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1873. (Forts.) 

Årsberättelse i Artilleri. ") 

För några år sedan erhöll man nästan hvarje må
nad underrättelse om någon ny artilleripjes af större för
störelseverkan och gröfre dimensioner än sin närmaste 
föregångare. Under denna tiderymd, innefattande ett tiotal 
af år, eller från början af 18GO-talet intill senare är, fördes 
med största liflighet striden emellan artilleri och pansar. 
För hvarje tum, hvarmed kanonernas kaliber ökades, 
lade man en motsvarande qvantitet jern till det harnesk 
fartygen måste bära för att skydda sina ömtåligare delar, 
masl~in och pansar, emot de allt genomträngande spets
projektilerna. Kanonernas och fartygens konstruktörer 
togo i anspråk alla de storartade hjelpmedlen af en 
ständigt fullkomligare teknik, för att å ena sidan ut
veckia on högre grad af förstörande kraft, och å den 
andra erbjuda ett skydd, hvars åstadkommande blef allt 
svårare. Ty under det den ena parten redan tidigt kun 
c' e skönja on ungefärlig gräns för vigten af den jorn
massa man kunde tillgodogöra sig såsom skydd för ett 
fartyg, hvarest öfriga oeftergifliga fordringar nödvändigt 
måste göra sig gällande; så kunde elen andra, artilleristen, 
ej ens närmelsevis angifva den punkt, hvarutöfvcr alla 
hans ansträngningar att uppdrifva on projektils förstö 
relscvorkan, ~kulle blifva fruktlösa . Artilleriet fick dess
utom snart den stora fördelon framför sin motståndare, 
att det kunde ställa en stor fond af krigserfarenhet till 
sitt förfogande, då pansarfrågan deremot från detta håll 
ej erhöll några mera värdefulla bidrag till sin lösning. 

*) Af föredraganden, löjtn. Anton Breckström. 
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Det senast förflutna året kan ej sii.gas erbjuda några så 
i ögonen fallande nyheter i afseonde pit artilleri till sjöbruk, 
som under h vad man skulle kunna benämna artilleriets mora 
feberaktiga utvecklings-period. Man har ej ti ll verkat 
någon gröfre kanon än förut existerande; det starkaste 
pansarfartyg, som under året gjort sina första försök, 
Dcmstatiou, var i afseondo på ugonomtrlingligheton af sitt 
pansar redan förut kändt. D et skulle likväl vara ett 
mi sstag, om man pil, grund häraf droge dEn slutsatsen, 
att artillerivetenskapen ej under året gjort lika ötora 
framsteg, som under någon förfluten lika lång period. 
Snarare torde det finnas skäl för en motsatt åsigt, och 
bevis härpå ligger nära till hands för vårt land, hvars· 
gröfste pansarbrytare under året orMllit en så betydligt 
~-törre kraft genom användande af ett rationellare krut. 
Afven i andra länder visa sig donna vetenskaps fram
steg tydligast under form en af förbättrade detaljer. 

I England har det s. k. Pebble-krutet blifvit an
tage t i stället för det offe nsifvare B.. I .. G. krutet. I 
Frankrike söker man liksom hos oss att åstadkomma on 
efterbildning af det B elgiska krutet med om möjligt ännu 

r bättre egenskaper, hvarj emte man derstädes antagit en 
gröfre kaliber än förut befi ntliga. 

Vid Krupps fabrik har man genom en läno-re skj'ut-o . 
ning sökt skaffa sig visshet om pålitlighoten och uthäl .. 
ligheten af den redan förut konstruerade 12-zoll kanonen . 

' .. ' 
och i Ostorrike har man anställt försök med en efter 
svensk method gjuten D-tums kanon. Med ett ord, sträf
vand ena inom artilleriet hafva varit mera riktade mot 
teknisk furbättring af alla detaljer, och tillgodogörande 
af på exporimental väg vunnen erfaren het, än på fram 
ställand e af nya och ovanliga ar tilleripjoser. I öfverons
stämrn elso härmed skall jag söka att korteligen redo
göra för do grundsatser, som fö r närvaranek göra sig 
gälla n dc i afseondo på tvenne af artilleriets vigtigasto 
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detaljer, krutet och kauonmaterialot, innan jag öfvorgår 
till omnämnande af de skjutförsök m. m.,. som blifvit 
vorkstälda inom och utom landet, och kunnat komma 
till min kunskap, hvarvid jag likväl måste anmärka att 
donna tid af året (November 1873) mindre väl lämpar 
sig härför, emedan man af tekniska tidskrifte:· m. ft . 
först i börj an af nästa år erhåller närmare uppgifter, 
och dc underrättelser, som pläga förekomma i de dag
liga tidningarne, oftast äro mora vilselodande än upp
lysande, så framt de innehålla någon sanning. 

I. Knttet. Det arbete, som utföres af krutgasen 
unlor fö rbränningen af en krutladdning, är af tvenne vä
sentligt olika arter. Den ena af dessa uttryckes genom 
den sprängande verkan gasen utöfvar på de laddningen 
omgifvando väggarne, och är således af onyttig, t. o . m 
skadlig inverkan. Den andra deremot representeras af 
den hastighet, som kan gifvas åt projektilen. Man har 
kallat det förra disgregations- och det senare trajektions
arbete. Så länge man ondast använde kanoner af min
dre kaliber för de stora Iaddningarne bohöfdo man ej 
fästa stort afseende på laddningens sprängande verkan, 
emedan man lätt kunde öka godsets styrka, men då ka
libraruo ökados uppstod nöclvändighotou att minska denna _ 
verkan, isynnerhet som fordran på stor initialhastighet 
ej nedsattes. :Man sökte då göra hela laddningens all
tändningshastighet mindre, på det en mindre qvantitet 
gas måtte utvecklas i första ögonblicket, och gasqvantitot 
och tryck först tilltaga sedan projektilens tröghotsmoment 
bl ifvit öfvorvunnet, men då ökas i så hög grad, att elen 
fordrade hastigheten hos projektilen kunde ernås. För 
att nu vinna detta ändamål, som kan innefattas i fordran 
p8. litet gastryck uti kanonen och stor hastighot hos pro
joktilon, hafva mångfaldiga oxpei'imonter blifvit gjorda 
tlåväl hos oss, som i främmande länder, hvilka hafva 
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lodt till följande allmänna grundsatser rörande krut och 

öfriga sprängämnen. 

Den verkan, som erhålles af ett spräng-ämne, beror 

på: l :o. Dess c heroiska sammansättning. 2:o. Explo

sions-produkternas (gaser, ånga och rccidium) samman

sättni11g. 1Ö.o. Qvantiteten af det vid reaktionen utveck

lade värmet. 4:o. Volymen af de bildade gaserna och 

ångorua och 5:o. Det tidsförlopp, hvarunder fenomenet 

Pger rum. 
Serskildt för krutet-s användande i artilleripj~sor 

gälla fö ljande grundsatser: 

1 :o. Det finnes ett noga bestämd t förhållande emel

lan kornstorleken och kalibern, så att man kan erhålla 

. samma gastryck och initialhastighetor i olika kalibrar 

genom ökande af komstorleken i samma mån som ka

libern tilltager. 
Till följe häraf' kan t. ex. ett krut, som är alltför 

brisant för 8,08 dec.-tums kanonen, vara fullt användbart 

för 5,63 dec.-tums. 
2:o. Gastryck och initialhastighet minskas när kru

tets täthet ökas, emedan ett tätare krut förbrinner lång

sammare än ett porösare, ehuru det kanske antändes 

nligot hastigare. 
3:o. Kornens yttre form har äfven inflytande på 

gastrycKet, emedan irregnliera korn i allmänhet erbjuda 

en större yta för antändningen än regnliera sådana, och 

således i första ögonblicket afgifva en större mängd gas. 

