l. 
af 57 mm. patronhylsor :\I/89. 
af 25 cm. pansargranater a f stål 
:Yl88. 
af 12 cm. patronhylsor l\I/94. 

Anskjutning af 3 st. f>7 mm. ss. kanoner :\1;89 B. 
Profskjutning af 57 mm. stålgranater l\l;'8!l. 

af 57 mm. patronhylsor 111;92. 
af 57 mm. patronhylsor M/89. 
af l:? cm. patronhylsor :\I, 94. 
af 57 mm. stålgranater 2\I/89. 
af nya mottrycksringar i Kon-et· 
tc'n "Prejas" 15 och 12 cm. ka
nonPr. 

af '25 cm. pansargranater af stål 

:\1 BS. 
af basperku;:sionsrör :\1,89 till 57 
mm. granater. 



::\lånad. 

Oktober 

November 

December 

,, 

Datum. 

19 

21 och 24 

29 

s 
12 

](j 
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l 
l 

Profskjutning af nobelkrut i plattor (:2 x 6 X 6) , 

ur f>7 mm. ss. k. :\[/92. 

af nobell;:rut i röl' (O X ~6 X 112)1 
ur 12 cm. patronhylsor !Il 04. 

12 cm. gl'anatkartoscher af stål 

M;94. 
Anskjutning af l st. 57 mm. ss. k. ::\1180 B. 

Profskjutning af nobelkmt i plattor (2 X G X 6) 

ur 57 mm. ss. le ::\1180 B. 

,, 
af perkussionsrör större :J[ 93. 

af omladdade nobelkrutpatroner 

till 57 mm. ss. k. WSO. 
af basperkussionsrör :\1 94. 

21 , af fll mm. stålgranater !lf1SO. 

21 och 22 Ansl;:jmning af 6 ~t. 57 mm. ss. kanoner :\f 89 B. j 

::lO Inskjutning af 57 mm. ~s. k. ::\1,02. 

G-8 .\nskjntning af 4 st . 8 mm. automatiska kulspr. 

14, l(j 

Hl 

2l 

:Jl/05. 
Inskjutning af 25 cm. k. WS9 B. 
Profskjutning af torpedbåten Blixts 47 mm. la

Yettage. l 
af torpedMten :Jieteors 47 mm. ! 

lavettage. l 
af 12 cm. granatl,artesehcr :Y1,94.1 

En officer af Kongl. flottan har i Norge öfvervarit skint

försök med torpeder. 
En officer af Kougl . flottan och en mariningeniör hafva 

i England och Tyskland studerat anordningar för ordres öf

verförande till olika delar af fartyg. 
En mariningeniör har i England öfverva k at tillverkningen 

af ders ädes för flottans räkning beställda torpedbåtsångpan

nor och pansarplåt. 
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Hus- och Byggnadsarbeten::·:·) 

G'arlskrona station: Förrådshuset för elektriska lysappa

rater är flyttad t till vester om sj öinstruinent- och sj ökarteför

rådet. Ny byggnad .för fasta minförsvaret är uppförd, och ar

beten fö.r auläggande af kaj vid varfvets vestra strand påbör

jade. ~\_ndringsarbeten å förrådshuset för torpeder äro under 

utförande. Galvaniseringsugnen är flyttad från smedjeverksta

den till öster om nya verkstadsbyggnaden intill varfsmuren. 

Verkstad för elektriska arbeten är inredd i f. d. nya dockvak

ten. Tillbyggnad vid maskinverkstadens norra gafvel är af

slutad och ny ångmaskin för verkstadens drift uppsatt, hvar

jemte ångmaskiner och dynamomaskiner för elektriska belys
ningen dit inflyttats. 

Kungsholms fästning: de hittills beslutade förstärkningsar

betena hafva i det närmaste fullbordats, hvarjemte uppförts 

tvättstuga med badrum, sprutbod och tvättflotte. Kallbadhu
set har förlängts. 

v. 

S j ök arteverket. *) 

Under år 1898 hafva sjömätningsarbeten blifvit ntförda: 

vid Gefleborgs läns kust och skärgård, der desamma från 

1897 års slutpunkt i närheten af Korsholms udde dels fortsatts 

till Näsudden, dels utförts i inre delen af Enångersfjärden, om

fattande en areal af O,ss qvadratnymil i skalan l: :30000 och 

1,12 qvadratnymil i skalan 1: 50000; samt 

vid Norrbottens läns kust och skärgård, der de fortsatts 

dels från 1897 års slutpunkter vid Pitsundet, Bondö n. v. udde~ 

*) Utdrag ur riksclagsberättelsen. 
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Stenskär och Bondöknallarne till Piteå stad och Bondö norra 

och Medlerstö n. v. och södra uddar, dels från 1895 och 1896 

åre!:ls slutpunkter vid Germandö och Bergö till :M:annö, Möre 

och Trundö, tillsammans omfattande en areal af 2,78 qvadrat

nymil i skalan 1: 20000 och 1,28 qva:dratnymil i skalan 1: 50000. 

Nettobehållningen för försålda kartor utgjorde 15,941 kro

nor 10 öre. 

VI. 

Nautiskmeteorologiska byrån.*) 

Antalet af observationer, lydande under byrån, utgöras nu 

af 20 stationer för fullständigare meteorologiska observationer, 

24 för endast nederbördsmätning och 16 för hydrografiska 

iakttagels er. 
Meteorologiska observationsjournaler, förda på fartyg å af

lägsnare farvatten, hafva inlemnats från tre örlogsfartyg och 

två handelsfartyg. Sedan erforderliga utdrag af dessa journa

ler blifvit verkställda, komma de att afsändas till meteorologi

ska institutet i Utrecht. 
Byråns bok- och kartsamlingar hafva äfven under år 1898 

blifvit på sedvanligt sätt förökade. 

v n. 

Lotsverk et.*) 

Den sedan föregående år under arbete varande kustfy ren 

vid Högby på Öland har blifvit färdig , hvarjemte en mindre 

*) l~tdrag ur riksdagsberättolsen. 
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ledfyr anbragts vid foten at Kullen. Fyra smärre ledfyrar 
hafva ändrats. 

Ett nytt stångmärke har blifvit nppfördt och två äldre 

äro ombyggda. Af prickar och andra :flytande sjömärken haf

va tillkom~it 97 nya, hvarjemte 31 blifvit flyttade eller på 

annat sätt ändrade samt 23 indragits. 
F ör sjöfarten hinderliga fartygsvrak hafva undanröjts på _ 

fyra ställen. 

VIII. 

Navigationsskolorna.'') 

Vid rikets navigationsskolor hafva under läsåret 1897 --1898 

Ya rit inskrifn a: i navigationsafdelningen 480 elever, af h vilka 

200 utexaminerats såsom styrmän och 99 såsom siökaptener, 

samt i maskinafdelniDgen 156 elever,' af hvilka 87 aflagt rna

skinistexamen och 57 öfvermaskinistexamen. Antalet af dem, 

som, utan att såsom elever hafva tillhört skolorna, åtnjutit un

dervisning derstädes, har utgjort 83, af hvilka 15 aflagt styr~ 
mans-, 7 sjökaptens-, 3 maskinist- och 5 öfvermaskinisLexamen. 

Dessutom hafva 67 elever och 53 privatister aflagt godkänd 
t~xamen i ångmaskinlära. 

IX. 

Båtsmanshållet.*) 

Enligt från Kong!. Maj :ts vederbörande Befallningshatvan

de inkomna uppgifter utgjorde de intill den l Novemher 1898 

*) Utrlrag ur riksdagsberättclson. 
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vakanssatta nummer af båtsmanshållet 4,502, deri icke inbe

gripna de inom Blekinge län och Södra Möre härad af Kal

mar län på 10 år vakanssatta rotar, som icke blifvit förändra

de till ständiga, och hvilkas antal vid samma tid utgjorde 386. 

X. 

Utfärdade allmänna författningar m. m. berörande sjöför
svaret, handel och sjöfart.'") 

a) På föredragning af chefen ±ör sjöförsvarsdepartementet: 

den 11 Ma1·s: reglemente tör sjökrigshögskolan; den 22 

.April: undervisningsstadga för sjökrigshögskolan; elen 20 Bic~i: 

kungörelse angående antagning a± manskap vid flottans sjö

manskår genom kontrakt; den 14 Oktober: förnyad instruk

tion för lotsstyrelsen; den 24 November: kungörelse angående 

ändrad lydelse af § 8 i reglementet för Abraham Rydbergs 

stiftelse till danande af skicklige sjömän den 4 Maj 1850; 

b) På föredragning af chefen för landtförsvarsdeparte

mentet: 
elen 22 April: kungörelse angående den ersättning som 

bör utgå till beväringsman, hvilken sjelf försett sig med små

persedlar att begagnas vid tj enstgöring; den 1.'3 .Maj: lag om 

ändrad lydelse af § 2 mom 3 i lagen den 24 Maj 1895 angå

ende skyldighet för kommuner och enskilde att fullgöra reqvi

sitioner för krigsmaktens behof. 

Den 17 J nli 1898 hafva, i enlighet med art. 18 mo m. l af 

den mellan de Förenade RikEina och J apan den 2 l\Iaj 1896 

*) Utdrag ur riksclagsberättelsen. 
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afslutade handels- oeh sjöfartstraktat, noter vexlats, enligt hvil

ka sagda traktat kommer att träda i kraft den 17 Juli 1899. 

Från Kejserl. ryska regeringen har ingått inbjudning till 

öppnandet af underhandlingar om revision af den mellan de 

Förenade ;Rikena och Ryssland gällande handels- sjöfarts- och 

vänskapstrakta~erna af 1838. 
Underhandlingar hafva af Chilenska regeringen inledts om 

afslutande af en traktat angående handels- och sjöfartsförhål

landen mellan de Förenade Rikena och Chile. 
-

Förberedande åtgärder hafva vidtagits för öppnande af 

underhandlingar med Korea om atslutancle af en handels- och 

sj öfartstraktat. 
Med anledning af det mellan N ordarnerikas förenta stater 

och Spanien förliden vår ntbrntna krig beslöt Kongl. Mai:t 

att för de Förenade Rikena iakttaga neutralitet under detta 

krig, och utfärdades öfliga tillkännagifvanden härom. 

XI. 

Flottans stabs verksamhet:':') 

Mobiliserings- och statiska afdelningen inom flottans stab 

har fortsatt arbetena med fullständigande af flottans mobilise

ringsplaner och med utredning rörande ändring i bestämmel

serna angående flottans beväring. Förslag hafva afgifvits till 

skjutinstruktion för flottan II Handvapen, till allmänna före

skrifter rörande fartyg och minpositioner i beredskap eller 

upplagda, till sj örnanskårens fördelning å stationer, afdelnin

gar, yrkesgrenar och lönegrader under år '1899 och till ny kun

görelse angående utbildande af reservbefäl vid flottan. Det 

*) Utdrag ur riksdagsberättelscn. 
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statistiska arbetet rörande främmande mariner har pågått, och 

en påbörjad redogörelse för :flottans deltagande i 1808 års krig 

har fortsatts. Härjemte hafva en del sjömilitäriska utrednin

gar och undersökningar egt rum, samt yttranden afgifvits öfver 

åtskilliga till flottans stab hänskjutria frågor. 

Inom kommunikationsafdelningen hafva arbetena med mo

biliseringspla,ner och ti llhörande formulär rörande lotsverket 

afslutats, samt förslag afgifvits angående den inre kommunika

tionen ombord å flottans fartyg och anskaffande at telefonma

teriel för desamma. Utredning bar egt rum rörande upprät

tande af kolförråd för flottans räkning. Arbetena rörande 

skärgårdarnes tillgodogörande för sjömilitära ändamål samt rö

rande flottans stridskratters förlägg:uing m. m. hafva blifvit 

fortsatta, och åtskilliga yttranden och förslag afgifvits i på af

delningens handläggning beroende ärenden. 

Högskolor för officerare. 

Till infanteriskjutskolan ä Rosersberg har l officer från 

flottan· varit beordrad , och 2 till gymnastiska centralinstitutet. 

Af eleverna vid Krigshögskolan hafva l varit från flottan 

och l från Carlskrona artillerikår samt af eleverna vid artil

leri- och ingeniörhögskolan 12 från nämnda kår. 

Till genomgående af sjökrigshögskolan hafva varit beor

drade 15 officerare från flottan. 

-- 2:~1 - III 

Eskaderpansarfartygens 

uppkomst, utveckling och nuvarande ståndpunkt. 

Fortsiittni11g och slut. 

Eskaderpansarfartygens gruppindelning. 

Öfriga Hinders eskader-pansarfartyg hade nog Ynrit af intresse att 

iih·en beröra i föregående historik, isynnerhet som de någ·on o·ång Eskaderpan· 
· . · . . . ~ 0 sarfartygens 

tagtt ledmngcn vtd utvecklwgcn (t. ex. dc 1tahcnska pansarfartygen gruppindel· 

Duilin och Danclolo), men, som detta höt· till undantagen, emedan ning. 

det öfverhnf\·ud taget varit Englands och Frankrikes, som tjcnat 

till förebild, så har denna afhandlings begränsade utrymme ej be-

tungats dermed. 

Mångfaldiga iiro, som af föregående ses, de pansarfartygs-

typer, som under årens lopp framtvingats af den snabba nt\·ecklingen 

i de grenar, som beröra deras konstruktion (~Iaskinviisendet, 

1Ietallnrgien, Artilleriet, Sprängämnena, Elektriciteten m. fl.), och 

som or;;:akat, att en typ knappt hunnit fullbordas förr än den un

dantriingts af en annan. .l\Ied afseende på artilleriets uppställning 

och skydd kunna de dock insorteras under följande fyra hufvud

grupper: 

l:o) 

2:o) 

3:o) 

-±:o) 

bredside-pansarfartyg 

kasemattfartyg 

tornfartyg 

kombinerade t orn- och kasemattfarty<~. . "' 
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Bredside- l:o) Bredside-panscwfarty_r; äro de äldsta, bildande liksom 
pansarfartyg 

en öfvergångslänk från dc före dem herskande träskeppen till 

senare tiders pansarfartyg. Såsom brukligt var å de förra var 

äf\·en dessas artilleri uppställdt utmed fartygssidorna, antingen 

efter hela längden af fartygssidan, som då ,-ar bepansrad ( Gloire 

fig. 2, 1liinotaur fig. Il), eller ock inskränkaode sig till ett mid

skepps bepansrad t batteri ( Magenia fig. 3, Achilles fig. 10). Det 

föt·stnämnda bepansringssättet medgaf ej, i följd af de pansrade 

ytornas stora utsträckning, pansartjocklek ens tillräckliga ökning 

för att kunna motstå den mer och mer stegrade artillerie{fekten. 