4:o. Krutkornens inre sammansättning, dli de icke 

äro homogena, kan göras sådan, att förbränningshastig

heten derigenom minskas eller ökas. Man har nemligan 

försökt krut, gjordt af flera lager krutmassa af olika 

täthet, hvilb, sli kombinerats, att gasutvecklingen blef i 

början mindre, derigenom att ett tätare lager först an

tändes. Den praktiska svårigheten att tillverka dylika 

krutsorter har gjort att man öfvergifvit dem. Ett annat 

't ., 
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sätt att åstadkomma krutkorn af olika sammansättning 

visar det belgiska 13 a IG m.m:s krutet och dess efter

bildningar. Dessa hutsorter äro s:'ilunda tillverkade, att 

den hårdgjorda krutmassan, ännu våt, sönderbrytes och 

åter hårdgöres tillsammans med redan färdigt och torrt · 

krut af mindre kornstorlek, hvilket gifver de färdiga 

kornen ett mosaikartadt utseende i brottet. 

5:o. Då en krutladdning antändes i kärnliniens 

riktning minskas initialhastighet och gastryck högst be

tydligt. 
Sålunda fann man i England vid försök med en 10-

inch kanon följande gastryck: 

.. . Antundning på .. . ·1 
Antandnm« 1. t . o Antnndmng v1d 

• 
0 van 1g v1s p a f .. . d f 

! . sidan rnidt på mmre Sl an a 
kärnhmen. k d kardusen. 

·ar usen . 

Enl. chronoskopet,2908 atmosf.\4286 atmosf.- - - -

Enligt crushern . . 3980 , \4 7 4G , 4286 

Man har ej nligon nöjaktig förklaringsgrund f<•r 

denna stora minskning af öfver 1000 atmosferer i gas

tryck, ehuru det sätt, på hvilket laddningen öfvergår i 

gasform, måste vara bidragande härtill. Förbränningen 

tvingas nemligen här att framgå i rigtning af laddnin

gens längsta dimension, då den mycket hastigare antänd

ningen sker i mindre lager, hvilka ej tilltaga i storlek. 

6:o. Krutladdningens form och sättet att an bringa 

krutmassan har äfven ett betydligt inflytande pit de bil

dade gasernas sprängningsverkan. 

Vid det hos oss antagna kanonsystem är det nöd

vändio-t o-ifva kardusen en diameter, som varierar från 
o o 

O,s till 0,\J af kammarens, allt efter som man använder ett 

mer eller mindre brisant krut. Man har sfLlnnda för

klarat detta, att gaserna i första ögonblicket erhålla 

större rum för sin utveckling. Då ögonblicket derefter 
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gasutvecklingen blir lifligaro genom denna laddnings ha

stigare förbrinnande, har projektilen redan blifvit satt i 

rörelse och gaserna således derigeD.om erhållit större ut
rymme. 

Den af Wittworth föreslagna kardus utgör ett exem

pel på olika sätt att anbringa krutmassan uti en ladd

ning. Den är försedd med ett inre kopparrör, som ge

nomgår kardusen i riktning af dess längd, och hvaruti 

antändningen sker. Detta rör har en mängd små bål, 

hvarigcnom lågan meddelar sig åt den omgifvande ladd

ningen, h varost sålEdes do f(irst förbrinnande lagren äro 

holt små, men blifva större under förbränningens fortgång. 

Den kardus, som användrs till den under franska 
kriget för landtartilleriet konstruerade Canor. Roffye var 

äfvon af dylikt slag. Dess uti en kopparhylsa inneslutna 

krutladdning bestod af G st. hårdt sammanpressade hut

cylindrar i hvars mic1t var ett hål af 52 m.m:s diameter. 

Laddningen antändes inifrån genom en slag.sats, och var 

således den första för kanonen använda enhetspatron. 

Kopparhylsan gjorde äfven tjenst såsom tätring vid skott
lossningen 

7:o. Slutligen utöfvar äfven krutets dosering något 

inflytande på hastigheten af gasutvecldingen, i det en 

minskning af salpetern och mots,rarande ökning af svafiet 

ger ett långsammare krut. Man kan likväl med iakt

tagande af ofvanntimnde grundsatser åstadkomma ett lång 

sarnmare eller hastigare krut utan af~concle på doserin

gen. Så har man här i Sverige tillverkat ett serdelas 

långsamt försöks-krut, det s. k. "kak-krutet" med don 

vanliga doseringen af 76-15-10. Det ryska prisma

tiska krutet liksom n!igra i Frankrike nyligen försökta 

krutsorter haf1·a äfven denna dosering. Det numera bos oss 

tillverkade krutet har deremot on dosering af 74,4 % sal

petar, 13,8 Ufo kol och 11,8 % svafvol. Till do minst brisanta 

kruton höra Marnmuthkrut, föroslaget af Rodman; pris-

l 
·l 
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matisld krut. som användes i Ryssland, Österrike, Prous
sen, H alland m. fL länder; Pellet- och Pebble-powcler, 
använda i England, och hvaraf det sistnämnda är. myc
ket likt det belgiska 13 a l (i m.m:s krutet~ äfven ett 
låno·samt krut, som tillverkas vid hutbruket ' Vetteren 
•och

0 
är antaget såsom mönster för de nyare krutsorterna 

både hos oss och i Frankrike. Det ~örsökskrut, C. l c.''' ) 
som under året blifvit lemnadt från .AJ~ers krutbruk och 
användt vid de företagna. i Kongl. Orlogsmanna-sällska
vet redan omnämnda sk j utningarne vid Finspong, är ett 
fångsamt krut, tillvorkadt med dubbel hårdgöring _ såsa~ 
det belgiska. Det h_ar en_ kornstorlek af omknn~ O,o 
-doc.-tum och on spe01fik v1gt af 1 ,7. Det synes 1 af
seende på förm ågan att gifva stor ini~ialhastighot mod 
H'tot gastryck något öfverträffa det belg1ska krutet. 

0 
DB. de i Frankrike utförda försök för utrönande af 

-do fördelaktigaste krutsorterna äro af stort intresse för 
oss till följe af likheteno i kanon~;:stem,o så m1~öre~A h~r 
-nedan, efter Gadaud, nagra uppgifter fran de V!d C:.avie 
företagna skjutningar i s!idant afseende: 

Kanonernas kali
ber och modelL 

Krut. 

lnun.lm.m . kilo. kilo. metresl 

24cm Mod. G4-66 Prismatiskt 1 200 710 24 144 383,2 2600 
från Boucbet. f 

27nn » » » Krut fi·. Wetteren 220 850 39 216 351,G 2000 

24r111 
» 1871l , , , 200 726 2G 144 380,7 2096 

med 24 rd'florJ 
» » » Pebblokrut. 200 G44 26 144 379,1 2010 

Försukskrnt fritnl 
27n" Mod. 64-06 BoncbetcfterBel-l 220 890 39 216 374,o 2038 

giskt mönster l 
,24cm » 1871l » » » 2001700 20 144 418,o 23201 

med 24 reffiorJ l 1 1 l 

-:;:) Försöl~skr~1tens be~eekniug: lir uppgjord på nedansU'tencle sl\tt 
C = hårclgörmg 1 hydraulisk press. 
D = d:o i stmnpverk. 
l = i irreguliera korn. 
2 = i reg~Eem d:o 
a, b, c, d anvlimhs ntl bcte~k~m den qnwtitct 1'1' Clm1 f;:rdig1 ],Jn1 
som tillsättes vid anclra hitrclgönngcn. 

**) Gastryekon iiro reclncrm<de till atmosfenn·. 



s 

De instrumenter och apparater man på sednare ti
der användt till utrönande af krutets eller andra spritng
ningsämnens egenskapeL hvilka hafva varit af största 
inflytande på krutfrågans lösning, kunna hänföras till 2:e 
olika kategorier, nemEgen sådana, som genom uppmätan
de af hastigheten af någon i rörelse satt kropp gifva en 
utgångspunkt för bedömmande af den rörelsen gifvando 
kraftens storlek, och sådana, som mera direkte angifva 
krutgasens sprängningsarbete. Under den förra kate
gorien höra de Neumanska försöken i Preussen 1854, 
hvarvid gastrycket uppskattades efter projektilens hastig
het i loppet, erhållen genom jomförolse med hastigheten 
af små stlUcylindrar, hvilka genom i godset uppborrade 
kanaler utskötos emot receptören på <'n ballistisk pen
del, och hvilka hade ett tröghetsmoment, som i förhål
lande till don af gasen påverkade ytan var lika mod 
projektilens. Dessa försök voro emedlertid endast an
stälda med ka:10ner af 6 och 12 % kaliber, samt med 
ett alltför spocielt ändamål , för att kunna gifva nligra 
allmänt tillämpliga resultater. 