Med det senare bepansringssättet kunde detta visserligen ernås, 

men led detta af den stora oHigenheten att dels inskränka bestyck

ningens antal, dels att ej lernna skydd mot långskeppsbeskjutning. 

Denna fal'tygstyps små skjutvinklar (c:a 50°), hvarigenom ar

tilleriet länge förblef overksamt vid gång mot fienden, samt 

blott medhann att afgifYa en bredsida vid passerandet, utgjorde 

en stor olägwhet, som bidrog till denna pansarfartygstyps undan

triingande. Dess oläO'enheter visade sig: i slaO'et vid Lissa så be-
._ b ......., o 

tydande, att erfarenheterna från dt'nna drabbning beseglade de gamla 

batteriskeppens öde. _ 

Kasematt- 2:o) Kasematt-fartygen konstruerades med hänsyn till oh·an-

fartyg. nämnda batterir)an:>arfart,·o·en vid lådande oläe:enheter, hYarför 
' .rn ,__, 

deras pansar1 
förutom den rundt fart)·get i Yattenlinien löpande kom-

pletta pansarg0rdeln, inskränkte sig till ett mindre, midskepps be

läget, på alla sidor pansradt rum (kasematt), som inneslöt och 

skyddade fartygets hufvudbestyckning, Yanligcn '4 il 8 st. kanoner, 

för ln·ilken, såYiil som för kanon betjeningen, det erbjöd ett effek

tiYt skydd, lwarjemte det mcdgaf en god ledning af elden. I följd 

af minskningen i pansarets t;tsträckning knnde dettas tjocklek ökas 

i proportion med den steg för steg ökade kraften hos kanonema. 

Som dessa bepansringsiindringar dock medförde minskadt ntr.nmne 

för artilleriet, så blcf detta ytterligare en orsak till kaliberns 

ökning, på det fartygets offensiYa kraft ej skulle minskas genom 

kanonantalets reducerande. 

, 
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En del kasemattfartyg hade oskyddad Rt:ifbcstyckning, å an

dra åter var deRna skyeldad endera af å däck stående pansarsköldar 

eller ock af ända från pansargördeln uppstigande sådana. 

Dc franska · pansarfart_ygen Oc~an (fig. 4) och R erioutaule (fig. 

5) äfvens_o'm de en,~e l ska B ellerophon (fig. 12) och rllex andra 

(fig. 13) ange några olika slag af kasemattfartyg. 

Kasemattfartygen hade, utom de å sidan :34 angifna olägen

heter, små elevationsvinklar, hvarigenom dessa fartyg \·oro oliimp

liga . för bombardement och angrepp å högt beliigna kustbefiist

ningar. Denna oliigenhet sökte man öfven·inna genon~ att oh·an

på kasematten uppställa ytterligare några svåra kanoner i bepans

rade u~byggnader (fig. 4) . Dessa kanoner, shäl som dem tillhö

rande betjening, Yoro dock föga sk~·ddade för fientlig eld. 

Kasemattfartygens medelgroh·a artilleri utgjordes \·anligen af 

omkring 8 st. kanoner, om c:a l+ cm., å diick el i er i opansradt batteri. 

Som lätt artilleri förde dc i allmänhet ett stort antal revoh·erka

noner, hvilka sedermera ntbytts mot andra snabbskjutande pjeser. 

Förutnämnda brister orsakade kasemattfartygens undantriingan

de af tornfart.Ygen, 11Yilka för samma artillerieffekt blott erfordra 

c:a hiilften så talrik bes tyckning. Sålund<t hade t. ex. Redantubles 

4 kasemattkanoner (fig. 5) tillsammans knappt så stort skjutfält 

som en enda kanon anbragd i ett torn utan döda Yinldar, och 

kunde desamiila blott successivt b~ra under fart.Ygets vändning. 

3:o) Tomf'cwty,r;, så beniimnda emedan fartygets groh-a kano- Tornfartyg. 

ner uppställas antingen en och en eller pan·is i torn , Yat'e sig 

nidbara eller fasta. 

Konstrnktionsmf'det med tornfartygen Yar att så mycket som 

möjligt minska de pansrade ytornas storlek för att kunna öka 

deras tjocklek och motståndsförmåga, ll\·artill kom fördelen af den 

ringa utsigt dc fientliga projektilerna hah·a till normalt anslag. 

Jemförda med kasemattfartygen haf,·a tornfartygen ytterligare 

fördelen att med sina ~ a J groh·a kanoner bättl'e kunna kon

centrem elden i hYarje önskad direktion än kaeemattfartygen med 



Fasta torn . 

Vridbara 
torn. 
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sina talrikare kasemattkanoner. Tornfartygen äro dock underlägsnaJ 

kasemattfartygen i följande afseenelen: 

elde::s ledning blir s \"å rare, ty den kan ej, 8åsom å dessa, ledas 

a f en enda officer, utan kriifves en för h vart torn; 

större procent af artiller!et göres tjensteoduglig genom de

monteringen af en ntaf tornfartygens få grofva kanoner, iin genom 

en af kasemattfartygens många; 

ett i en elirektion etwaO'eradt tornfartyg kan rikta blott få 
b b • 

tornkanoner om ens någon sådan, mot en i annan direktion upp-

trädande fiende. 

Tornfartygens tom iiro endera fasta eller vridbara. 

Fastu torn (Barbett-torn) iiro fixa i fartyget och skydda blott 

la\·ettao·e och delYis bet]. en i nO', men alls eJ· de vridbara, öfvcr to r-
~ b 

nets kant skjutande kanonerna. Uppkomsten af det snabbskj u-

tande småartilleriet, anbragt i fiendens miirsar, framtvingade dock 

en tornet tiickande, med kanonerna \Tidbar skiirm. Till en 

början gjordes denna kalott:formacl af ej vidare tjock plåt, men 

har dess motstånclsförmäga successivt så ökats, att det å vissa 

nationers (ex. Förenta staternas) barbett-torn är svårt att ange 

skillnaden mellan dylika skiirmar och vridbara torn. 

Fridbara torn innesluta och skydda kanoner, lavetter, öfrigt 

tillbehör och betjening säviii från sidan som uppifrån, och siclo

riktas kanonerna medelst tornens vridning. 

Att det totala skydd dessa torn gifva bestyckning och betje

mng erbjuder en stor fördel jemfördt med barbett-torn är 

tydligt, men dessa senare medföra deremot fördelen af mindre 

vigt, mindre moment hos dc vridande massorna vid sigtning samt friare 

utsigt, och kunna ej fastlåsas af fientliga projektiler såsom de 

äldre vridbara tornen jn liitt imnna. 

Kombinerade J:o) Kombinerade torn- och kasemattfartyg. Tornfartygens 

torn- och fåtalie:a crrofva kanoner nödvändigcr)·orde å dessa fartyg ett stort 
kasemattfar. ~ b c-

tyg. antal medelgroft artilleri (l O ii 16 cm. kaliber) med syfte att för-

störa fiendens opansrade eller svagt bepansrade fartygsdelar, ned-

göra hans besiittning m. m. 
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Så länge det meclclgroh·a artilleriet var långsamt skjutande 

k unde det, på gmnd af sin mindre betydelse, tillåtas vara så god t 

som opansradt; annorlunda ställa sig förhållandena nu, efter upp

komsten af det' snabbskjutande medelgrofva nrtilleriet, och isyn

nerhet eft~1: införandet af brisans-granaterna, hvilka otvifvelaktigt 

redan vid stridens början skola totalt nedtysta ett dylikt opons-

1·aclt batteri; ja äfven om det iir pansraclt, men ej har skydelad 

ammunitionstran sport. 

I följd häraf bepansras numera äfvcn det medclgroh·a artil

leriet, antingen såsom å en del franska fartyg (t. ex. Jau?"{guiberry 

:fig. 8), genom att parvis omge dessa kanoner med torn, eller oek 

såsom å en del engelska fartyg (t. ex:. Magnificent fig. ~3), genom 

att innesluta dem samtliga i en med pansarskott afdelad kasematt, 

af tillräcklig tjocklek att motstå brisans-granaterna. Härigenom 

tillkom den kombinerade torn- och kasemattfartygs-certen, å h vilken 

de grofva kanonerna skyeldas af torn, rörliga eller fasta, och de 

medelgrofva af en eller flera kasematter. 

A modernaste pansarfartyg skydelas stundom iifven . det lätta 

artilleriet. 

Oberoende af ofvannämnda gruppindelning af eskaderpansar

fartygen efter bestyckningens placering och pansarskycld, kunna 

de äfven indelas med hänsyn till skrofvets pansarskydel i följan~e 

två grupper: 

l:o) pansar{cwty!] m ed komplett .r;önlelpansar, å hvilka ett Komplett 

b .. ! l" d l J f 'l el tt ]' · (J , "Ördelpansar pansar a te oper run t 1e a artyget vie ess va en une wrre- "' 

guiben·y, fig. 8), hvilken bep~nsring am·äncles å de flesta tyska och 

danska samt å alla franska pansarfartyg, samt 

2:o) pansa1'{artyg med ]Jartielt gönlelpansar (Citadell-pan- Partielt 
o l d l · O'ördelpansar 

sarfartyg J. A dessa skyeldas blott fartygets centra a e 1 vatten- b 

linicn af vertikalt pansar bildande ett slutet citadell, under det 

för- och akterskeppen skydelas af undervattenspansardäck (Royal 

Soverei!]n, fig. 21 ). De flesta engelska och amerikanska pansar-

fartyg samt alla ,-åra l:sta kl. pansarbåtar hafva citadell-pansar. 

.l 
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Eld- och fri- Eld och (1·ibords höjdtr. Pansartjocklekens ökning, på bc

bordshöjdcr. kostnad af pansarets utstriickning, nedbringade eld- och fribords

höjderna; som dock farty~rts militära och nautiska viirdc i hög 

grad iir beroende af dem, så sökte man öka desamma del pansar

fartygens successiva förbättringar. 
Dc äldsta tornfart.\·gen (Uaptain fig. 16, Devastation ng. 16, 

Inf{PJ'iule fig. 17 m. fl.) Yoro tvrnfartyg medlågt fribord och omkring 

4 meters eldhöjcl. _l de Hi ngt senare byggda tornfartygen T1·afal

gw· och Nile (fig. 20), hYilkas torn uppbäras af två våningars 

citadell, hafva de grofva kanonernas eldhöjd stegrats till omkring 5 m. 

För ernående af nngefiir 6 meters eldhöjd (Cwnpenlown fig. 18) an

brino-ades kanonerna i barbett-torn, der elen under de~sa varande 
"' våningen var opansrad, och u ppbiiras tornen af från pansardäcket 

oppstigande byggnader af tnnn plåt. 
Dessa för strid såväl mot Listningar som å öppna haf

vet så vio-tio·a höj. d mått ökades till omkring 8,o m. å eskader-
o "' 

pansarfartygen med högt fribord, h vilka representeras af det 

franska pansarfartyget »A:rniral Dnpernh (fig. 6) och elen långa 

henne efterbildande serien pansarfartyg. Som man höll på kom

plett gördel pansar, så nödgades man, för att nppnå denna eldhöj d, att 

cljcrft skilja barbett-tornen från gördelpansaret medelst två opans

rade våningar, bildande liksom en kryssares öfvervattcnskropp på 

en monitors ttndcrvattenskropp . 
.-l pansarfartygen Jiagnifi ccnt (fig. 23) och Janr·e,quiberry 

(fig. 8) är eldhöjden för dc friimre groh·a kanonerna respektive 

11,5 och 12 m., ln-ilken höjd ungefärligen iir som skorstenames 

öfverkaut å \·år Sura. 

Utveckling af örlogsfartygens offensiva och defensiva 
vapen m. m. 

De utvecklingsskeden, som eskaderpansarfartygen geuom_gått 

sedan deras första framträdande, äro, ehurn blott ett halft sekelt 

sedan dess förflutit, i sanning genomgripande. 
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Deplacementets storlek har mer än fördubblats, enär det förstaDeplacemen· 

pansarfartyget tGloire) blott hade 5,600 tons deplacement, undertets storlek. 

det att flera af senast byggda (Formidable-dass) uppnå 15,000 tons. 

8kro(cet å dc första franska äfveusom å ett och annat af de Sluofvet. 

engelska eskaderpansarfartygen var af trä, utfördes senare af jern 

samt göres nurnera utesintande af mjukt stål. 

Efter striderna vid Yalu, Cavitc och Santiago har träets unel

vikande i örlogsfartyg blifvit en högst brännande fråga. Visser

ligen hade redan många år förut famn för antändning genom fientliga 

projektiler beaktats inom de mer framsynta marinerna, t. ex. å elen 

våra pansarbåtar liknande tyska Siegfriclldassen, men hafv·a ofvan

nämnda krigshändelser i så hög grad framhållit denna frågas ytter

sta vigt, att man nu mer till sådant omfång utesluter det bränn

bara träet vid all inredning m. m., att detsamma totalt ersättes 

med ej brännbart materiel, vare sig metall, korkblandningar eller 
prepareradt trä. 

Pansarets utueckling. Under den snart nog -±0-åriga stridenPansarets ut
mellan artilleri och pansar h:lfva de stegrade forclringarne å det veckling. 

senare framtvingat nya metallurgiska processer och förbiittracle ar
betsmetoder 

Vid tiden för pansarets första praktiska anviinduing (vid Kin

burn elen l 7 Oktober 1855) kunde blott små och mycket ofull

komliga pansarplåtar tillverkas, men voro dock de 1859 i Frank

rike tillverkade -±3/·1 tum tjocka plåtarna, äfvensom de 1860 i Eng

land af -± 1
/ ~ tums tjocklek, fullt ogenomträngliga för elen tidens 

kraftigaste skeppskanoner (68 -pundiga). 

Steg för steg fortgingo förbiittringarne, och år 1868 prof

sköts engelsk pansarplåt af öfver 8 tums och 1872 af 12 tums 

tjocklek. Dermed synes äfvcn gränsen nådd för tillverkning af 

god smidesjern-pansarplåt. 

Som artilleriet så förbättrats, att under det 1863 -±\ 2 tums 

pansar gjorde fartyget fullkomligt skottskydcladt, det 1869 härför 

kriifdes 9 tums pansar, samt 1872 U tums plåt genomsköts, så 

söktes större skydd ernås medelst flera plåtlag på hvaranclra, dock 

med trä-mellanlägg - det s. k. sandwich-systemet, första gången 
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användt å Dreadnaught -, emedan utan dylikt det var både sYårt 

och kostsamt att passa plåtarue på hvarandra . . Uppträdandet af 

Krupp's 141/2 tums kanon 1875 samt \Voolwich's 81 tons kanon 

1876 markera kanonernas herraviilde öh·er smidesjern-pansaret, 

hvilket nått sitt maximum å pansarfartyget Inflexiule. 

De anmiirkningsvärda skjutförsöken i Spezzia 1876, vid h vilka 

de solida stålplåtarna från Schneidcr & C:o visade sig sina med

täflare betydligt öfverlägsna, åstadkommo en revolution i pansar

plåttillverkningen och ådagalade, att smidesjern-plåtarnes dagarvoro 

räknade. Redan året derpå (i augusti 1877) profskötos, i Eng

land vid Shoeburyness, för första gången s. k. compound-plåtar, af 

samma styrka (minst 30 °jo motståndskraftigare än smidesjern

plåtar), som nyss nämnda stålplåtar. Dessa senare titgingo 

dock, Yid af italienska regeringen år 1882 anställda skjutförsök, 

som fullkomliga segrare öfver compoundplåtarne, emedan å de 

senare stållagret lossnade och afföll, om samma plåt erhöll flera 

träffar. 
Motståndsförmågan hos fransk pansarplåt af mjukt stål emot 

Holtzer-kromstålsprojektiler anges af diagrammet i fig. 28, upp

gjordt på grund af vid Gavre anställda skjutförsök 

Dc omkring 1890 vid Annapolis, Okhta och Gilvre prof

skjutna nickelstålplåtarne från Creusot visade lika motståndsför

måga som ofvannämnda stålplåtar, men hade den väsentliga 

fördelen att bättre motstå spräckning. 

Af Compagnie des Forges et Acieries de la Marine tillverkade 

homogena krom-nickel-stål-pansarplåtar (circa 2 °/o nickel, 0,5 °. o 
krom och O,o99 °/o kol) hade circa 25 ° /o större genomskjutnings

motstånd iin pansarplåtar af vanligt stål, och sprucko den·id lika 

obetydligt som smidcsjcrn-pansarplåtar. 

När för circa 8 år sedan ];:anonerna för alltid syntes haha 

tagit herrn väldet ö her pansaret, togs helt oförmodad t, med upp

komsten i Amerika af det, efter sin uppfinnare benämnda, s. k. har

veyseraclc pansaret, till verkadt hos Phipps Carnegie och vid Bet! c

hem, ett stort steg framåt. Motståndsförmågan hos dessa pansar

plåtar med från ytan, der de ,:oro ytterst hårda, sncccssiYt afta-
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gan de hårdhet, öfverträffacle betydligt så l'iil alla dittills framstiillda 

som iifven de samtidigt med dem i England, enligt Tressider's 

metod, härdade pansarplåtarna. Enligt skjutförsök vid Annapolis 

Oktha och Gtivre kräfves det circa 37 ° /o större initialhastighet 

hos projektilen för att genomtränga plåten sedan den halTeysc

rats. 

Tendensen för pansarplåttilh·crkninO'en O'år för närvarande ut 
o . • o b 

pa, att proJektlien skall krossas vid anslaget, lwilket åstad-

kommes endera genom plåtytans härdning (t. ex. harvcysering), 

eller medelst specielt stål, innehållande hårdgörande i1mnen (t. ex. 

krom). 

.. H dessa t\·å siitt synes det förstniimncla hafva bästa fram

tidsutsigterna, och finnas för närvarande pansarplåtar af 45 cm. 

tjocklek, som äro fullkomligt ogenomträngliga för hvarje slags, på 

2,000 m. elistans afskjuten projektil. 

Bctriiffandc ofvannämnda moderna stålsorters (nickelstål, 

k_rom-stål, nickel-krom-stål) anviindning till vattenliniens bepans

rmg, torde det vara af största vigt att utröna, huruvida dessa stål

slag intaga en tillräckligt nära plats till vanlig fartygsstålplåt i den 

elektrolytiska serien så att en för snabb corrosion af skrofvet ej 

må ega rum. 

B'ör det tunnare pansaret (upp till GO mm.) användes numera 

näc:;tan uteslutande antingen specielt eller harveyseraclt stål. 

Till pansarcHieken användes under långliga tider smidesjern

plåt, llå det ej s prick or skulle uppkomma vid projektilers anslag 

mot desamma. Detta materiel har dock numera för däcken un

danträngts af det betydligt motståndskraftigare och lika litet spric

kande nickelstålet. 

Under senaste åren har pansarets motståndsförmåga betydligt 

<ikats. Af profskjutningar vid l\Ieppen 189ö mot plåtar, harvey

serade enligt Krnpp's förbättrade metod, framgår, att 30 cm. pan

sar af denna utmärkta qvalitct nr på 3,000 fots afståncl ogenom

trängligt för de modema stridsfartygens alla kanoner. Hade pro

jektilen ej splittrats vid anslaget, utan hela dess energi kunnat 

gjorts (t. ex. medelst en smiclesjernkalott å projektilen) anviindbar 
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för genomträngningen, så hade lefvanue kraften hos en 30 cm. 

projektil varit tillräcklig att genomslå t. o. m. 460 mm. pansar. 

Motståndsförmågans stegring hos de moderna pansarplåtarna 

kan bedömas deraf, att en 6-tums pansarplåt, harveyserad enligt 

Krupp's metod, en 7-tums harveyserad enligt äldre metod, en 11-

tums compoundplåt och en l ±-tums smidesjernplåt alla erbjuda 

samma motståndsförmåga. 
I-Iafva pansarets motståndsförmåga och artilleriets effekt steg

rats under årens lopp, så är samma förhållande med kostnaden. 

Sålunda belöper sig t. ex. värdet af armering och bepansring å 

dc engelska pansarskeppen af Canopus-klass till mer än hälften af 

fartygets · totala kostnad. 
Kanoner. Kanonerna, å de första pansarfartygen anordnade i batteri, 

hafva successivt anbringats i kasematt och i torn, hvilket sist

nämnda sätt, hvacl det grofva artilleriet betriiffar, numera uteslu

tande am·ändes. Kalibern, som blott var 16 cm. å de kraftigaste 

kanonrrna vid pansarfartygens uppkomst, ökades småningom, så

som af efte rföljande tabell 2 ses, upp till ±l cm. i England, 42 

cm. i Frankrike och 43 i Italien. Snart nog fann man dock, att en prak

tisk storleksgräns var öherskriden, ty dels visade sig hållfastheten 

otillriicklig (t. ex. i t-lans Parcils 110 tons kanoner), dels inkriiktade 

vigten af det grofva artilleri~t på det sekundära och dess bepansring, 

dels hade dessa grofva kanoner ringa skjuthastighet och kort var

aktighet (110 tons kanonerna uthärda t. ex. blott 86 stridsladelade 

skott), hvartill slutligen kom, att de voro tm·cket kostsamma och 

togo lång tillverkningstid. 
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Tabell 2. 

F a r t y fl' e t G r o f t artilleri. " l 

j 

På-
v,= p V,' l Af- Kali- Kanon-

p= Begyn---= l Nation. Namn. bör-
löpt. u or. Projek- noJs e· 2 g. 

l 
j ad t. vigt. tilvigt. hastig· Lofv. 

het. kraft. 
l cm. t. kg. m. m t. 
l England Sans Pareil 1885 1887 41 110 815 640 17014 

" 
Trafalgar 188!5 1887 3! 68 567 610 10720 ' 

l 
1

centurion 1890 1892 <)- 30 227 622 4475 ., _J 

" 
:\fajostic 1894 1895 :30 46 385 700 9618 

:Frankrike :Formidable 1878 1885 37 76 560 600 10275 

" 
Caiman 1878 1885 42 76 780 580 13733 l 

,. :\I areeau 1882 1887 3-! 51 420 600 Ti08 

" Saint Louis 1895 1896 30 49 28-! 800 926-! 
Hallen AndreaDaria - 189.5 -!3 102 908 588 16000 

Scdau brisansgranaterna, eldhastighetens och initialhastighe

tens ökning samt kanonens förlängning till 80 kaliber och projek

tilens till öfver ± bliber äfven sagt sitt ord, så synes man, efter 

åtskilliga upp- och nedgåenden i kaliberstorlekama inom de 
. ' 

större marinerna hafva stannat vid circa 30 cm. och nedgått än 

längre inom de mindre. Denna nedprutning af de grofva kano

nernas kaliber beror dock förni\mligast på den dominerande ställ

ning, som det sekundära artilleriet numera intager isynnerhet ef-
' . 

ter striderna vid Jalu, Cavite och Santiago, samt i följd af vidtag-

na konstruktiva förbättringar å det snabbskjutande artilleriet. 

H vad detta så ytterst vigtiga snabbskjutande artilleri beträf

far, så framkom 1883 -8± 57 mm. (sexpounders) kanonen i och för 

biittre skydd mot torpedbåtar än de dittills brukliga af 37 mm. Des

sa snabbskjutande kanoner utvecklade sig raskt medelst ökad kali

ber, ty man ansåg, att fartygens offensiva kraft skulle ökas betydligt, 

om allt deras lätta, hufvudsakligen till granatskjutning afsedda ar-

l' 

l 

l 

l 

l 
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tilleri erhöll större skjuthastighet Denna utveckling försiggick så 

snabbt, att redan 1892-93 funnas snabbskjuhtnde kanoner af 

intill 6" kaliber införda i engelska och franska marinerna, och se

dermera har det sekundära artilleriet ombildats så, att bakladd

ningskanonerna af vanlig konstruktion ersatts med snabbskjutan

de. RYad eskaderpansarfartygen beträffar, så användas snabbskju

tande kanoner af större kaliber i allmänhet till sidoarmering, samt 

af mindre till brygg- och :11ärsarmering. 

I nästan alla mariner användas numera snabbskjutande kano

ner upp till 15 cm. kaliber, hYilken hittills synes vara gränsen, ehurn

v~il Armstrong tillverkat sådaHa af 20 och 25 cm., som han be

nämner snabbskjutande, men anses i allmiinhet dessa Armstrongs s. k. 
snabbskjutande kanoner af grof kaliber som vanliga bakladdnings

kanoner med förenklade och snabbare manipulationer af meka-

n1smen. 
Beroende på det långsamt brinnande krutet är loppets längd 

å alla moderna snabbskjutande kanoner mycket stort med deraf 

följande stora projektilhastigheter. I bruk finnas 80 kaliber långa 

10 cm. Canet-kanoner, och ha i Frankrike pröfvats t. o. m. 90 kali

ber långa 16 cm. kanoner, med den enorma initialhastigheten af 1 ,? 14 

m. sek. Så stor längd synes dock opraktisk ombord, chunwäl det 

är tänkbart, att stor fart å fartygen i förening med dc stora skott

vidder och bestrykande kulbanor, som tillkomma så höga initial

hastigheter, kan siitta mycket snabbgående mindre fartyg i stånd 

att, hållande sig r:;å godt som utom fiendens skotthåll, medelst bri

sans- eller dylika granater så illa tilltyga större fartyg med min

dre fart och mindre långskjutande artilleri, att dessa blih-a satta 

ur stridbart skick, eller åtminstone i sådant tillstånd, att dc kunna 

falla offer för ett torpcdanf~ll *.) 
Största praktiska skjuthastigheten å snabbskjutande kanuner 

*l Il n'est pas improuablo do voir un batimont bon marchour, arme dL' 
picces de moyens calibres et par suito approvisionno å un plus geand norn
bre de coups, subir sans inconvL•niont la poursuito d'un cuirasse ot Ini faire 
dos a vari os sensibles" . l Revue d' Artillorio, J anvior 189±]. 
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med viil öfvad betjening, från under gång varande fartyg, mot ut

lagdt mål är enligt försök i engelska marinen. 

Tabell 3. 

~led 15 cm. kanoner 5 a 6 skott per minut 

" 
12 , 

" 
7 

" 8 , 
" " 

" 
87 mm. 

" 
9 

" 
10 " " 

, 

" 
57 , 

" 
u 

" 14 
" " " 

De s. k. 8 tums snabbskjutande Armstrong-kanoncma tiro hit

tills de stiirsta i tjenst varande, ehuruväl af större kaliber (2-! cm.) 

iiro under införande å tyska örlog-sfartyg. l'\ämnda 8-tums kanoner 

hafva liJ-! kg. tnngaprojcktiler, 800 m. utgångshastighet, och hafva 

-~ skott lossats på 65 sckundrr. Dc äro använda ROm stiif- och 

akterkanoner å kryssare och å mindre pansarfartyg. 

Projektilerna ha f va liksom kanonerna undergått stora förbiittrin- Projektiler. 

gar sedan pansarfartygen s uppkomst. Eniir granater ii ro Ya n mäk-

tiga mot dc moderna cslmdcrpansarfartygen, så an\'iinder det mo-

derna sjöartilleriet, vid strid mot dessa, förnämligast: 

1:o) Pansargranater, afsrdda att genomslå ett fartygs tjoc" 

bre pansar, hvarvicl dc tillfiilligtvis iifven kunna skada dc vitala 

delarna. Kär dessa granater triiffa det tjocka pansarbiiltet under 

normalt anslag och söndersplittra detsamma, blifva förstörelse

Yerkningarne siikcrligen mycket stora. Som dock gördelpansaret, 

beroende på dess låga höjd (0,6 a 0,9 m.) öfver vattenytan, h::tr ringa 

:o;annolikhet att triiffas af dc ej \-iclare raskt skjutande grofva ka

nonema och som få af fartygets öfriga delar haha sÄ groft pan

sar att mot dem kräfves pansargranater, så skola dylika, med all 

sannolikhet passera tvärtigenom fartyget utan att orsaka någon vi

dare skada. Långt mera ödeläggande synas derföre de s. k. brisans

granaternas verkningar. 