Det Nobelska chronoskopet, som för ett par år sodan 
uppfanns i England, uppmäter med hj elp af med största 
hastighet roterande skifvor, pli hvilka on elektrisk gnista 
t:pringer öfver, direkte projektilens bastighot i loppet, 

· hvarest ledningstrådar till ett elektriskt batteri äro an
bragdta och af projektilen sjelf afh·lippas. En beskrif
ning jemte ritning å detta instrument finnes uti Artil· 
leri-Tidskritt, l:a häftet 1872. Med chronaskopet kunna 
tidsintervaller uppmätas intill 0,000001 sekund. Man har 
anmärkt emot detsamma, att dit den elektriska gnistan ej 
alltid tager kortaste vägen, utan den väg, h varest minsta 
motstånd möter, så torde dess mä1ken på pappersrimsan ej 
alltid gifva säkra utgångspunkter fur bedömmande af ha
stigheten, samt att instrumentets vibrationer äfven inno
bure en orsak till fel. Om man äfvon med detta in-

~) 

strument tomligan noggrann t kunde uppmäta projektilens 
hastighot i loppet, så torde dock ej noggrannheten vara 
tillräcklig, då man vill lägga den uppmätta hastigheten 
till grund för on beräkning af gastrycket. Vid använ
dande af denna apparat under försök mod en 8-inch ka
·non i England fick man med 20 'il:s krutladdning ett 
tryck af 2062 atmosferer, då den samtidigt använda Rod
manska tryckmätaren, som i allmänlwt angifvit för stora, 
såsom mera lokala ansedda tryck, visade 428G atmos
ferer. 

Till don andra af förutnämnde 2:ne kategorier höra 
nedannämnde instrumenter. 

Fig. l. Pl. l visar en apparat till direkt uppmä
tande af explosionshastigheten, ursprungligen föreslagen 
af Trauzl och sedan förbättrad , samt i Maj d. å. under 
tillverkning i Tekniska 1\'Iilitärkomitens verkstäder uti 
Österrike. Den utgjordes ursprungligen af den hastigt 
roterande valsen (a), som hade en längd af 2 fot och 
en omkrets af 20 tum. 2:ne pappersremsor (pp) äro fä
stade pli densamma; s är en ihålig cylinder, gjord af 
papper eller tunn messingsplåt, och som innehåller det 
sprängämne, som skall undersökas. Vid m m är hylsan 
genomborrad, så att sprängämnet direkte vidrör tvenne 
mejslar, hvilka med lindrig friktion genomgå sina sty
rande hylsor, och äro fästade så nära som möjligt intill 
pappersremsorna, utan att vidröra dem. Uppmätningen 
af vinkclafstånden emellan de på pappersremsoma vid 
explosionen gjorda märkena, jemfördt med valsens af 
ett räkneverk angifna svängningshastighet, tjenar till 
bedömande af explosionshastigheten. De vid detta in
strument gjorda förbättringarne bestå uti sprängämnets 
anbringande på 2:ne häfstänger, s fig. 2 pl. l , samt för
ökande af valsens svängningshastighet och handkraftens, 
som användes vid den ursprungliga apparaten, ersättande 
med en ångmaskin. 1\'Ied den ursprungliga apparaten 



kunde man uppmäta en hastighot af 4000 fot, och efter 
do nämnda förändringarna anses man kunna uppmäta 
en hastighet af 40,000 fot. 

Vidare förtj ena här nämnas den Radmanska tryck
mätaren, och den lättare kontrollerade förbättringen der
af, som är känd under namn af "crushern". Det Rad
manska instrumentet hade ursprungligen det felet, att 
det var placcradt i bortre ändan (från krutet rälmadt) 
af en kanal genom godset, då krutgasen således redan 
har on högst betydlig hastighet i det den blir verksam 
derpå. Ett äldre försök af Piobert visar åfven att krut
gasen under sådana omständigheter kan utöfva ett myc
ket större tryck än vanligt. De höga tryck, som man 
flera gånger observerat med detta instrument , anses der
före såsom endast lokala, och man har sökt förklara 
deras uppkomst på följande sätt. Gaserna, lingama och 
krutets öfriga förbränningsprodukter erMlla under sitt 
bildande en hög grad af hastighet och en deremot sva
rande lefvande kraft, hvilken, dii de möta motstlind af 
projektilen, som ej genast kan öfvervinnas, omsättes till 
värme. Detta värme stegrar krutgasens spänstighet i 
hög grad på det ställe, der det uppträder, och verkar 
således lokalt. 

Det Radmanska instrumentet användes i ]'rankrike, 
men endast såsom jemförelsemedel, och man uppgifver 
icke det absoluta trycket i atmosferer,, utan endast det 
relatifva förhållandet emellan 2:ne laddningar af olika 
krutsorter. Äfven Krupp använder en modifikation af 
det Radmanska instrumentet till utrönande af gastrycken 
vid stötbotten af de grofva stålkanonerna. Både i Frank
rike och vid Essen äro likväl pistonerna, som upptaga 
gastrycken, placerade invid krutkammarens eller kanalens 
väggar för att mera direkte erhiilla detta tryck 

Fig. 4. Pl. 1 visar till jemförelso tvenne tryck
k urvor, den ena (a) betecknande verkan af ett krut mod 
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höga, lokala tryck; den andra (b) verkan af ett med 
jemnt tilltagande gasutveckling, ollor långsammare krut. 

Dli det är af största vigt att känna krutgasens maxi
mum af spänstighet, hvarmed försHis det största tryck, 
som kan utöfvas vid förbränningen af en fullständigt in- . 
nesl u ten krutladdning, s ii hafva sedan äldre tider försök 
blifvit gjorda för att utröna detta, hvaraf de första, slisom 

· kändt är, verkstäides af R umford år 1793. Han kunde 
likvisst ej drifva sina försök längre än till dess krut
massan upptog 70 °/0 af det omgifvande rummet, och 
han ansåg att krutgasens maximitryck kunde uppnå ända 
till 100,000 atmosferer. 

För ett par lir sedan har Oapt. N o b le återupptagit 
dylika försök vid Elswick. Fig. 5 Pl. 1 visar utseendet 
af den apparat han dervid begagnade. A är en ventil
kon af stål, noga inslipad uti sitt af bronz gjorda ventil
lägH, hvaremot den tryckes upp vid affyrningen, och så
ledes hindrar gasen att utströmma. 

Affyrningen sker medelst" elektrisk ström, som genom 
den med ett oledande ämne omgifna konen inledes till en 
A bel' s antändare (b), h varifrån en messingstrlid fortsätter 
ledningen till instrumentets gods. Trycket uppmätes 
genom en midt emot konen placerad crusher (c). V ontilen 
hade på sin inre ända en tätskifva af zink, hvilken dock 
snart smälte genom den höga temperaturen. Till hvil
ken oerhörd grad denna under experimentet uppgått sy
nes deraf, att en del af stålcylindern, som från crusherns 
piston ingick i krutmassan, smälte, hvarför siiledes tem
peraturen varit betydligen högre än stålets smältnings
temperatur. Man utsatte sedermera en dylik stålbit 
under ungefär lika tid, som experimentet varat, eller 37 
sekunker, för hettan af en till 1815° Ocls. uppvärmd 
Sicmens gasugn, och fann att stålets temperatur under 
donna tid endast stigit till 82° Oels. Vid explosionen 
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visade sig ingen gasutströmniug .. och cmshern angaf ett 
maximitryck af 4899 atmosferer, hvilket då jagthut an
vändes steg till 5000 atmosferer. Små stycken platina, 
som blifvit inlagda i krutmassan, voro efter experimentet 
alldeles försvunna och således chemiskt förenade med 
det bildade recidium. 