2:o) Brisans-!t!'alhlter. I en af mig 1890 utgifvcn resebe

riittel~c iif\·er bl. a. den då under byggnad varande franska pan

"arkryssaren Dupuy de Lume och dc äh· en så under byggnad varande 
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€ngelska pansarfartygen af Royal Sovcreign-klassen angafs, att 
redan vid den tiden, såsom framgått af skjutförsök 1886 å fran
ska träkorvetten Belliqueuse samt 1889 å engelska fartyget Resi
stancc, brisansgranaternas verkningar voro af så allvarsam beskaf
fenhet, att man isynnerhet å det förstnämnda fartyget hade mås t 
vidtaga helt nya bepansringsanordningar. De af stål tillverkade 
brisansgranaternas lindamål är att medelst explosion inuti det 
fientliga fartyget af de häftiga sprängämnen (bomullskrut, melinitc , 
nitrogelatin o. d.), som de innesluta, orsaka skada genom de11 ex
ploderande kraften hos dessa laddningar. Dc förflirliga verknin
garna af en sådan explosion måste man, enligt lord Brasse;·, 
hafva åsett för att kuuna föreställa sig. Allt i närheten af den 
exploderande granaten krossas, och om sprängningen sker im·ic1 
pansardäcket, spriinges ett mycket stort hål i detta, hvarvid dc 
med 60 :\ 80 meters hastighet per sekund ncd::;lungade brott
styckena af pansardäcket innchafva en så stor lefvande kraft, att 
de ej allenast sönderslå i vägen varande vitala. fartygsdehr utan t. 

o. m. kunna genomtränga fartygsbotten. 
G tom dessa mekaniska verkningar tillkomma ä f ven l.;:emisk:l , 

i det de vid explosionen alstrade ytterst giftiga gasema omöjliggöra 
~ndning ja t. o. m. under 20 :\ 30 minuters tid förhindra bekiim
pandct af en genom explosion i slutet rum uppkomme!1 eldsvåda. 
Ifrågasättas kan äfven, om ej medelst ventilatorer och fliiktar dessa 
för lifvet skadliga gaser skola insugas bl. a. i fart:·gets maskin 
och eldrum, omöjliggörande all visteise och arbete der. 

Enligt ombord å Provence gjorda försök äro brisansgranatema 
farliga äfvcn när de explodera under vattenytan inYid fartyget. 

Laddningen hos brisansgranaterna, dessa verkliga lufttorpeder, 
uppgår naturligtvis ej till \Vhitehead-torpedens, men deremot kan 
det snabbskjutande artilleriet på långt håll och kort tid öfversåll a 
fienden med ett regn af dylika projektiler. Önskemålet synes dock 
vara att kunna använda möjligast grofva kanoner och stora projek
tiler för att orsaka en fullst~indig förstöring af det fi entliga far
tygets ime. 
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Vid tiden för Dupuy de L8rnes' byggande hade föregående 
experiment ådagalagt då använda brisansgranaters oförmåga att 
genomtränga 100 mm. tjockt pansar, emedan explo:;ionen skedde 
utanför detsamma, såmedelst förekommande den öde.~digra ver
kan inuti fartyget. Denna erfarenhet föranledde till att hela 
detta fartyg kläddes med pansar af dylik tjocklek. Som, oaktadt 
förbättrade pansarplåtqvaliteer, tjockleken å pansaret, till skydd 
emot det mcdclgrofva artilleriet, å de modernaste pansarfartygen 
stegrats öfver sistniimnda dimension, så är det troligt, att förbätt
rade brisansgranater framtvingat detta, och osannolikt synes ej, 
att genom ytterligare förbättringar sådana pansartjocklekar skola 
kräfvas, att de omöjliggöra nu brukliga pansarfartygstyper. 

Efter uppkomsten af brisansgranaterna hafva de pansarbry
tande upphört att vara de mest fruktade, och då det sannolikt blir 
brisansgranater, hvaraf de mariner, som hafva dylika, vid komman
de krig uteslutande komma att betjena sig, så synes det rätta be
pansringssättet vara ett frångående af det tjocka pansaret i er
sättning mot en större pansrad yta.*) 

Ehuru den största hemlighetsfullhet iakttages beträffande bri
sansgranaterna, så arbetas dock inom de större marinerna oafbru
tet på desammas förbättring, samt synes t. ex. i franska, engelska 
och amerikanska marinerna, på grund af den omsorg, hvarmecl 
öfvervattenskroppen å dessa mariners modernaste fartyg skyddas 

') >LO vrai projoctile de combat, ce n'ost plus lo projaetile ploin. c' ost 
le projaetile it grande capaoit6 charge cl'une grande quantite d'explosif. 
C'est le seul clont on se servira vraisemblab!oment, ot contre eelnt·lil. il 
e~t inutile cl 'omployer los culrasses epaisscs on usag:o jusqtdl ers dernieres 
ann6os.• ( ~avircs do Guerre par Cronoan. 'rome seconcl. ) 

I följrl af att en del brisanta sprängämnen visat sig otillförlitligt sta
bila och olyckor inträffat med dom - t. ex. å pansarfartyget Duperre samt, 
som många tro, å pansar fartyget 1llnine - s<i hafva dock varnande röster 
höjts mot do<sa sprängladdningar. 
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på bekostnad af det grofva pansarets tjocklek, att dessa arbeten 

synbarligen krönts med framgång*). 
Detta är ett så tydligt "Mene tekel", att det ej kräfves någon 

profet Daniels visdom för· dess tolkning; ty lika klart som det ii r, 

att den pansaranordning, som ej har tillräcklig utbredning och 

tjocklek för att kunna motstå dessa granater, ej ger fartyget nö

digt skydd, lika uppenbart är det, att de mariner, som ej ega bri

sansgranater, ja, som synbarligen t. o. m. arbetat i en motsatt 

riktning, genom att eftersträfva sprängning af alla sina granater 

vid anslag mot möjligast tunn plåt, äro vanmäktiga till strid emot 

dessa modernt pansrade fartyg. 
Franska armeen lär ha brisansgranlter upp till27 cm. kaliber, 

med blott 1/ 1o af kalibern till godstjocklek samt 65 kg. m<'linite

laddning. 
Pansarets Pansarets anbrin,r;ande. Resultatet af den snart 4.0-åriga 

an bringan el o. t ·d Il 1 'Il · 1 · s n en me an pansaret oc 1 artJ en et 1ar utmynnat 1, att det ii r 
komplett · omöjligt att medelst pansar tillf~dlo skyelda ett fm·tyg 

af nu brulclig typ. 
I mån af artilleriets förbättring nedgick bepansringen:;: öfver

lägsenhet så, att från det absoluta slqrdd och ckraf förkrossande 

öfvcrliigsenhct den tillförsäkrade dc äldsta pansarfartygen, den nu

mer, å dc moderna fm·tygcn, måst afstå från absolut ogenomträng

lighet samt inskriinka sig till att försäkra fartygets flytförmåga 

samt sätta det i stånd att möjligast länge använda sina o{fc·nsi va 

vapen. 
Ehuru pansaret sålunda ej förmår å nuvarande fartygstyper 

*) ·The question of oxplosiv.es is amongst those ,,·hich a re arousing 
the: most interest - - - -· but t he secret of their experiment~ i ~. a~ a 
rulc, carcfully gnardel1. On the othe t' hand, the are sccl;: in g to determine 
the minimum thirknos of armour which wi ll provent sholl ::; bursting inside 
the ship.• (t\aval Amma! 1807 ) 

•Soer man hon t il den botydoli g:o Virkning clor Jwn opnaacs ved on 
ovorvacldende Ild og hurti g Rh:yd rm de Skyts - - - - (jaemf. ya! u-kam
pens Resultater) samt a f Brisantgranater, hvis frygteligo 0clelmggclse vi 
ondnu l'nn kjende på, hvacl rlcr or sivet ud om de Forsög, tlcr rnndt om· 
kring et·o afholdte.• (Tidsskri rt for Sonesen 1807). 
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utestänga alla projektiler, så gör det dock ansenlig nytta genom 

utestängning af de mindre, ln·ilkct exempelvis framgår' af följand e: 

Dc amerikanska pansarfartygen Kearsa.r;e och K enturky, som 

hafva 4 st. 13-tums, 4 st. 8-tums, 14 st. 5-tums snabbskjutande 

samt 26 st. d:o mindre k:moncr, afgifva, under fömtsättning att 

tornkanonerna äro under konstant skjutning samt dc snabbskju

tande användas under halfva actions-tiden, 0,6 ° /o af det totala an

talet skott från 13-tumskanoncrna, 1,6 °/o från 8-tnms, 16,5 °/o från 

5-tnms och 81,3 °/o från dc af mindre kaliber; hiiraf följ er (se fig. 

28), att 3-tums pansar utestänger minst 81,3 °,o af alla dessa pro

jektiler, ö-tums pansar utestängn minst 98 °/o samt 12-tums pansar 

utcstiiuger minst 99,4 ° jo. 
Ehuru en träff från de grofva kanonerna visserligen mång

dubbelt öfvertriiifar verkan från de mindre, är det dock af via-t i 
b 

denna de snabbskjutande kanonernas tid att beakta, att som de flesta 

triirfar ej äro normala samt skjutafståndct i allmiinhet torde blifva 

stort, det med säkerhet kan ~n tagas, att det moderna 7 -tums pan

saret är i stånd att utestiinga 98 °/o af antalet ofvanniimnda skott. 

Hiiraf framgår, att pansar nog fortfarande kommer att användas 

å örlogsfartygen, hvarvid dess hufvudändamål blir: 
i första hand att betrygga fartygets flytförmåga och stabilitet 

genom att förhindra skador i vattenlinien af sådan omfattning att 

dc kunna föranleda fartygets sjunkande eller kantring; 
dernäst att skydda propellermaskineriet, rorledning, krutdnrkar 

och öfriga vitala delar, samt slutligen 

att skydda de offensiva vapnen. 
Har ett fartyg fått alla sina offensiva vapen förstörda, kan 

det likväl räddas från undergång, blott dess flytförm åga, stabilitet 

och propellermaskineri äro oskadade; är äfvc11 det sistnämnda 

tjenstodugligt, kan dock åtminstone besättningen bergas, blott far

t~·gct fortfarande fl y ter; men ett tillräckligt kraftigt angrepp på 

fartygets stabilitet och flytförmåga resulterar ovilkorligcn i farty

gets totala förlust med besättning och allt. 
Oaktadt senaste förbättringar af pansaret, kräfves dock en 

omsorgsfull cellindelning invid vattenlinien, ty det är blott genom 
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kombineringen af dessa två skydd, som man kan hoppas få farty
get i det tillstånd att det kan emottaga och afsända ett relativt 
stort antal mindre projektiler äfvensom ett fåtal större af mycket 
stor effekt. 

Vore fartyget blott utsatt för att sänkas eller allenast beskju
tas af intill sista tiden använda projektilslag, så skulle det nästan 
kunna absolut skyddas medelst pansaret ensamt, men tydligtvis 
måste detsamma äfven skyddas: 

dels mot kantring i följd af vattnets intriingande ofvan vat
tenlinien med deraf följande stabilitetsförlust, 

dels mot de moderna proj ektilerna (brisans-, melinitc-, lyddite
granater och allt h vad de heta) så att de hejdas utanför, antingAn 
medelst starkt vertikalt pansar eller medelst ett tillräckligt tjockt 
pansardäck, under hvilket ett, ej för nära beläget, splintskyddsdäck 
år behöfligt. 

H vad faran för kantring beträffar, så synes det, som om man 
medelst metacenterhöjdens ökning skulle kunna bevara ett till
räckligt stabilitetsmoment äfven efter det den del af öfvervattens
skrofvet förstörts, som vid krängning befordrar stabiliteten, men 
olyckligtvis är detta ej utförbart, emedan, frånsedt slingerkölars 
inverkan*), fartyg med stor metacenterhöjd och höga fribord 
hafva så svåra rullningar, att artilleriets användning mycket för
svåras, ja, rent af omöjliggöres. 

För att undvika denna, på sönderskjutning af en ofullständigt 
skyddad öfvervattenskropp beroende fara för kantring, äfvensom 
till skydd mot brisansgranaterna, hafva engelsmännen å pansarfar
tygen a[ Royal Souerei.!Jn-klassen pansrat fartygssidorna så, som 
synes å fig. 24, samt i iVIajestic och Canopns-klasserna gått än 
[ängre, såsom af fig. 25 och 26 anges. Af samma skål har å 
franska pansarfartyget Carnot, såviil som å alla öfriga franska pau
sarfartyg af senare tid, rundt hela fartyget ofvanför gördelpan
saret anbringats ett 75 a 100 mm. tjockt, föga högt pansar. 

För ernående af än större trygghet mot dessa faror i1r det i 

') Se sid. 121 och följand e af denna tidskrift för år 1898. 
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1899 års franska marinprogram upptagna pansarfartyget försedt 
med ett rundt hela fartyget löpande pansar af konstant tjocklek, 
hvilket når 2,5 m. öfver vattenlinien, snarlikt det engelska i fig. 25 
angifna pansringssättet, men framför detta medförande fördelen 
att löpa rundt hela fartyget. 

Af anförda skiil kan starkt ifrågasättas, om de fördelar för 
det medelgrofva artilleriets skydd, som pansarkasematten tillför en 
del mindre fartyg, ej neutraliseras af den fara för kantring samt 
för granatexplosion uneler kasematten, som förefinnes, om denna 
ej nedgår till pansardäcket. 

Rammen, detta för årtusenden sedan å de gamla babylo- Rammen. 

niska, asyriska och grekiska krigsskeppen använd::t vapen, för-
lorade sin då varande betydelse, när Duilius medelst sin a än
terbryggor införde den s. k. äntringsstriden. 

Vid den genom ångans införande betydligt ökade manöver
förmågan och förenklade .>j ötaktiken, återfördes tanken omedel
bart på rammangrepp, hvilkas fruktansvärda verkningar Ber
faleliga gånger visats genom ofrivilliga ombordläggningar. Åsig
ten om rammens värde stadfästes genom den snabba dödsstöt 
d en kunde gifva stora och svåröfvervinnliga pansarfartyg. 

Dessa åsigter stadgades tillfullo d. 8 mars 1862 genom 
Kongress och Cumberlands rammning och sänkning af :Jferri
mac samt ytterligare den 20 juli 1866 vid Re d'Italias rarnm
ning a± F erdinand .Max vid Lissa. 

De många under årens lopp inträffade ofrivilliga rarnm
ningarne hafva tillika fullt ådagalagt rammningens fara äfven 
för det rammande fartyget, h vilket, äfven om det ej drages 
med i djupet, dock göres tjensteo::!ug1igt. 

Denna omständighet, äfvensom svårigheten att uppnå 
rammningslägen samt den tunga rammens menliga in verkan 
på fartygets sjöegenskaper jemte de stora kostnaderna för dess 
anbringande, har på sista ·tiden, om ej uteslutit densamma, så 
dock förminskat dess storlek och anseende. 

Genom användning ombord å de större fartygen af torpe- Torpeden. 

den, hvilken i bogriktningen verkar lik en förlängd ramm, an-
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sågs samma förödamle effekt ernås som af rammen, men med 
frånkommande af ofvannämnda olägenheter. Torpeden an
griper, liksom rammen, undervattensskrofvet, och kari ingen 
cellbyggnad, intet pansar och ingen länsapparat omintetgöra 

förstörelseverkningarna af ett lyckadt torpedskott. 
Så länge strid bog mot bog var den herskande taktiken, 

samt tendensen var att ernå allt kraftigare och kraftigare bog
eld, inskränkte sig torpedens an vändning till stäftuber, men, 
sedan under det sista årtiondet sträfvan blifvit att ernå 
lika eldstyrka rundt hela fartyget, hafva äfven andra än 
blott undervattens-stäf-tuber kommit till användning, men 
äfven häri hafva åsigterna förändrats i följ d af den risk för 
fartygets egen säkerhet, öfvervattenstuber medföra. I Santiago
slaget t. ex. sprängde en tolftums granat från pansarfartyget 
Iowa en i pansarkryssaren Vizcayas stäftub liggande torped, 
orsakande högst förödande verkningar såväl å folk som mate
riel. Af dessa orsaker haiva öfvervattenstuberna bort
tagits å en del engelska fartyg, och en af den amerikan
ska undersökningskommitt eens slutledningar öfver Santiago

slaget var: »That loaded torpedoes above the waterline are a 
serious menace to the vessel carrying them, and that they 
should not be so carried by veOlsels othRr than torpedo boats.<< 

Farten och Partens och verlCJ;ingsradiens stegring har ända från pan-
maskinkraf- f · .. d d ·t ·· l " 1 f ten. sarfartygens första ramtra an E', van ett ons ~ema, som ram-

tvingat lätta, kraftiga och kolbesparande maskiner. H vad vig
ten beträffar, har densamma medelst omsorgsfullt utarbetade 
maskindetaljer, förbättrade materialer samt stegrad pistonhas
tighet och stort slagantal nedgått från 500 till 100 kg. pr hkr. 
H vad kol besparingen, d. v. s: nyttiga effekten, erforderlig för 
verkningsradiens ökning, beträffar, så, enär enligt mekaniska 

. ff' k ·y t-t') h" l' t å värmeteorien större nytt1g e e t ( =~/il-H er a les a ngan 

ju större temperaturEall den undergår vid sitt arbete i maskinen, 
och då kondensorns temperatur föga kunde nedsättas, blef ång

tryckets stegring följ den. Detta har orsakat ångpannornas 
successiva öfvergång från lådformade ångpannor till cylindri-
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·ska med återvändande tuber, till cylindriska med direkt flamma 
samt nu sist till tubular-ångpannor, hvilken typ numera äfven 
å pansarfartygen synes blifva den förherskande. _ 

För samrna ändamål hafva maskinerna successivt öfvergått 
från enkla expansionsmaskiner till två-, tre- och fyrfaldiga ex
pansionsmaskiner, hvilka sistnämnda dock ej vunnit vidare in
steg inom örlogsmarinen, oaktadt 18 a 20 kg. ångpannetryck 
numera förekomma. 

Följ den af ofvannämnda förbättringar har blifvit ångtryc
kets stegring från 2 till 20 kg. pr qv.-cm., kolkonsumtionens 
minskning från 2,5 till 0,6 kg. pr ind. hkr. och timme, samt rna
skinkraftens ökning från Gloire's 2537 ind. hkr. till en vid 
den tiden knappt anad storlek, 23000 ind. hkr. å Sardegna. 

Från en, af en maskin drifven, propeller å de första pau
sarfartygen ö.fvt>rgick man till två maskiner med hvar sin pro

peller, hvarigeuom ökad manöverförmåga, minskadt djupgående 
och minskad risk för fartygets redlöshet genom maskinhafveri 
-ernåddes. 

För att kunna tillgodogöra sig större maskinkraft ätvensom 
inrymma de vertikala maskinerna under pansardäcket samt 
ernå än fördelaktigare ekonomisk gång, hafva under senaste 
åren tre propellrar kommit till användning, h vardera drifven 
af en eller, af ofvannämnda skäl, af två maskiner. 

Farten, lika erforderlig för anfall som för försvar, har be
-tydligt ökats sedan pansarfartygens uppträdande. Den uppdrefs 
snart nog till 14 a 16 knop, inom hvilka gränser den höll f'ig 
c:a 30 år, men har densamma under senaste åren, förnämli
.gast i följd af de stora och snabba pansarkryssames tillkomst, 
uppdrifvits till 18 knop och deröfver å de modernaste eskader

pansarfartygen (till 20 knop å under byggnad varande italienska 
pansarfartyg). Näppeligen torde väl någon fackman bestrida 
farten dess rang bland ett stridsfartygs förnämsta och oefter
gifligaste egenskaper, fastän t. ex. vid slutet af år 1897, i en 
del tidningar och tidskrifter, vid ordandet om våra pansarbå
tar, framkastats att - ~'Vår marin hör till dem, som anse att 
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pansarbåtar äro till för att slåss och ej för att löpa sin väg, 

och derför kommer framdeles liksom hittills armeringen att an

ses som hufvudsak och fari:,en som bisak." - Inför denna djupt 

visa strategiska och taktiska regel synes det kanske förmätet 

att utom den strategiskt vigtiga fördelen af snabb för

flyttning från en ort till en annan äfven framhålla de takti

ska fördelarna, att utaf två motståndare den, som innehar stör

sta hastigheten, efter godHinnande kan antaga eller undvika 

strid med en öfvermäktig motståndare, ährensom E: an välj a 

sitt stridsläge. 
"tsigterna om eskaderpansarfartygens fördelaktigaste stor

lek synas mycket delade. Engelska marinen har år 1från 

år byggt fartyg af ökade dimensioner, och docE: hafva många 

röster derstädes höjts, Ll. a. Lord Brassey, som kraftigt förorda 

moderata dimensioner å desamma. 

Italienska marinen var den, som först slog in på gi
gantiska proportioner. Frankrike, Tyskland, Ryssland och 

Amerika hafva hittills hållit sig inom måttlighetens gränser 

( 10 a 12 tusen tons), men synas åsigterna inom det förstnämnda 

landet, i och med 14,500 tons pansarfartyg i 1899 års program, 

ändrats i öfverensstämmelse med den parlamentariska kom

mittes yttrande, som 1897 var tillsatt för utredning, huru

vida det var fördelaktigare att tör en viss summa bygga ett 

stort eller två mindre pansarfartyg. Som stöd för sin åsigt 

anförde kommitteen efterföljande tabellariska jemförelse mellan 

två st. moderna, båda vid Lorient byggda pansarfartyg. 

Tabell (4). 

Amiral-Bouvet. 
Längd ............... .. .......... 117,5o m. 

Bredd .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. .. 20,2e ,, 
Djupgående, akter ........ . 

Deplacement .... ............ .. 
Pannor . ... . . ............. .. .. . 

8,40 ,, 
12,205 tx. 
Bellevilie 

Amiml 7'rehouart. 
89,35 m. 

17,78 " 
7,os ,, 

6,61 O tx. 

Belleviile 

Amiral·Bouvet. Amiral-Trehonart. 
III as k in ........ . ............... 3 st. v ert. trippel 2 st. horis. trippeli 

Fart.............................. 17,5 knop 16 knop 

Kolförråd .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 621 tx. 300 tx. 

Verkningsradie vid l O knop 4,000 milles 

f 

.J 
~ ~ 
·-e l 
~l 

Grof kaliber 

Snabbskjutande 

r 2 st. 

l 2 " 
r s , 
l 8 " 
(12 " 
120 ,, 
[-

305 mm. 

274,4 
" 

138,6 
" 100 
" 

47 
" 

37 
" 

1,700 milles 
2 st. 305 mm. 

8 st. 100 
" 

4 
" 

47 
" 

4 ,, 37 
" 

4 
" 

37 
" 

re-
l volver. 

f 2 st. undervattenstuber 
45 cm. torpeder1 .. 

\ ~ , ofver , , 2 st. öfvervattenstuber 
Kostnad .................. . ..... 26,962,192 fr. 14,827,737 fr. 

Af denna iemförelse framgick: 

att Bouvet genom sin 1,o knop större fart efter gocltfinnande 

kan upptaga eller und vika e u strid samt, om han upptager den, 

bestämma det stridssätt; som honom bäst synes; 

att den kan, i följ d af sina större dimensioner, bättre 

hålla si ön samt dervid bättre betj ena sig af sitt artilleri; 

att dess artilleri är något öfverlägset de två mindre 
fartygens tillsamman; 

att kostnaden för Bouvet åtskilligt understiger de två 
andras sammanlagda. 

De två mindre rartygen hafva deremot fördelen af ett 

mindre djupgående, öfverlägsen manöverförmåga och eldens 

koncentrering samt erbjuda ett mindre mål för fiendens eld. 

Båda tartyg:;typerna hafva komplett gördelpansar med 45 

cm. maximi-tjocklek, men som Bonvet dessutom har ett rundt 

hela fartyget, tätt ofvanför gördelpansaret, löpande 100 mm. 

pansar samt tvenne pansardäck äfvensom tre st. i hvar sitt 

maskinrum varande propellermaskiner emot Trehouart's två st. 

i ett gemensamt rum, så eger Eauvet häri mycket stora förde-
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lar till skydd mot brisansgranater. Explodera. dylika im·id 

Trehonart's pansardäck, kunna de båda derunder varande ma

skinerna samtidigt göras tjenstodugliga, då deremot en dylik 

granat å B ou vet med all sannolikhet exploderar re dan vid an

slaget mot det vertikala pansaret. Sknlle explosion först ega 

rum vid anslaget mot det öfre pansardäcket, så emotstår med 

all sannolikhet det undervarande de från det öfre utslungade 

sprängstyckena; skulle dock så ~j blifva förhållandet, synes 

likväl ingen risk förefinnas, att alla tre maskinerna skola göras 

tjenstodugliga genom explosionen. 
En strategisk vigtig fördel har Bonvet i sin större verknings

radie, erhållen genom ett stönc kolförråd och den mer ekonomi

ska fart, som tre maskiner erbjuda framför två. 

Ehuru visserligen ingen absolut visshet vunnits om fördelen 

af stora dimensioner å pansarfartygcn, så nödgas dock åtminstom· 

deri de större marinerna att följa hvarandra, på det den enas far

tygsenheter må ega lika stor offensiv och defensi\· kraft som drn 

andras. 
Enär det emellertid kan hända, att en lyckträff från det min

dre fartyget redan vid stridens början siitter det större ur strid

bart skick, så ifrågasättes starkt från många håll, huruvida man är 

inne på riitt stråt, eller om det ej vore fördelaktigare att för kost

naden af några få stora pansarfartyg bygga ett större antal min

dre, hvilka i följd af sitt större antal erbjuda långt större säker

het mot förstöring, ty samma torpedskott, samma grundstötning 

och öh·er huhud samma haYcri, som gör ett af de mindre farty

o·en stridsocltlD'liot, kan göra samma Yerkan å ett af de större. 
o h b 

Inom de stora mannerna råder forttarande den åsigten att, 

Slntorct likasom linieskcppcn på sin tid, eskaderpansarfartygen skola, li1till 

o-enomo-ripanck änclrino-ar i materielen framtvinga rubbningar i nu 
b o n ...... 

rådande taktik, fortfarande vara hnfvudfaktorema i det moderna 

sjökriget, uneler det att öfriga fartyg blott utgöra auxiWirfartyg. 

Liksom skjutvapnens uppfinning föranledde harneskets afläg

gande, emedan ett tillräckligt motståndskraftigt sådant blef för 

tungt att bäm, så förutsäges mångenstiides dessa dyrbara pan

sarkolossers snara försvinnande, isynnerhet inom de relativt under

lägsna marinerna. Inom franska marinen gjorde omkring 1886 dylika 

åsigtcr sig så gällande*), att man ej allenast upphörde med byg

gandet af pansarfartyg utan t. o. m ämnade ombygga för andra 

ändamål under byggnad varande samt redan färdiga sådana. 

Frånsed t dylika öfverdrifter så har inom alla mariner, t. o. m. 

af en hittills så utpriiglad förkämpe för pansarfartygen som amiral 

Colomb, nuvarande pansarfartygstypers snara undanträngande af 

andra dylika förutsagts, och nog kan med fullt fog ifrågasättas, 

om ej denna döda och dyrbara, fartyget blott delvis skyddande, 

pansarvigt kan förmånligare användas, endera till den off'ensiva 

kraftens ökning för att blifva i stånd att förkrossa fienden, innan 

denne hunnit tillfoga någon alh,arligare skada, eller än hellre till 

fartens ökning i och för förmågan att antaga eller nndvika en 

strid**) eller att kunna välja angreppssiittct, så som synes fördel

aktigast. Om fördelen bära f ii r Y aln-slaget ett tydligt bevis. 