Såsom krutprofningsapparat torde äfven böra näm
nas den nyligen af H ess konstruerade pendelapparat, h vars 
utseende visas af Fig. G pl. 1. P är en ballistisk pendel, 
som vid antändning af laddningen, L, föres utefter den 
graderade bågen, h varvid storleken af pendelns svängning 
tjonar att uppskatta sprängämnets trajektions-arbete. 
Laddningen fästes vid en kopparplåt k, fig. 6, hvilken 
hvilar på kanten af en cylindrisk urtagning uti sjelfva 
pendeln. Kopparplåten bör väljas så tjock, att det star
kaste sprängämne endast förmår böja, men ej spränga 
den. Utböjningens volym angifver nu storleken af det 
utvecklade disgregations-arbetet, hvilket på följande sätt 
uppmätes. Man lägger en alldeles liknande kopparplåt 
på en dylik urhålkning, sätter derpå en dorn med half
sferiskt hufvud~ hvars radie är lika med laddningens 
halfva diagonal, och hvars., form synes af Fig. 7 pl. 1, 
samt bestämmer den kraft, som erfordras för att genom 
slag på dornen gifva kopparplåten samma utböjning, som 
den fått af sprängämnet, och denna kraft anses då vara 
den, som svarar emot laddningens sprängningsverkan. 

Man har på senare tider ofta gjort försök att er
sätta krutet med andra sprängämnen, för att undvika 
de olägenheter, som vidlåda detsamma, och h vilka äro: 

Det lemnar en betydlig qvantitet fasta förbrännings
produkter, hvilkas bortskaffande gör laddningen besvär
lig, och hvilka angripa metallen. 

Det gifver en stor mängd rök, en olägenhet, som 
i synnerhet är kännbar uti slutna batterier. 
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Det intagor en serdeles stor volym i förh&llandP 
till andra sprängämnen. 

Man har derföre föreslagit bomullskrut, nitroglycerin, 
dynamit, lithofracteur, pikratkrut m. fL, hvilka lyckats 
mer eller mindre vid de mrd dem anstälda försök, men 
som nu icke användas såsom laddningar uti eldvapen 
för krigsbruk. Deremot ådraga de sig så mycket större 
uppmärksamhet såsom användbara uti minor, och det 
torde till följe af detta vapens allt mera framträdande 
betydelse s~art nog blifva nödvändigt för sjöofficeren att 
skaffa sig kunskap om deras egenskaper och användan
de. Till undvikande af alltför stor vidlyftighet i denna 
redogörelse, måste jag här förbigå de försök med dylika 
ämnen, som blifvit gjorda, serdeles i Frankrike och Eng
land, och öfvergår derför till en annan af artilleriets vig
tigasto detaljer: 

II. Kanonmaterialet. De metaller, som för när
varande hufvudsakligen användas för tillverkning af ma
rinens grofva pansar brytare, äro, ordnade efter kostnaden, 
gjtdstål, srnidt jern i förening mod gjutstål och gjutjern, 
förstärkt med band af stål. 

Dot ar förnämligast vid Krupps och vVittworths fa
briker, som man lyckats åstadkomma gjutstål af tillräck
lig homogenitet för att med fördel kunna användas till 
kanonmetalL Gjutstålet eger nemligen i och för sig i 
högre grad alla de egenskaper af elasticitet, hårdhet, 
seghet och förmåga att emotstå den corrosiva verkan af 
krutets förbränningsprodukter än något annat material för 
kanontillverlming. Dess absoluta hållfasthet kan uppgå 
ända till 7617 kilo. pr O-centimeter (oljehärdadt) *), 

då det smidda jernets hållfasthet endast uppgår till 

'1>) Wittworths oljehärdade stål enligt Eschenbacher. Uchatius 

uppgifver ssoo a 4960 kilo. pr qvadrat-centimeter för Martins-stål 
uii en \l tums kanon-hylsa. 



[>400' ) kilo. pr 0-contimotor. Stftlots elasticitetsgräns 
uppnås först vid 4800 :;:) kilo. belastning (bästa verk
tygsstål), då det smidda jornets elasticitetsgräns redan 
uppnås vid 1000 kilo:s belastning pr O centimeter.*) 
Hårdheten hos de båda metallerna förhåller sig unge
färligen som 108 : 90. 

Oaktadt dessa stora fördelar an vändes stål ensamt 
s[tsom kanonmotall endast vid Rysslands, P reussens och 
till ni\gon dol Österrikes pansarbrytan<le kanoner för sjö
bruk. Detta beror på att stålet vid gjutning i större 
massor har en stor benägenhet att blifva poröst och så
ledes opålitligt, samt derför ej kan användas utan sam
manpressning af dess molekylar, vare sig under å11g
hammaren eller genom tryck på den ännu flytande massan. 
Svårigheten att genomsmida ett block af t. ex. 37000 
kilo:s vigt är således stålets Achilles-häl, den or
sak hvarför det ej blifvit användt till gröfre kanoner 
af magter, lwilka, såsom EnglRnd , ej bollöf,·a tnga i be
traktande dess stora kostnad. Det til' nemligen 4 a 5 
gånger dyrare än gjutjorn. 

De storartade dimensioner tillverkningen af gjutståls
kanoner vid den Kruppska fabriken numera antagit, samt 
cle alltmera lyckade försök- skjutningarne med dess tyng
sta kanoner - hvarom mera här nedan - göra likvisst 
troligt att man numera, åtminstone vid denna fabrik, 
lyckats pä ett ti llfredsställande sätt lösa problemet att 
tillverka grofva gjutstålskanoner af pålitlig beskaffenhet. 

Krupp använder för frambringande af sitt stål tack
jorn från masugnar dels i närheten, dels från längro 
afstånd från Essen, af hvilka flora egas af fabriken. 
Detta tnckjern stålfärskas i pucldolugnar, hamras för att 
utdrifva slaggen och bildas till stänger, hvilka sedan 

'i'·) Enligt Uchatins. Likvcil uppgifves elasticiteten hos stålet i 
bandet till den ofvanulimude 9-tums lmnoncn endast till 1000 kilo 
pr qvadrat-ceutimeter . 
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afklippas uti mindre bitar. Dessa inbggas tillsammans 
med on annan art tackjorn och dt svart pulver, hvars 
tillverkning är on "fabriks-hemlighet" d i doghr, son1 
hvardcra lemna 25 kilo. gjutstål och till ett antal af 
ända till 1800 kunna på on gång insättas uti ugnarna. 
Gjutningen, som erfordrar stor skicklighet och vana hos 
arbetarna, sker på kommando från alla deglar, hvars in
nehåll skola bilda smältan. Deglame tömmas i gjut
rännor, som leda till on gemensam reservoir, hvarifrån 
sedan don smälta motallen något långsammare rinner in 
uti formon Föt' att åstadkomma homogenitet hos mo
tallen undorkastas det gj utna stycket, ännu hvitvarmt , 
en smidning under en ånghammare af 50000 kilo:s vigt, 
och som har on fallhöjd af 3 metros. Denn:1 oerhörda 
maskin borde väl vara tillräcklig för genomsmidning af 
smältstycket t. o. m. till en 12-zoll kanon. Den är upp
förd under iakttagande af allt, som kan bidraga till dess 
hållbarhet, så att den dyrbara pjesen, som lär kostat 21/ 2 

million frcs, ej skulle komma i olag. Så är t. ex. den 
murade grunden för städet skiljd ifrån den grund, på 
hvilken de pelare hvila, som uppbära sjelfva hejaren 
mod dess ångmaskin, hvarigenom vibrationerna, som 
åstadkommas af slaget, ej direkte inverka på sjolfva ma
skinen Ehuru det uppgifves att don tyngsta gjutpjos 
med lätthet manöfreras af 12 man med hjelp af kedjor 
och räler, så torde väl detta få dragas i betviflan, och 
svårigheten att åstadkomma en god genomsmidning af 
ett smältstycke torde väl mera bero på svårigheten att 
lämpligen kunna hamltora detsamma, än på otillräcklig 
kraft hos en 50,000 kilo:s ånghammare. 