Föga sannolikt synes dock pansarfartygens snara undanträn

gande från de stora marinerna vara, och detta de::1s mindre ju 

rikare de äro; ty liksom de amerikanska pan~arfartygen vid San

tiago ändade det 400-åriga kolonialväldet för upptäckarue af deras 

land, så torde ännu mången gång dessa hafvens herskare (pansar

fartygen ) blif\·a en stark trumf vid nationernas rådsbord, innan på 

dem kan tillämpas ordspråket: ":Moren har gjort sin plikt! Moren 
kan gå!" 

. *j "Aussi ~c r.arlait-on clc _ricn moins que rle ~upprimcr lo~ nouvcaux 
ru1ra~8es. de demoli r ccux qm ctawnt en chantior, dc transformer ceux qui 
etatcnt en scrvJce C'n tran~ports do torpilleuJ·~." 

•• .. . . [Ren10 G6nl'ralo Des Sciences. ~fars 1807]. 
l E111 Angrdf,;g()SCh\\·ader von klcincn ~chncllcn aber daflir sc:-twä.

cher gepanzerten Sc·hill'cn, das gute Sehiitzen hat., kan~ o·c<ren ian";;a~cre 
gross~ Schiffe, die ~u.te Zielflächen bieton, schon aus gros"8e~1 Entfe~nun{)'en 
den Grschutzkampt tuhren... o 

[Drutschlands Seema cht von G. vYislirenu~]. 
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I den strid, pansaret utkiimpar mot artilleriet, är det brisans

granaterna från det snabbskjutande artilleriet, mot hvilka det 

otvifvelaktigt iir svårast att erhålla skydd. Dessa granater, som 
100 mm. pansar för blott få år sedan förmådde utestänga, 

genomslå numera t. o. m. 150 mm. pansar, samt synes sannolikt, 

att den tid ej är afiägsen, då än tjockare pansar röner samma öde. 

Häraf följande ökad öfverbelastning af fartyget skall snart nog, 

ur stabilitetshänsyn, siitta en gräns för pansaret, ty det kriifves 

redan nu, enligt franska mariningeniörers beräkning, 17 a 18,000 

tous deplacement för att med nu bruklig fart, vcrkningsradie, 

offensi\· kraft och tillräcklig stabilitet tillfullo kunna pansarskydda 

pammrfartygstyper med höga fribord. Som detta kan åstadkom
mas å 8 n 10,000 tons pansarfartyg med l?tga fribord, så hafya 

flerstädes under sista åren ej allenast röster höjts för modi

fierade monitorpansarfart.vg, utan dylika äfven utförts, bl. a. i 

Amerika ( ~fontere~·l, Holland (Reinier Claeszeu) och Danmark 

tSkjold). 
Sannolikt synes, att d_dika fartyg, oaktadt d<'ra~ stora militära 

värde, ej skola, i följd af mindre nautiskt värde, \·inna vidare in

stea inom de större marinerna, men väl inom de mindre, h\·ilkas 
"' belägenhet inför nu hcr,;kandc talrika {)Ch kostsamma pansarkolos-

ser med väl öh·ad bemanning kan synas hopplös. 
Skulle lika omfattandr intressen bevakas, Yorc nog utsigtema 

mörka, men ej der det in~kriinker sig till att försvara hemmets 

vii.lförtrogna, af skär och klippor skyddade kuster. 
Lika vigti)!a :-;om hemamtingens mod, öfning och fullkomliga 

terrängkännedom samt en snabb mobilisering ii.r härvid för oss en 
rätt tillämpning af H. ~I. Konungens, Yid Kong!. Krigsveten

skapsakademiens l 00-åriga hagtidsdag fällda, yttrande: "r etenska

pen t"ir ett rapen ocl1 1·apnet en vetenskap". 

Carlskrona i Oktober 1898. 

Thw·c l:Vystedt. 
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Föreslagen för· än d ring af pansarbåtarna Svea 
' 

Göta och Thule. 

T m? 
hongl. ..i\i:t begiir af innevarande års riksdag ett· anslag af 

4,9::?0,000 kr., hvaraf 3,; millioner för år 1900, i och för försiit

tande i fullt tidsenligt skick af pansarbåtarne Svea, Göta och Thule. 

De tre fartygen skulle efter den föreslagna förändrinaen kom

ma att blifva nästan alldeles lika, och meddela vi bär n i:~ra skiz-
. 1 b 

zer, utvrsa:1c e pansarbåten Götas utseende, om förändringen blif-

v~r verkhghet. Såsom text till skizzema återgifva Yi ur stats
radsprotokollet af den 13:e Januari detta år den synnerlio-en star-
•· t" . "' Ka mo rvenngen. 

Statsråclet och Chefen för sjöförsvarsdepartementet siiger hiiri: 

"Utvecklingen af sjökrigsmaterielen under de senaste åren har 
inom niistan alla mariner företrädesvis kännetecknats dels deraf,. 

att snabbskjutande kanoner af medelkaliber - 12 till 15 cm. -

bJ~.fvit .~nförda, hvarigcnom skjuthastigheten blifvit 5 it 6 gånger 
ston·e an elen, som med äldre pjeser af denna storlek kunnat 

~sta~kommas, dels deraf att sprängverkan hos de cxplosiYa pro
Jektilerna blifvit genom införande af mera brisanta spriinglacldnin

gar betydligt kraftigare, på samma gång som projektilernas förmå

ga att antända brännbara ämnen ombord ökats, dels ock af hö

jandet af bepansringsmaterielens fysiska egenskaper, hvarigenom 

pansarets. tjocklek kunnat minskas, utan att det skydd, som pan
saret erbjuder, förringats. 

! 
l 
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De förändringar i sjökrigsmaterielen, som häraf betingats, 

hafva äfven, i den mån det då var möjligt, beaktats af den för 

afgifvande af förslag till vissa förändringar i afseende på sjökrigs

materielen m. m. tillsatta komite, såsom framgår af dess den 30 

N o vember 1892 afgifna betänkande, h varuti vissa förbättringar fö

reslogos i den plan för anskaffning af ny fartygsmatcriel, hvilken 

framlades af den år 1880 tillsatta komit6 för afgifvande af förslag 

till sjöförsvarets ordnande. 
Dessa af 1892 års ccrtkomite föreslagna förbättringar äh·en

som andra på senare tider nyttiga befunna anordningar hah·a till

lämpats å snuska flottans efter år 1892 konstruerade 1:a kl. pan

sarbåtar Oden, Thor och .Kiord samt den under byggnad varande 

pansarbåten Dristigheten, hvaremot nu antydda förbiittradc anord

ningar naturligtds icke kunnat tillämpas på dc före sistnämnda 

år byggda 1:a kl. pansarbåtarue Svea, Göta och Thule. 
Inom fackmanskretsar har man hittill s, äfven med erkännan

de, att de nyare fartygen äro starkare än de äldre, dock alltjemt 
tillmätt dessa senare ett betydande stridsvärde, iinda till dess er

farenheten från kriget mellan Japan och Kina och isynnerhet från 

krio·et mellan Amerikas Förenta btater och Spanien gifvit vid han

den~ att stridsfartyg, i hvilkas konstruktion trä till stor utsträck

ning ingår och hvilkas sekundära bestyckning - 12 till 15 cm. 

kanoner - ej iir snabbskjutande och i möjligaste mån pansarskyd
dad, icke i . en strid mot fullt· tidsenliga fartyg hafva den utsigt 

till framgång, som deras egenskaper i öfrigt borde kunna bereda 

dem. 
Den spanska eskader, som den l maj 1898 snabbt förintades 

Yid 1lanila utan att ens bafva kunnat tillskynda motståndaren nå

gon nämnviird skada, bestod af fartyg, af ll\·ill-::a dc flesta Yoro 

sjösatta samrna år som pansarbåten S\·ea eller senare. Sådana fa.r

tycr hafya hittills ej ansetts egentligen föråldrade; men under stnd 

Jne
0

d fartv"' brcro·da efter fullt moderna principer, framträda dock 
.;O' "'bb 

hos sådana m1got iildre typer en del .oliigenhcter, som praktiskt 

ådagaliigga skillnaden i stridsrärde mellan de äldre och de nyare 

fart~·gen. 

- :?:JO-· 

I utländska mariner har man äfven offrat ej obetydliga snm

mor på moderni;,cring af jemförelsevis nya fartyg. Så hafva i 

Frankrike icke mindre än 15 pansarfartyg, alla nyare än pansar

båten Svea, undergått betydande förändringar; och i England haf

va till dylikt ändamål för åren 1895-99 anslagits summor, till

hopa motsvarande 66 millioner kronor. I Tyskland underkastas 

samtliga pansarfartyg af elen jemförelscvis nya "Sach~en 11 -typen 

genomgående modernisering, och det äldre pansarfartyget ''König 

Wilhelm" har undergått två siirskilda genomgripande föriindringar. 

Liknande åtgärder hafva i större eller mindre utsträckning vidta

gits i så god t som alla andra mariner; och anmärkningsviirdt är, 

.att denna modernisering omfattat i första rummet jemförelsevis 
nya fartyg, hvarigenom dessas stridsvärde kunnat uppbringas fuilt 

till jemJ;~höjd med stridsvärdet hos de allra 'nya::;te farty~en inom 
samma klass. 

Sedan med fiistadt afseende å dessa förhållanden gifvits i 

uppdrag åt tre officerare vid flottan, nemligen vadschefen vid 

flottans station i Carlskrona, chefen för artilleridepartementet der

städes och en å marinförvaltningens artilleriafdelning tjenst.görande . 

officer, samt tY å ingeniörcr, nem l igen öfverdirektören och chefen 

för mariningeniörstaten äfvensom chefen för ingeniördepartementet 

vid flottans varf i Carlskrona, att sammantriida och öfYcrliigga om 

h vi lka åtgärder, som borde vidtagas för att, siir~kildt med· hänsyn 

till erfarenbeterna från semste årens krig, försätta pansarbåtarue 

SYea, Göta och Thule i möjligast tidsenliga skick, äfvensom före

slå användandet af den materiel, som kunde blifva före::;lagen att 

utraugcms, haf,·a dessa personer den 17 sistlidne dPcember afgif

vit yttrande, hvilket, med uteslutande af ingressen, är af följande 
lydelse: 

"För fullgörandet af detta vårt uppdrag ha f va· vi först sökt 
utreda, i hvad mån och i hvilka delar de tre ifrågavarande pan

sarbätarne ej kunna anses vara tidsenliga . 

Erfarenheterna från senaste årens sjökrig, för så vidt de be
röra fartygen och deras stridsmedel, kunna sammanfattas i följan
de punkter : 
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1:a) Det snabbskjutande artilleriet af medelkaliber har i eld
striden, om det är skyddadt af pansar, afgörande betydelse. 

2:a) De lättare snabbskjutande pjcscrna hah·a afseyärd nr

kan mot opansrade delar och mindre väl skyddade kanonbetje
ningar. 

3:e) Det grofya artilleriet hm· en relati\·t ringa träffprocent. 
4:e) AnYändandet af trä i imedningen har yisat sig vid be

skjutning lätt orsaka eldsvåda. 
5:e) Torpeder i oskyddade öh·erYattens-tnber utgöra en fara 

för eget fartyg. 
6:e) Eldsläckningsmaterielen måste under strid hållas effektiv. 
En granskning af förhållandena or.f1bord å pansarbåtame Svea, 

Göta och Thule, särskildt med hänsyn till dessa punkter, gifver 
vid handen beträffande först det snaUbsl~jutande artilleriet af me

delkalibe?·: 
att pansarbåt~une Göta och Thule alldeles sakna sådant ar

tilleri, enär dessa pansarbåtars 15 cm. kanoner ej ~iro snabbskju
tande; 

att pansarbåten Svea visserligen iir försedd med 4 st. 12 cm. 
snabbskjutande kanoner, men att dessa, såväl som pansarbåtarne 
Thules och Götas 15 cm. kanoner, äro mycket svagt skyddade, 
samt 

att de för ernående af hastig eldgifning så vigtiga anordnin
garna för langning äro till större delen mycket otillfredsställande. 

Beträffande det liitt1~ snabUskjutcmde artilleriet, så utgöres 
detta på samtliga de tre fartygen af ett allt för ringa antal (5 a 
G) 57 mm. kanoner, af hvilka icke någon kan afgifva eld i rikt
ningen rätt föröfvcr, hntrjemte om deras ammunitionstillförsel gäl
ler, hvad ofvan sagts beträff~nde langningsanordningarna för kano

nerua af medelkaliber. 
Visserligen kan till denna del af bestyckningen jenwäl räk

nas ett antal kulsprutor, men nnmera kunna dessa pjeser endast 
tillmiitas ett obetydligt stridsYiirde, i synnerhet som de flestas pla
cering i lågt liggande tamburer redan vid måttlig sjö omöjliggör 

deras ~uwiindandc. 
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Den af Kong!. l\lai:t den 16 september 1892 i nåder tillsatta 
komiten för utredande af åtskilliga frågor rörande sjökrigsmateriel 
m. m. hat· påvisat olägenheterna af att hah·a det !)1'of'va artilleriet 

så uppstiildt som å dra tre äldre pansarbåtar. l\Ied instämman
de häri torde dessutom böra framhållas, att det pansarskydd, som 
med hänsyn till fartygens deplacement kan afses för artilleriet på 
dessa fartyg, är synnerligen oproportionerligt fördeladt, i det att 
det nästan helt och hållet blifvit förlagclt till de grofn1 kanonerna 
på dc medelsvåras bekostnad. 

Detta förhållande, som vid den tidpunkt då denna fartygstyp 
konstruerades, fann sitt berätticrande i elen då criino·se åsioten att ' o b b 'h ' 

det grofva artilleriet var det vigtigaste, framstår nu , sedan senare 
tiders krigshändelser bevisat den för artilleriets verkan öh·en'ii
gandc betydelsen af snabbskjutande kanoner af mcdelkaliber, så
som en allvarsam oliigenhet. 

Den punkt, i h vilken erfarenheterna från såväl Kinesisk-
Japanska som Spansk-Amerikanska krigen tala det tydligaste 
språket, iir otvifvelaktigt den, som rörer f'örekomstPn af' trii i in
rednin.r;en, och här framtrii-der kanske tydligast de tre ifrågava
rande pansarbåtames oticlsenlio·hct, i det att trä Ymnigt ino·år i b • b 

{leras såväl inredning som däck. 
Då i de nyssniimnda kri~cn ett stort antal fartyg blefvo an~ 

tända af granater, framgår tydligen elen stora risk, för h\·ilken 
våra tre äldre pansarbåtar skulle utsiittas i en allvarsam artilleri
strid. 

Vidkommande f'aran af' torpecle1· i oskyddade öf'rervattenstu
ber, torde denna sedan länge varit erkiind, och dylika tnber, h vilka 
förekomrna å pansarbåtarne Göta och Thule, tvenne å ln·arclera, 
hafva icke å senare byggda pansarbåtar blifvit anbragta. 

Den lätthet, Inrarmed granatelden visat sig förorsaka eldsvå
dor, ställer stora fordringar på anordnin,r;arna för eldsliickning 

och bestyrker nöchändigheten af att dessa i möjligaste mån äro 
skyddade mot beskjutning samt klara till ögonblickligt am·änclan
de; intetdera kan ~äg·as ,·ara fallet med den eldsläcknincrsmatcriel 

~ b ' 

som finnes å de ifrågm·arande pansarbåtai'ne. 

Il, 

Il : 

il 
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Af det sagda framgår, att det hufvudsaldigen iir artilleriet och 

dess skydd samt inredningen på de tre pansarbåtarne, som tarfva 

genomgripande föriindringar, men äfven i en del andra än här of

van berörda afseenelen torde sjökrigsmaterielens utveckling fordra 

förbättringar, och anföra vi här nedan under särskilda punkter de 

förslag, vi funnit oss böra framställa Yidkomrnande på olika om

råden behöfliga åtgärder för fartygens försättande i fullt tidsenligt 

skick. 

Artilleriet och dess skydd. 

Då, med bibehållande i hufvudsak af de nuvarande bestyck

nings- och bepansringsanordningarna, pansarbåtames deplacement 

och stabilitet icke medgifva de medelsvåra kanonernas förseende 

med verksamt pansarskydd, och, betriiffande pansarbåtarne Göta 

och Thule, ej heller de nuvarande kanonernas utbytande motsnabb

skjutande af samma kaliber, hYilka väga omkring ± tons mera, så 

framtriider, såsom oeftcrgifligt villkor för att kunna erhålla, ett 

kra ft igt och tillräckligt skydrlcult snabbskjutande artille1·i af me

delkaliber, nödvändigheten af att på något i fartygets öfre del be

Higet område åstadkomma en större vigtbesparing. 

En dylik kan ernås endast genom reduktion af det grofva 

artilleriet och dess tunga pansarskyclcl, en åtgärd, som äfyen sy

nes oss berättigad, då vi anse, att elen snabbskjutande medelkali

bern i alla afseenelen först måste tillgodoses. 

Borttagas de båda 25 cm. kanonerna med sina fasta och rör

liga torn, så uppkommer en besparing i vigt af omkring 530 

tons, tillräcklig att utbyta dc.n nuvarande bestyckningen mot l st. 

21 cm. kanon, 7 st . 15 cm. snabbskjutande kanoner, samtliga 

skydelade af balanceracle slutna torn, samt 11 st. 57 mm. kanoner. 

Mot en sådan bestyckning skulle den inyändningen kunna gö

ras, att en grof kanon är för iitct för att, med sådana pjcsers af 

erfarenheten styrkta mindre goda träffprocent, under strid hinna 

göra någon verkan, en invändning, ;;:nm torde bemötas, dels med 
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att denna p]es i Yi ss mil.n blifYer snabbskjutande, dels med att 

ringa sannolikhet finnes för att dessa fartyg i strid skola komma 
att upptriida ensam ma. 

Afven om skäl kunna framdragas, som tala för nppstiillandet 

af två 21 cm. kanoner, h varvid 16 cm. kanonernas antal finge in

skriinkas, så låter sig detta dock icke göra, emedan fartygens kon

~truktio n icke medgifvrr uppstii llanclet, med skyddad langning, af 

en så grof pjes akterut, och att i gemensamt tom förut anbringa 

tvenne dylika k:a noner anse Yi ej böra ifrågakomma, med hänsyn 

till dr oliigenheter, som äro förbundna med en sådan anordning. 

Att å andra siclan endrtst uppstä lla 15 cm. kanoner, har ta
)!: its under öf\·erviigande, men då flere än 8 större pjcser ej kt;rma 

erh:'l. lla lämpliga platser. hafva vi ansett oss böra föreslå, att en 

af dessa erhöllc gröfre kaliber, hvarigenom_ tillföres fartygets be

styckniug en pjrs, som tir verksam på längre afstånd och mot 
starkare pansar iin 15 cm. kanonen. 

Den ifrågasatta nya bestyckningen är i en lighet q.wd bifoga

de 6 st. ritningar så placerad, att 21 cm. kanonen och 4 st. 15 

cm. kanoner meclgifva eld rätt föröher och 5 st. 15 cm. kanoner 

rätt akteröh'er. 21 cm. kanonens torn och öfrio-a anordnino·ar äro 
b b 

alldeles lika med dc för pansarbåten Dristigheten bestiimda. 

På pans;<~rbåtarnc Göta och Thule kommer förkanten af det 
fast tornet att hvila på friimrc ändan af citadellet, men å pansar

båten Sn>a måste, för ern:'1enclc af tillräckligt förrnomcnt, 21 cm. 

kauonen flyttas så långt föröfver, att dess fasta torn kommer för 

om citadellet och således måste neddragas till pansardäck 

l ö cm. kanouerna skola, såsom ofvan blifvit sagd t, skyeldas 

af balancerade pansartorn, och ammunition,; tillförseln tryggas ge
nom fasta sådana. 

57 mm . kanonerna, fö r hvilka vi ej ansett oss knnna föreslå 

annat skydd än möjligen vanliga tunna skydclsskiirmar, ii ro före

slagna att placeras å öfv erbyggnacl och br.Yggor; deras antal har 

blifvit begriinsadt af antalet lämpliga uppställningsplatser. 

Ammunitionstillförseln iir så ordnad, att 21 ern. kanonen för

ses direkt fr?m elen för denna kanor] uteslutande afsedela clnrk. 
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Den aktre och de båda främre 15 cm. kanonerna förses lika

ledes direkt från de under dem belägna du rkarne. Öfriga 15 cm. 

kanoner erhålla sin ammunition från främre 15 cm. dnrkarne ge

nom bordvarts, under pansardäck gående, langningstrummor, en 

för ln·m·je kanon, hvarjemte langningsrum för beredskapsammnni

tirm iiro anordnade under hvar och en af de 4 aktre bredsideka

nonerna vid iindpunkterna af der utmynnade langningstrummor. 

57 mm. kanonernas ammunition tilli'öres dem genom siirskilda 

lätt pansarskyddade trummor, som från 16 cm. durkarne leda till 

öfvcrbyggnaden. 
Genom en ombestyckning i enlighet med hvad ohan föresla

gits blih·a dessa' fartyg försedda med ett kraftigt artilleri, förutom 

lättare pjeser, bestående af eu grof kanon och 7 st. snabb,.;l;::jutan

de af medelkaliber, samtlige försedda med tillräckligt sl;:ydd, S<'h-äl 

för pjes och betjening som för ammnnitionstillförseln, hvarjemte 

do kunnat beredas spmerli~cn goda skjut,·inklar. 

Torpe(l bestyck uing. 

Denna är för nätTarande olika å dc tre pansarbåtarna, i det 

att Göta har både öfvetTattcus-sidotubcr och stäftub, Tlmlc cu

dast det förra slaget och Svea endast stäftub. Vid öfw~rliiggniu 

garna har den åsigt gjort sig gällande, att de först nämnda farty

gens båda öfvervattenstubcr borde borttagas, eniir skyddad pl1tts 

icke ],an dem ben•das. HiitTid har ock tagits under öh·crviigaude, 

hurm·ida de ej borde ersiittns af fasta undcrvattcns-sidotuber, åt

minstone på Thule, som eljest, då rammon hindrar stäftubs an

bringande, skull e komma att blih-a alldeles utan torpedbcst;·ck

ning, men d[l detta fartyg i sin ramm kan anses ega någou er;;iitt

ning för dc andras torpeder och anskaffandet af d.dika tnbcr iir 

förenaclt med betydande kosbwder, haha vi ej ansett o"" böra 

föreslå anbringandet af sådrma. 
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llaster. 

Dåsom af ritningarna framgår, haf,·a yj föreslagit den m1va

randt• militärma;-;tens ersättande af tYenne liittare, obestyckade ma

ster, den aktra af trä med rå, den främre af jern, äfv~nledes för

sedd med rå, samt med en lätt ntkiksmiirs. 

Då den nuvarande mastons stora tn1g-d icke finner nåo·ot be-
• ~ b 

rättigande ·i den klena bestyckning den uppbiir, hah·a vi, vid det 

förhållande, att' liittare pjeser af samma kaliber som öfrio·a i den 

föreslagna bestyckningen ingående i alla händelser ej km~1a i ma

sten uppställas, ej t\·ekat i ,-alet mollan märsbestvckning;s uteslu

tande och införandet af en mindre pjcs, h\·ars effekt o~h eldver

kan ej motsvarar dc uppoffringar, som måste göras för dess upp
ställning. 

Dc ifrågm·arande 
strå] kastare: 

Yttre belysning. 

pansarbåtarue förfoga öf,·er följande antal 

Svea 
Göta 

2 st. 60 cm. (1\langins) på stiillningar för och akter. 

4 ,, 60 , (Sohuckerts) i tamburer. 
Thule 4 ;, 60 , , , , 

Då olägenheterna af att hafva strålkastare uppställda i tambu

rer, såsom å dc båda sistniimnda fartygen, iiro större än fördelar

na af att hafva dom lågt placerade, hafva vi föreslagit deras upp

ställande på öfvcrbyggnaden, å platser, som ritningarne ut\·isa. 

För att förstiirka den yttre belyningen r1nso vi, att på dessa 

fartyg 2 st. 60 cm. strålkastare böra utbytas mot 2 st. 90 cm., 

hvilkas lyskraft iir afseviirdt ;.;törre. 

Beträffande pansarbåten Svea, som endast har 2:ne strålka

stare af föråldrad t_q), föreslås, att 2 st. af de från tw,snämnda 

fart_,·g \',fverblifna 60 cm. strålkastarna jcmtc 2 st. 90 ~m. jenn·äl 

å denna pansarbåt uppstilllas i öf\-erens~tämmelse med Jn·ad för 

de båda öfriga blif,·it föreslaget. 
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Däck och inredning. 

Det nuvarande trädäcket hafva vi föreslagit att utbytas mot 

ett på undersidan isoleradt däck af jern, hvarjemte all träinredning 

iir afsedel att rifvas och ersiittas af jern. 
I sammanhang härmed hafva en del af ritningarna framgåen

de förlindringar i inredningen blifvit vidtagna, och då, med anled

ning af de föreslagna ändringarna, besättningslistan behöfver ökas, 

för Göta och Thule med tre underofficerskorpraler, art.-statcn, och 

fyra artillerimatroser samt för Svea med tre underoff~cerskorpral~r, 

art.-statcn, och 2 signalrnatroser, har för denna ökmng plats bhf

vit beredd. 
Slaggångarn c öfver trossdiick iiro borttagne, likaså tamburer

na för kulsprutor och strålkastare, så att fartygssidan blifvet• jenm. 

För beredande af biittre luftvexling anbringas sidoventiler. 

Skydd för en högste betillhatvare. 

_\ pansarbåten Göta, som är afsedel att vara· chefsfa:tyg, har 

anordnats en skyddad plats för en högste bcfälhafvarc, 1 det att 

ofvanpå styrtornet placerats ett 7 5 mm. tj ockt pansartorn,o försed t 

med siotO'hwgar. I detta torn, som motsvarar styrhusen a de an-
o o b o 

dra pansarbåtarne, finnes jemviU ratt och maskmtelcgraf. 

Elclsläcb:ningsanorduingar. 

Dessa ordnas så, att i möjligaste mån skyddade rörledningar 

dragas till Himpliga platser, der brandposte~· anbringas. Vatten 

tillföres genom en för ändamålet särskildt afseeld pump. 

Kommunikationscentro m. 

Utan att föreslå några särskilda anordningar för öfverförande 

af order och meddelanden, hafva vi dock afsett lämpligt belägen 
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plats för förmedh;:ndet af sådana, för den händelse en dylik fram

deles skulle anses vara behöflig. 

Båtar. 

Antalet båtar är föreslaget att bibehållas, och framgå af rit

ningarna de för dessa, s:häl under stridsberedskap som fredliga 
fö,rhållanden, afsedela platser. 

Holtörråd. 

1 hvardera af pansarbåtarne Svea och Thule har detta hm

nat ökas med omkring 50 tons, som imymts i en till nuvarande 

vattenrumme~ förlagd kolbox. A den förstn timnda har den såsom 

olämplig ansedda korkfyllningen borttagits, och den härigenom 

uppkomna vigtbesparingen användts till nyssnämnda ökning. 

Afven å pansarbåten Göta har på samma ställe en kolbox 

tillkommit, men då detta fartyg är afsedt att föra en högste be

fälhafvare med stab, har inredningen så inkräktat på de öfre kol

boxarne, att ingen ökning af kolförrådet kunnat åstadkommas. 

Slingerkölar. 

Då jemfiirande försök nästkommande år torde komma att ut

föras, sedan pansarbåten Thor blifYit med slingerkölar försedd, 

hafva vi ej velat föreslå anbringandet af sådana, utan torde resul

tatet af dessa försök böra afvaktas, innan denna fråga afgöres. I 

bil. 2 är emellertid härför erforderlig kostnad angifven. 