Några siffror visa bäst i hvilket storartadt omfång 
ståltillverkningen eger rum vid denna enda fabrik. Den 
sysselsätter 12000 arbetare, utom 5000, som arbeb vid 
fabrikens egna grufvor och kolfält. Under år 1872 pro-



ducerades öfver 125 millioner kilo. stål, hvnrvid an
vändes: 
Ugnar af olika beskaffenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 st. 
Kokes-ugnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 , 
Smideshärdar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 , 
Ångpannor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 , 
Ångmaskiner af från 2 till 1000 hästkrafter. . . . 28G 

" Ånghammare af från 2 till 1000 centners vigt 71 . . " 
Den årliga förbrukningen af kol uppgår till 500 

kilo. och af kokos till 125 millioner kilo. Kruppska ut
ställningen vid \Vienor-expositionen i år utgjordes af 13 
pjeser, hvaribland 
l bakladdningskanon om 30,5 cm (= 12 zoll) i lavettför 

kust batteri, 
l d:o mörsare om 28 cm i lavett för kustbatteri, 
l d:o kanon för sjöbruk om 26 cm i batterilavett, 
l d:o d: o d:o " 24 cm i lavett för kassematt-

fartyg. 
l d:o d:o lång 17 cm:s d:o i lavett för öppet däck, 
l d:o d:o Htng 15 cm:s d:o i batterilavett, 
l d:o d:o om 12 cm:s d: o äfven i fartygslavett, 
samt de öfriga pjeserna af från 6cm:s bergskanon till 21 

cm:s belägringskanon. 
De Kruppska kanonerna af 12 cm:s och högre kalibrar 

äro försedda med ringar, som tillverkas af fyrkantiga stål
stycken genom injagande af dornar, så att ringen oj har 
svets eller väll. Dessa härdas i linolja och erhålla der
igenom on hög grad af styrka. Ringarne påjagas upp
hettade, emedan deras inre diameter är något mindre 
än stålkärnans. Vid bestämmandet af de inre diame
trarue iakttagas noga Iagarne för det olika mått af spän
stighet, som bör tillkomma de olika lagren, och hvilket 
utrönes genom spänstighetsförsök, som göras på ur smält
styckena uttagna mindre stänger. I betraktande af de 
oerhörda resurser, hvaröfver Krupp förfogar, är det ej 
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förvåmtnde att han uppnått Stldana resultater, hvarpå 
här nedan skall gifvas prof vid beskrifningen på försök
skjutningen m1?d 12-zoll kanonen. 

Sir J olm \Vitworth, som arbetar för införande af 
stålkanoner i ~jngland, söker att uppnå målet att er
hålla nödig homogenitet hos metallfm ph ett något olika 
sittt. Han undorkastar nern ligen don smälta massan ett 
tryck af 1341 kilo. pr 0-crn, hvaraf hans metall erhållit 
namnet "compressed-when-ftuid-steel". Det s&lunda hop
tryckta blocket underkastas likväl eitedt smidning. 
Denna metall har (enl. Eschenbacher) en absolut håll 
fasthot af 6634 kilo. pr O -cm och medgifver en uttänj
ning af 30 till 37 °/0 innan den brister. Äfven Wit
worth omgifver sina kanoner med 2 hvarf ringar, hvil
kas inre ytor äro svagt koniska, och som kalla jagas på 
kanonen med användande af hydraulisk press. Oaktadt 
flera lyckade förslik har han ej kunnat få sina kanoner 
antagna i England. Han har emedlertid erhållit större 
initialhastigheter än någon annan och derjemte kunnat 
göra så hårda projektiler, att han förrnått clrifva äfven 
mindre dylika genom en ganska stark pansarpl&t. Så 
har han skjutit igenom en 4 1

/ 2 inch pansarplåt med 
projektiler till en 3-inch kanon, hvilket torde få anses 
såsom ett ganska vackert resultat. Den kanon, hvarmed 
denna skjutning företogs, vägde endast 444 kilo., och gaf 
sin omkring 6 kilo. tunga projektil en portee af 9347 
me tres *) med en elevation af 40°. 

För att försöka styrkan af metallen skjöts ur en 
försöks-cylind er af samma kaliber, med den vanliga tjenste_ 
laddningen af 1 1

/ 2 lbs (= O,ö8 kilo.), men med af stål
shufvar tillsluten mynning och kammare, så att gasen 
oj hade annat utlopp än genom det i laddningens midt 

'') Något iifyer 5 eng. mil. 
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från sidan ingåonde fänghålet. Vid skottlossningen ut
rusade gasen med ett oerhördt buller genom fänghålet, 
och cylindern slungades flera fot bort, men lod i öfrigt 
ingen skada och or höll ingen utvidgning. Endast det 
0.,25 cm vida fänghttlet blef ntvidgaclt till dubbla diametern . 
Detta serdeles frestande exporimont uppropades flora 
gånger utan att cylindern sprang 

Man eger för närvarande ingen erfarenbet om an
vändande af den ·witworthska metallen till gröfre pan
sarbrytande kanoner, och det torde åtorstli att visa det 
sådana verkligen kunna åstadkommas dermccl, innan man 
drager några slutsatser på grund af ofvanstående vackra 
resultater. 

Afven i Ryssland tillverkar man numera bandade 
gjutståls-kanoner efter Krupps system och försedda mod 
hans bakladdnings-mekanism (Rundkeil-verschluss ), och 
de kanoner, snm funnos ombord på pansarfregatten Kuajs 
l'ojal'sld, som nyligen besökt donna hamn, voro gjutna 
vid det mest för marinen arbetande, nyanbgcla gjuteriet 
nära St. Petersburg. De derstädos använda stålsorterna 
lära vara 2:ne, en hård och on mjuk. Den hi\ r da sorten 
består af 40 Dfo tackjern af hög klass,(''hvittjern"),51°/0 

jern-spån och affall samt 9 Dfo magnetisk jornmalm och 
något arsenik. Det mjuka stålet af 30 Dfo "hvitt jem" 
Gl % jornspån och affall och 9% magnetisk jornmalm 
och något arsenik. 

Det smiclclct jernet användes för kanontillverkning 
nästan endast i England. De engelska pansarbrytarue 
af vV oolwich-systemet bestå, såsom bekant, af en inre, 
tunnare ståltub, *) hvilken är omgifvon af cylindrar af 
smidt jern, så bildade att en jornstång uppvrid<;s om
kring on kärna och derefter sammansmides. De fi..irsta 

"') 0,22 kaliber = lG mt flir 35 tons kanonen. 
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kanonorua, konstruerade efter don s. k. Armstrong-pr_in-
. 1 d .. dn till 4 hvarf sådana rino·ar eller c01ls. mpon, 1r1 o an , · o 

D 1 o fo·IJ'n 11cle Fraserska mcthoclon enelast ett hvarf on r orpu " 
band, eller en s. k "jacket~'. Detta sätt är omkring 
40 "/ billigare än det Armstrong-ska. För närvarande 

,:·~1 d. ~s en sammansättning af båda systemerna. Då 
311\ LL • . 1.:-

dotta system bldvit lika skarpt angripet både inom och 
utom England, som det i detta land blifvit varm t för
svarad t, sil torde kanske en beskrifning (hufvudsakligen 
hemtad m Oauons a grande puissanco par .Aclts, Bruxelles 
1872) på tillverkningen af en 35 tons kanon intressera 
och dorjemto gifva on lodning för bildande af ett egot 

omdöme. 

Kanonen består af 6 delar (se Fig. 1 pl. 3). 
A on ståltub, som bildar loppet. 
B kammarskruf af smidt jern. 
O ett inre styrkband, påkrympt öfvcr kammaren på tu

ben A. 
D och E styrkband på samma sätt påkrympta på A 

utanför O. 
F "jacket", som har tapparne, och som placeras på bandet 

O på samma sätt som detta på A. 

'ruben är af stål från firman Firth i Shoffield. Den 
gjutes uti ett massivt block, som väger G344 kilo., och 
hvilkot efter gjutning oeh smidning undorkastas en nog
grann undersökning, hvarvid stycken uttagas derur och 
unelerkastas föreskri±ne sträclmingsprof. Sedan stålstyc
ket är godkändt utborras och svarfvas det, samt under
sökes derefter till sina inre delar. Derefter upphettas 
den sålunda formade tuben och härdas genom doppning 
i olja, hvilket anses öka dess hållfasthet med 50 Dfo, och 
göra dess elasticitet dubbelt så stor, som förut 

Den blir nu ånyo utborrad och svarfvad, emedat1 
härdningen förändrar dess dimensioner, t>amt undersökes 
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och underkastas ett hydrauliskt prof med ett tryck af 

6U6 kilo. pr D-cm, hvareftor den är färdig. 

Den dernäst vigtigasto delen af kanonen, det in re 

kammarstyrkbandet C, tillverkas af eu jornstång af 40,5 

ruetres längd och en genomskärning, som synes af fig. 