Vi anse oss dock böra påpeka, att för niilTarande ingen, och, 

sedan den nu uneler byggnad varande dockan blifYit fiirdig, endast 

en af dockorna i Carlskrona kan emottaga pansarbåtar af l:a ld., 
försedda med dy lika kölar. 

l 

l ,, 
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Kostnaden för de af oss här föreslagna förändringarna utgör: 

Svea Göta ·Thule 

kr. kr. kr. 
För anskaffning af bestyck-

n in g och ammunition 
m. m . .................. ..... 587,500 597,500 597,500 

För fartygen~:~ föriindring .. . 1,072,689 1,079,567 1,02b,859 

Summa l,l-lö0,189 1,677,067 1,623,359 

eller tillsammans: 4,960,6 t5 kr., lwilken summa bör minskas med 
det belopp, som kvn erhållas såsom ersättning för på annat håll 
använd materiel. 

Vidkommande användaudct af den materiel, som, sedan nu 
föreslagna förändringar blifvit genomförda, skulle komma att från 
fartygen utrangeras, få vi vördsamt föreslå: 

att pansarbåten Sveas 12 cm. ss. kanoner samt de fyra ej i 
anspråk tagna strålkastarne måtte användas vid eventuel ombygg
nad af 2:a kl. pansarbåtar j 

att följande pjescr, nemligen: 
6 st. 2fi cm. kanoner m/85 och m.'89 med lavettage, hydrauliska 

pressar och pumpar samt rörliga torn, 
8 , 15 , kanoner m 89 med lavettage och skyddsskärmar, 

12 , 25 mm. fyrp. kulspr. m/77 med lavettage samt 
6 , 25 , tvåp. ,, m/8± med lavettage 

öfverlemnas till fasta försvaret j 
att de i fasta tornen ingående plåtaroa afses att efter lämp

lig bearbetning anviindas såsom bepansringsmateriel vid nybyggnad 
af pansarbåtar, samt . 

att användbara delar af pansarbfttarne Götas och Thnles öf
vervattenstuber användas vid framtida nybyggnader." 

" 

-- 2GD -

Efter att hafva omnämnt mariuförvaltningens utlåtande öfvcr 
förslaget, fortsätter statsrådet: 

''Såväl af de för frågans utredande särskild t utsedde personer
nas yttrande som ock af marinförvaltningens cleröfver afgifna ut
låtande framgår således, att våra äldre l:a kl. pansarbåtar, hvilka 
i alla andra hänseenelen än de nu omförmälda fortfarande tillfreds
ställa nutidens fordringar, lyckligtvis kunna, äfven om kostnaden 
derför är betydlig, förändras så, att de erhålla ett Rtriclsvärde, 
hvilket jag ej tvekar att beteckna såsom fullt lika högt som strids
värdet hos våra allra nyaste fartyg af ifrågavarande cert:r.) 

Marinförvaltningen har för sin del i allt. väsentligt bitriiclt det 
uppgjorda ändringsförslaget, dervid marinförvaltningen dock, ej 
blott af bcsparingsskiil utan ock för att höja artilleriets ballistiska 
effekt, förordat, att i stället för anbringande af elen föreslagna 21 
cm. kanonen i tornet förut bibehålla en af de nu derstädes upp
ställda 25 cm. kanonerna, seelan densamma likvisst underkastats 
vissa föriindringar. Vida re anser marinförvaltningen riktigast, att 
iifven vid dessa fart.\-gs ombestyckning två artilleriutredningar för 
den nya bestyckningen anskaffas. 

Dessa af marinförvaltningen förordade modifikationer i det 
ur'Oprungliga förslaget anser jag, på de af marinförvaltningen an
förda skäl, vara lämpliga j och h y ser jag ej det ringaste . tvifvei 
om ändamålsenligheten af, att dc sålunda föreslagna Atgärclerna 
med nämnda modifikationer vidtagas för att sätta våra äldre 1:a 
kl. pansarbåtar i fullt tidsenlio't skick. JaO' anser miO' ock böra 

b b b 

tillstyrka dessa åtgärders vidtagande, äfven om nybyggnadsverk-
samheten för flottan derigenom skulle behöfva något tillbakasättas. 
,J ag är ne1~1ligen öfvertygad om, att den krafttillökning, som häri
genom tillföres flottan, är större, än som skulle vinnas, om de 
härför erforderliga medel nedlades på en ny l:a kl. pansarbåt, för 

') Om till anskaffningsvärdet för hvar och en af do tre pansarbåtar
ue lägges kostnaden för fartygets nu föroslagna förändring, uppgår doek 
ej slutsumman för något af dem till den summa, som pansarbåten Dristig
ileton beräkna t s kosta. 

Retl . 

l 
l ' 

l 

i! 
•' 
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1wars anskaffande skulle behöh·as ungefär samma summa som för 
den föreslagna föriindringen af tre l :a kl. pansarbåtar. 

På kortare tid än två år torde de föreslagna förändringama 
icke kunna verkställas, helst som det icke synes vara rådligt, att 
på en gång taga mera ån ett fartyg uneler arbete för att icke un
der ticlen alltför mycket nedsätta våra sjöstridskrafter. Deremot 
skulle det vara synnerligen lämpligt och ledande till besparing, 
om man redan nu kunde beställa all den för förändringarnas ge
nomförande erforderliga pansar- och artillerimaterielcn, hvarigenom 
man dels torde kunna betinga lägre pris, dels :::knllc vinna större 
trygghet för materielens levererande inom önskviird tid, hvilket 
under nuvarande förhållanden, då alla krigsmaterieltillverkare äro 
oerhörclt upptagna, är af stor betydelse. Med afseende härpå vo
re det synnerligen lyckligt, om hela den för ändringarnas fullbor· 
dande behöfliga summan kunde på en gång beviljas, om den ock
så, med hänsyn till andra statsbehof, måste till ntghencle fördelas 
på två år. 

Mot de af rnarinförnlltningen beräknade besparingarna i det 
uppgjorda kostnadsförslaget har jag ingen annan erinran att göra 
än den, att, då jag icke anser det rådligt att börja något som 
helst ritningsarbete . ombord å något af de nu ifrågavarande farty
gen förr än elen för ändringen nödiga bepansrings- och artilleri
materielen är helt och hållet c1ler åtminstone i det allra närmaste 
färdig, elen till utrangering föreslagna tornmaterielen ej blir dispo
nibel för den båt, som först skall ändras, och att således den af 
marinförvaltningen i sammanhang h~irmed beräknade besparing, 
105,000 kronor, bör minskas med en tredjedel, eller till 70,000 
kronor. 

Kostnaderna för ändringen af samtliga dc tre ifråga varande 
fartygen jemte en fullständig utredning artilleriammunition för 
hvartdera uppg-år enligt det ursprungligen uppgjorda förslaget 
till .. . ..... ...................... ...... ........ .... .... ..... kr. 4,960,615: --
hvartill kommer kostnaden för den af marinför-

Yaltningen föreslagna andra utredningen af 
artilleriammunition . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . , G 16,1-10: 

Summa kr. 5,676,755: 

- 2'11-

Frlin denna kostnad afgår f'nligt marinföt·
val tni n gen s förslag med nyss antydda ändring 
bctriiffande tommaterielen: 
genom · bibehållande af den 

ena 25 cm. kanonen.. .... kr. 148,270: -
genom mim;kning af pansar-

tjockleken å tornet för 
sistniimncla kanon ........ . 

gf'nom användning af den ut
rangerade tornmaterielen 
till anskaffning af nytt 

" 
60,000: -

torn å två fartyg_._._ .. _._ .. _·...:· =="==""7""0;;;;;;'=00=0=:=-_....2!., __ 2:.7:..8:.:':.:2..:.7..:.0:..: _ 
då återstående köstnadcn blir .................. kr. 5,298,485: 
A f denna kostnad kan 
dock tiickas: 

genom öfverfiiring från det. år 
1898 beviljade ansinget 
till kanoner i reserv för 
fartygen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. kr. 
samt, under förntsiittning 
att under punkterna 18, 19 
och 21 här nedan om
förmälda anslag beviljas 
med af mig föreslagna be
lopp, från begiirda anslag 
till artilleriammunition och 
torpeder .................. .. 
från begäi·dt anslag till 
bestyckning af Carlskrona 

" 

57,000: -

136,500: -

befästningar m. m. , 186,300: - kr. 379,800: 
--~~~==~==~~~~~-

hvadan för ändring af ifrågavarande pansarbåtar 
erfordras ett särskildt anslag af......... kr. 4,,918,685: --
Pile r i rnndt tal 4,\!20,000 kronor. 

~ l 
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På grund af det så lunda anförda hcmstiillcr jag und erdånigst, 

att Eders Kongl. Maj:t täcktes föreslå Hiksdagcn 

att till försättande i fullt tidsenligt skick af 1:a kl. pansar

båtarna Svea, Göta och Thule bevilja ett anslag af 4,920,000 kro

nor och deraf på extra stat för år_1900 anvisa 2,500,000 kronor." 

- :ln --
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Almanach fiir die k. und k. Kriegsmarine 1899. Hed. der 

1\'Iith. a. d. G. d. S. Pola. 

Aide-memoire de l'officier de marine dc E. Durassier, c<mti

nue par. Ch. Valentino (12:e Anm:\e 1899). Volume in 8:o. 5 
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Paris. 
Dessa båda handböcker utkomma i år i sina resp. 19 o. 12 

:"u·gångar med ungefärligen samma innehåll som föregående år. 

Då en god uppslagsbok af ifrågavarande slag är en nödvärL 

dighetsartikel fiir den, som vill följa de olika marinernas utveck

ling och beriikna chancerna vid pågå~nde eller väntade krig, vilja 

vi till ledning för dem, som hafva att välja mellan dessa båda 

mest spridda marinhandböcker, påpeka några af deras resp. fel och 

förtjen ster. 
lVhrinalmanackan har fördelen af att vara mindre, hvarjcrntc 

dess fartygstabeller äro mera öfvcrskådlig:a och i synnerhet mera 

pitlitliga än des3 franske konkurrents. Liksom föregående årgå n

gar upptager iifvcn denna en afdclning med fartygsskillzer, som 

dock tyckes behöfva undergå en revision. En ändamålse rdig an

ordning har i år vidtagits, hvarigenom man mot begynnelsebok

staEven hastigt kan slå upp ett lands fartygstabelL 

Aicle-m(:moire, å sin sida, bjuder på ett mera rikhaltigt inne

håll. Så finnes t. ' ex. särskilda afdelningar för de olika marinernas 

personal, för de vigtigasto af jordklotets telegrafkablar, för beskrif

ning af de större marinernas olika fartygstyper, för olika slag af 

torpeder, minor, undervattensbåtar etc. 
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Såsom en olägenhet med denna handbok måste vi anteckna 
den brist på öfverskådlighct, som blifvit en följd af slöseri med 
utrymme. Så t. ex. behöfvas 12 sidor i fat'tygstabcllema för Sve
rige för att lemna samma uppgifter som i marinalmanackan rym
mas på tre af dennas mindre sidor. 

Såsom slöseri med utrymme måste iifven betecknas, att en 
tabell, som utvisar afståndet mellan de fem fran ska Örlogsham
narne och diverse andra platser på jordklotet, omedelbart åtföljes 
af en annan tabell, som angifver afståndet mellau alldeles samma 
platser samt, Brest och Toulon. 

Båda böckerna tyckas emellertid hafva gjort beaktausviirdn 
ansträngningar att komplettera siua uppgifter; att döma af de, som 
röra vårt land, synes dock marinalmanackan hafva lyckats biist. 

Battles and capitulation of Santiago de Cuba by Licutcnant 
Jose lVIiiller y T ejciro. Transiated from the spanish. Navy de
partment, office of naval intclligencc. Washington 189Q. 

Denna bok är ett siirdclcs vii rdcfullt bidrag till det spansk
amerikanska krigets historia. Författaren, som under krigshiin
dclscrna vid Santiago var nndcrbcfälhafvare för det flytande lokala 
försvaret derstädcs, har ej velat uttrycka sina egna åsigter om 
saker och ting utan endast relaterat hvad som under kriget verk
ligen hände på denna den vigtigaste delen af krigsskådeplatsen. 
Skildringen häraf bär också sanningens prägel och förklarar myc
ket, som hittills varit höljdt i dunkel. Boken iir fiingslande och 
bibringar onekligen låsaren den tanken, att SantiAgos försvarare 
gjorde hvad de kunde med den häpnadsvackande usla materiel, 
h varöfver de förfogade. 

Äfvcn amiral Cerveras åtgöranden torde efter gcnomliis:mdot af 
denna lilla beriittelse kunna · riktigare bcdömns iin hvad hittill s 
varit möjligt. 

Bland de många intressanta upplysningar, man af detta arbete 
in hemtar, vilja vi framhålla några: 

~iit· iVIcrrimac forcct'<Hlc inloppet, af~kiito kryssa rett lteitt<c 
Mercedes och »destroyern " P luton h vardera 2 Whitehoads torpeder, 
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2 nunor sprängdes i yttre minlinien och l i den inre, utan att far
tyget af dessa skadades. 

När Cerveras eskader ankom till Santiago voro fartygens 
kolboxar i det närmaste tomma och, oaktadt kol fanns att få på 
platsen, kunde de ej fyllas, ehuru arbetet härmed fortgick hela 
tiden, som fartygen lågo i hamnen, detta till föl j d af bristen på 
pråmar, korgar och bogserbåtar. 

Niir eskadern bröt sig ut, hade fartygen lotsar, hvillm under 
kulregnet lemnade desamma sedan utloppet passerats; alldeles så
som under djupaste fred! 

A f särskildt intresse är att läsa om striderna vid landfronten. 
Iliir tyckes det verkligen som om de fåtaliga spanska trupperna 
gjort under af tapperhet, utmattade som de voro af anstriing
ningar, dåligt väder och - risgrynsgröt, som undct· långa tider 
utgjort deras enda föda och ej gaf dem några krafter. 

Då knappast n:'lgot, som hittill s publicerats rörande detta 
krig, em:merat från spanskt håll, bör detta lilla arbete läsas af en 
ln·m, som opartiskt Yill bedöma krigshiindclserna vid Santiago. 
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R ii t t e l s e r. 
l:a hiiftet sicl. 19 rad D ståt' "gyrateau", skall vara "gyration". 

18 "i ror-arean" "oc·.h ror-arean". 