2 P)· 3. Denna stång är ej fyrkantig, emedan dess; yttre 

delar under upp lindningen omkring dornen allt för 

mycket utsträckas. l\Ian har sökt afhjelpa denna ohi

genhet genom att göra don öfro, yttre ytan bredare, 

hvarigenorn den blir starkare och således bättre i stånd 

att emotstå den större frestningen. Sedan en coil blif

vit bildad af denna stång, så föres den under ängham

maren och hopsmides så väl från sidan, som för ändar

no, hvarvid den är aftagen från dornen. För att ännu 

säkrare kunna förena dess ytor injagas nu deruti en dorn 

af något starkare dimensioner. Den utsvarfvas derefter 

till n:lgot svagare inre uiameter än ståltubens yttre 
' hvarefter den afsvarfvas och uppgängas för att emottaga 

kammarskrufven. Den sistnämnde (B) smides und or 

änghammaren af ett stycke om 16 tons vigt, samt gän

gas Vid dess inskrufvande iakt tages noga att Jcss 

främre ända väl stöder emot tubens kammarstycke. Ige

nom karnmarskrufven äro uttagna 2:ne kanaler, som dels 

tjena att genom krutgasens utrusande angifva sprickor i 

tuben, dels att tillåta luften att utgå vid dess inskruf

vanue. 
Ringarne D och F bildas af 2:ne hvarf coils, upp

rullade utanpå hvarandra så att spiralerna gå i motsatt 

riktning, hvarigenom den yttre täcker den inres fogar. 

De härtill använda stängernas längder äro för ringen D 

resp. 23 och 36 metres, samt för ringen F 51,68 och 

64140. Deras sektioner synas af figuren. 

Tuben E bestS-r af ett hvarf coils, hoprullade af 3:e 

stänger, som sammansmidas för ändarne till en cylinder, 

och h vilkas sektioner synas af fig. Deras längder äro: 
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för den inre (a) 8,50 metros, den mellersta (b) 6 metros 

och den ytte rs ta {c) 11 metros. Den yttersta "jacket", 

eller ringen F, p&sättes först sedan kanonen blifvit reffiad. 

Tapparue sammansmidas af flrra korta jemstänger, 

hvilka hopsmidas ti ll tappskifvorna, uti hvi.lka hål upp

ta"'its genom injagande af dornar med småningom till-
" tagande diameter. På samma sätt uttagas hill ur ringen 

F, hvaruti dessa tappskifvor införas och fastsmidas. 

Under ringames påkrympning hålles den inre tuben 

sval genom en vattenström, som tvingas igenom den. 

Refflornas profil synes af figuren. De hafva para

bolisk stigning med en slutlig vinkel af 3°34', och förete 

det för vV oolwich-systemet ovanliga, att de genast i bör

Jan göra en vinkel af l 0 med loppets generatrice. 

Om man vill bilda sig ett omdöme om ett kanon

system från materialets synpunkt måste man efterse i 

h vad mån detta uppfyllor de vi l kor, som blifvit fram· 

stäida i afseende på metallers förmåga att emotstå tryck 

af Barlow, \Vade, Lame och sedermera dAls utvecklade, 

dels bestyrkta af Uchatius, Gadolin m. fl., och hvilka 

kunna sammanfattas uti den fordran på materialet, lwaraf 

en kanon är gjuten eller sammansatt, att de inre, kana

len närmast omgifvande lagren skola vara sammantryckta, 

då de yttre naturligtvis äro i någon mån utvidgade. 

Dessa e. k. "initiala spänningar" måste likväl stå uti ett 

riktigt förhållande till hvarandra, hvilket B.tor beror på 

uen eller de använda metallernas olika elasticitet och 

totala sträckningsförmåga; ty om de inre lagren blifva 

för mycket sammanpressade, så 'mfiste deremot dc yttre 

vara för mycket uttänjda och bidraga således ej till det 

helas styrka mccl allt clet motstånd, hvaraf de vore i 

stånd. Detta är orsaken till den stora vigt, som ligger 

på ett noggrant iakttagande af sträckningsmåttet hos rin-

g arne vid alla bandade kanoner. Vi el de engelska kan o· , 



nerna kunna sildana spänningar tydligen endast föro
komma emellan tuuen och de henne omgifvando coils, 
samt emellan dessa sjolfva, emedan de måste försvinna 
vid bearbetningen under hammaren, om do funnits förut. 

Då derjemte ståltuben besitter en högre grad af 
elasticitet än de henne omgifvande ringarne, samt der
jerote en större förmåga att utvigdas af värmet, så skulle 
det kunna inträffa, att efter skottlossningen, dil stål
tubon återtoge sina ursprungliga dimensioner, detta ej 
vore fallet mod do omgifvande smides-jernringarno, h\·ars 
elasticitetsgräns möjligen blifvit öfverskriden. 

Sjelfva grundtanken uti det engelska kanon-..;ystomet, 
nemligen att lägga frestningen i riktning af fibrema uti 
det tf1giga engelska smidesjernot, leder af sig sj el f till en 
jemförelse emellan fibröst och kornigt jern i allmän
het, en fråga som det vore sordeles intressant att se ut
redd af fullt kompetont person. J ernet är visscrligcr, i sig 
sjelf icke fibröst ollor tågigt i brottet. Man skulle icke 
holler genom blott smidning kunna framställa t?tgigt jem, 
då dess textur i brottet är kornig. lVlen om man tänker 
sig en bit jernmalm af sämre boskaffcmhot, så torde den 
närmast likna ett stycke svamp, hvars fasta Lestånels
delar utgjordes af rent jern och mollanrummen uppfylldes 
af slagg, silicater m. m. Om nu on sådan bit hamras 
ut, sR komme den att erhålla ett tågigt utseende i brottet, 
emL'dan jem- ocl1 slaggpartiklar blofvo utsträckta och 
lägrade på hvarandra. Ett dylikt experiment har ny
ligen blifvit gjordt i England, lwarest jem med kornigt 
brott lades hvarftals med slagg, h varefter det hela samman
smiddes. Efter?tt visade sig, att närmast intill slagglagron 
fanns tågigt jern och utanför dessa jern af kornigt brott. 
Men nu tir det tydligen ej do främmande ämnena, som 
åstadkomma jernets styrka, utan detta sjolft i don mllu 
det är fritt fr[m dylika ämnen. Man torde på grund 
häraf få draga i bet,·iflan möjlighetall att genom smid-
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ning göra ett jern af sämre b(eslmffonhet lika godt, som 
ett gjutjcrn af bättre malmer, ehuru det oj kan Lostri . 
das att det ti\giga jernct alltid bättre emotstår höjning 

' på grund dcraf att fibrerna kunn:;, i någon ringa mån 
försk iuta sig, liksom man lättare kan böja en risknippa 
än e; lika stark stång af trä. 

De engelska kanonernas starkaste motståndare ~om 
England, Comandcr Dawson, anser hufvuclsakligen raf
felsystemot och i mindre grad stilltuben vara orsaken 
till de många olycksfallen med kanoner af detta slag, 
och yttrar sig ej om systemet från synpunkten af ka
nonernas sammansättning. Det behöfver knappast näm
nas, att det engelska reffelsystemet naturligtvis oj kan 
hafva de fördelar för mynningsladdningskanoner, som 
för kammarladdningskanoner, från hvilka det ursprung
ligen härstammar. 

Hvad man än må säga om dessa kanoners före
träden, så förblifvor det likväl ett faktum, att de visat 
sig högst UJ:iderlägsna sina medtaflare på skjutfälten 
både i Preussen och Österrike, och det kan ej heller 
tydas till deras för~el, att man ej i England underkastat 
sina 35 tons kanoner någon verklig långskjutning. 

Den minst dyrbara af de metaller, man nu använder 
till grofva kanoner~ är gjtttjm·n, hos oss antaget på grund 
dels af den utmärkta beskaffenheten af våra jernmalmer, 
dels af de resultat man erhållit dermed i Frankrike. 
Då det här använda sättet att tillverka pansarbrytande 
kanoner torde vara temligen väl kändt, må det här för
bigås mocl antydande af de grunder, på hvilka man sö
ker åstadkomma de nödvändiga initiala spänningarne. 
Då metallen tvingas att inifrån stelna, erhålla de olika 
lagron en inifrån aftagando sammantryckning; de yttersta 
lagren äro således något utvidgade efter gjutningen, men 
s ammanpressas i sin tur vid påkrympningen af ringarne 
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bvars sträckningsmått är ytterst noga bestämdt. Detta 
kontrolleras genom undersökning af den inre cylinderns 
sammankrympning, sedan ringarne blifvit påjagade. Då 
derjemte det hos oss väl kända sättet att behandla våra 
inhemska metaller så att gjutfel i möjligaste mått före
kommas, samt kanoner af detta system redan visat sig 
tåla ett stort antal skott, så synes det som om problemet 
att tillverka goda pansarbrytare af gjutjern skulle vara 
lyckligen löst hos oss. Det till gjutningen använda tack· 
jernet besitter äfvon egenskaper, som i hög grad närma 
det till stålet och torde, att dömma af i utlandet gjorda 
försök, vara betydligen öfverlägset äfven d e bästa der 
använda metaller. *) 

Ett dylikt försök gjordes i Österrike under N ovem
ber och December 1872 med en efter svensk princip öf
ver ihålig kärna gjuten kanon af 9 Österrikiska tums 
kaliber, hvarom följande uppgifter finnes i en Österrikisk 
Artilleri- och Ingeniör-tidskrift. "il1an sköt inalles föl
jande antal skott: l med 30 -Wiener pfund styckekrut, 
2 d:o med 37 d:o, 2 skott med 39 d:o och 92 skott med 
40 pfund prismatiskt krut af en täthet = l ,ö och mod 
251 pfund tunga projektiler; således 96 skarpa skott, 
hvaraf 92 med en begynnelsehastighet af 1200 fuss 
( = 1476 svenska fot). Kanon och bakladdnings-mckanism 
blefvo under försöket flera gånger undersökta och man 
fann redan efter 7:de skottet med L10 pfunds-laddningen 
börjande utbränning:u i projektilläget i form af grofva 

-:::) Uti «Engincering>> for elen 26 Sept. 1873 !Uses ett för det 
svenska k::monjernet stirdeles fUrdelaktigt referat, af Finspongs ut
ställning vid Wiener-expositionen, hvarur jag anhåller få citera föl
jande rader: «Det svenska jernets förtriifflighet betingade dess an
vilndande i kanontillverkningen för Unge sechw, och detta lands ut
stiillning visar resnltnter, hvilka ehuru ej Ufyermskande för dem, som 
äro intresserade af denna mörclaude gren af industrien, likvi ii i hY~lJje 
hänseende äro fi·amstående (striking), när man jemför dem med i an
dra länder erhållna resultater.>> 
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strimmor. Man iakttog uppmärksamt dessas ökning, samt 
upptäckte efter !):2:a skottet med normalladdningen, ~tt 
tappringen var sprungen på "2:nc ställen. Den _ena spnc
kan befann sig omedelbart under högra tapps lnfvan, den 
andra ofvanför venstra tappen. Båda sprickorna gingo 
alldeles igenom ringen, så att densamma blifvit delad i 
2:ne olika stycken." 

Det mindre vanliga sätt, pit hvilket denna kanon 
blifvit skadad, nemligen genom a:f:springande af ett af 
styrk banden, tyckes visa antingen att dessavoro af mindre 
god qvalitet - de voro likväl tillverkade af martinsstål 
fr ån den välkända finnarr Barber & Klusemann i Floris
dorf - eller att deras sträckningsmått var oriktigt be
rälmadt. De tidigt framträdande urbränningarne, hvaraf 
den största hade en längd af 31 Wiener zoll ( = 31,8 
dec.-tum ), en största bredd af 6 linier ( = 0,53 dec. tum) , 
och största djup af 8 linier (= 0,68 dec.-tum), samt var 
belägen till 18

/ 31 af hela sin längd inom kanalens oreff
lade del, gifva anledning tro att det Österrikiska gjut
jemot ej varit af fullgod beskaffenhet. 

Detta inträffade olycksfall med en bandad gjutjerns
kanon har e~ellcrtid, som det vill synas, i Österrike för
minskat förtroendet för denna metall såsom kanon-mate
riGl. För att erhålla vissbet om huru stort antal skott 
någon af våra egna kanoner kunde tåla vore det särdeles 
önskligt, att en af dem sprängsköts, sedan den varit un
derkastad en skjutning af åtminstone 500 skott med 
högsta laddning och massiv projektil. 

Då det, såsom redan blifvit nämndt, är af största 
vigt vid konstrueramle af bandade gjutjerns-kanoner, att 
känua metallernas elasticitets-gräns, h vilken vanligen 
uppgi.fves under form af den qvantitet, hvarrned en me
tallstång kan förlängas, utan att förlängningen efter 

_sträckningens upphörande, blir permament, så har öster-



rikiska öfvorston von Uchatius föreslagit ett sådant in

strument, som sos af Fig. 8 pl. l. Härmod kan man 

uppmäta förlängningen af små mdallstängcr, hvars cy

lindriska del har en längd af 75 m.m. ända till 0,00001 af 

denna längd. 

Stängerna gifvas don af figg. D, 10 pl. l synliga form. 

Deras genomskärnings-area bör vara noga 1
/ 2 O -cm; för 

1ronz och gjutjern samt 1
/ 4 O cm för stål och srnidt jern . 

Den stång, som skall försökas, insättes med sitt hufvud 

(a) uti apparaten och fästes med skrufven (b) och mu t- · 

tern (c), h varvill iakttages att den noga ligger an mod 

sidan af hufvudet emot instruments stållist, i lwilket läge 

den fastläses med klämmaren (f) och dess skruf. Räf

stångens finger (g) berör hufvudets tväryta och sätter vid 

minsta förlängning af stången i rörelse båda visarn e, (h) 

och (i), hvilka visa förlängningen 75 gi\nger förstorad på 

don vidfästade skalan. Den uti instrumentet inskrufvade 

lilla stången sättes med sina båda ändar uti en sträck

maskin, hvarefter visarnos stånd, s, afl.äs es med en lupp, 

och den önskade belastningen verkställes. Belastningen 

behöfver endast vara under en kort tid, om elasticitets

gränsen ej skall öfverskridas, men bör deremot vara så 

länge, att sträckningen är afslutad, om den är så stor, att 

en permanent förlängning in träder. Båda visarne röra 

sig nu utefter skalan med en qvantitct motsvarande 

sträckningen. Derefter borttages belastn ingen, då visaron 

h återgår med stångens sammandragning och visaren 

stannar. 

Sättes nu visaren h:s gradtal = s', visaren i:s -

s",- sa är S' ·-S den permanenta förlängningen och s''--s' 

den elastiska sträckningen. lYian stegrar belastningen 

grad vis. Så snart s' är större än s så har on pm·ma

mont sträckning inträdt, och elasticitets-gränsen är öf

verskriden . Den närmast föregåonde belastningens vigt 

i kilo. , dividerad mod ståugons gonomskäm ingsarca, an

gifvor elasticitetsgränsen i kilo. pr O cm. 

III. Prof'skjtttninr;cor m. m. 

Vid omnämnande af de nyligen i do olika länderna 

företagna, mera praktiska försijk med ny artillrrimatcriel , 

som äro af intresse för sjövapnet, måsL) jag upprepa 

den reservation jag redan inlagt i afseende på denna 

tidpunkts olämplighet, hvarför ock denna berättelse torde 

bchöfva kompletteras längre fram. 

Betydolsen af do vid F inspong i slutet af förlidet år 

(1872) utförda långs kjutningar med 8,os dec.-tum och 

9,24 dec.-tums kanoner har redan inför detta sällskap 

blifvit framstäld, och förbigås sålunda. 

Nyligen hafva derjemte en serie skjutningar blifvit 

afslutade vid Finspong, som ej äro af mindre intresse. 

Det gä_ldo denna gång en af do nya 4,1 dcc.-tums fram

laJ.dningskanonor, som blifvit föreslagna att användas äfven 

för kongl. flottan. 

Denna kanons vigt och förnämsta dimensioner äro : 

Vigt . . .. .. ..... . . .. . .. . .. ... . .. ... .. . 4495 'll. 

Bakvigten. . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 'il. 

Längd · · · · · · · · · · · . · · .. · . · . . . . . . 93,4 dec.-tum, 

Största diameter öfver banden . . . . . . . . . . 15,so 
" 
" 
" 

Diamotor vid mynningen. . . . . . . . . . . . . . . 8,00 

Tappaxelns afständ Min drufvans midt .. 35,70 

Kaliber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 
" Granatens vigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,13 76 

" rymmer sprängladdning . . . .. ' . . 1,55 n 
Föroslagen massiv projektil ..... . . . . ... 45 U. 

Pj escn är en bandad gjutjernskanon, och refflorna 
. ' 

enligt det för laucltartillertet anslagna system, hafva on 

Grodd af O,G4 dec--tum och ett djup af 0,07 dec.-tum. 

Bamlcns krympningsmått är sådant, att de samman

draga kammaron med 0 ,004 clec.-tum efter påkrympningen. 
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Med denna kanon skjöts först on serie af inalles 

1000 skott n1ed en projektil af 37 'ii vigt och laddnin

gar fr&n 5 till 7 'ilJ sv. styckekrut, belgiskt l 3 a 1G m.m:s 

krut och några svenska försöksorter med en kornstorlek 

af fr&n 0,5 dec. -linier för dot svenska styckekrutet intill 

2 dec.-linier för försökskrutot. 'l'ryckon uppmättes vid 

kardus-bottnen genom en derstädes applicerad kopparskål, 

hvarvid en vanlig ''e rusher" var fastskrufvad. Koppar

skålen passade noga uti kammarens bottenruncluing. 

Initialhastigheterna uppmättes med le Bonlenges chrono

graph. 
Skotten mom denna sene voro fördelade på nedan

stående sätt: 

Krut-laddning. l Tryck i at- 'i lniti~lhast. 
mosferer. fot. 

l 
2 5 fl Belgiskt, 13 a l G m.m. under 800 8G9 
6 7 Yl Sv. stycke 0,"'5 18!10 1410 

494 61
/2'il " " " 1780 *) 1370 

468 G 'ilJ , , , 1400**) 1310 

\s:a 

13 5 'il) " , " 1000 1180 
5 7 TC Sv. försöks ; korns.1,"'75 1895 1497 
2 G1f2 rr , , , 1,"'25 2205 1489 
2 6 Tt ,, , , , H65 13GO 
3 
2 
l 

7 'il Bolg., kornstorlek 1,"'75 1405 1421 
(j 'fl) " " 1,11 '25 1915 1392 
6 1

/ 2 'ilJ äldre försöks, korn-
storlek 2''' a ] ,"' 5. 

l 6 1
/2 'il " " 1,"' 75 

1 JG 1
/ 2 n , , 2," 5 a 1,"'5 

1000 skott. 

1300 
1380 
850(?) 

1386 
1383 
1258 

Hastigheterna äro medeltal af utslagen enligt le Bon

lenges apparat, och gastrycken äro äfven medeltal af 

maximitryck efter crusherns utslag. 

Skj utningarne skedde mot ett mttl på afståndot GUO 

fot och träffsäkerheten syntes på. detta afstånd god. 

';') Uppmfitta under 14 skott. 

'"'') D:o under 17 skott. 

2(' .J 

Efter det 420:e skottet började urbränningar visa 

sig i projektilläget, men dessa voro ännu efter 1000 skott 

ej betydliga. Do hade en utsträckning af 20 dcc.-tnm , 

och dot största djup, som etoil en angaf i n&gou reffla, var 

O,on dec.-tum. Detta var beläget i de djz6pa refflorna 

omkring G dec.-turn från deras början. I kammaren hm

de hvarken utvidgning eller utbränning iakttagas. Ban

den hade ej undorg&tt n&gon märkbar förändring efter 

1000 skott. 

Bärefter uuderkastados konanon en sprängskjut

niugsserie, hvilken började med en laddning af 7 n sv. 

styckekrut och projektilvigt af 45 7! . För hvmj c skott 

ökades projektilvigten med 15 rr, med bibehållande af 

7 'lt:s laddningen. Vid 20:e skottet var projektilvigten 

sålunda 330 7l, Det 21 :a skottet skjöts med 8 'it krut 

och en projektilvigt af 195 u. Under de följande 9 skot

ten ökades projektilvigten med 15 'ilJ , så att den var vid 

30:e skottet af sprängskjutningsserien 330 u. Fr&n och 

med det 31:a till och med det 40:e skottet skjöts med 

en laddning af 8 'ilJ och en projektilvigt af 315 'F!. 

Från 41 :a till 50:e skottet sk j öts med 9 'f6 krut oeh pro

jektilvigt af 315 'ilJ. 

Från 51:a till GO:e skottet , , lO 'f6 , och pro-

jektilvigt af 315 rr . 
Under de 50 första skotten af sprängskjutningen 

hade laddningen en normaldiam eter af3,69 dec.- tum, men 

för 10 'il:s laddningen gjordes kardus-diametem så stor, 

att laddningen nätt och jomnt kunde föras in uti kam

maren, och projoktilcylindrarne fyll de hela loppet. Efter 

GO:e skottet afslutades sprängskjutningeu, emedan en 

vidare ökning af laddningen, skulle förlängt den så myc

ket, att banden ej gjort full nytta, och det var af min

dre intresse om kanonen sprungit framom banden. 

Efter denna spängskjutningsserie hade kanonen fått en 

utvidgning af O,oos dec.-tum, hvarjemte en dylik anmärktes 
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i do djupa rd1'1orna af 0,021 dcc.-linicr, h vilken synes vara 
förorsakad af urbränningar. 

Sedan pjcsen b1ifvit afskuren framför banden, dessa 
aftagna och kammarstycket uppskuret i längdriktning, 
visade sig i bakre delen af loppet en mängd gröfre och 
finare sprickor eller urbränningar, alla gående i längd
riktning. Do voro djupast i rofflornns införande kanter och 
sträckte sig circa 0,14 doc.- tum djupt Detta djup knnclo 
ondast mlltas vid främre afskärningon, och det är antag
ligt att sprickorna eller urbränningarne hade större djup 
längre baktill. I krutkammaron förmärktes en mängd 
fina längdsprickor, och det visn,de sig, Rtt krutgas trängt 
in i brottytan circa 0113 cl rc.-tum. Dessa sprickor tyc
kas visa, att tackjernet blifvit ansträngdt utöfvcr sin 
elasticitetsgräns, hvilket antagande bestyrkes deraf, att 
diamotorn i kammaren oj ökade sig sedan banden blifvit 
aftagna. Kammaren, som af banden sammandrages circa 
0,004 doc.-tum behöll denna minclrc diameter ~mder hela 
läng- och sprängskjntningen f'öre de 10 sista skotten, 
men efter dessa observerades en permanent utvidgning 
af 0,003 dcc.-tum. Efter aftagande af banden ökades 
visserligen kammarens diameter med ytterligare O,oOJ. 
dec.-tum, eller till den ursprungliga, men man anser att 
denna sistfl tillökning möjligen kan tillskrifvas tackjer
nets porm_anonta utvidgning, erhållen genom elen upp
hettnino- det var underkastaclt vid banelons aftagning. o -Det torde ej kunna botvifias, att kanonen sprung1t, 
om ej förr, så åtminstone då do fina sprickorna upp: 
kommit, eller uneler do 10 sista skotten, ifall den OJ 
varit bandad. 

Afven sHUbandens inre diameter hade erhållit en 
permanent utvidgning af circa. 0126 m.m. Dess sträck
ningsmått var 0.,53 m.m. 

En jemförolse mellan denna skjutning och den i 
Österrike utförda bestyrker det antagandet, att det sven-
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ska kanonjornot är öfvor1tigset clot derstädos använda; ty 
om man äfven iakttager den betydliga sh:illnaden i frest
ning p[t den så mycket stöno D-wll pjoso n och gifver 
denna alla möjliga fördelar, såsom t. ex. att krutgaserna 

· i den senare haft betyclligen högre temperatur, så har 
deremot elen rninclro pj cscn varit underkastad ett så 
mycket svårare prof, att man torde vara berättigad an
taga att dess gods ogde en högre grad af både hårdhet 
och elasticitet, iin don österrikiska pjesens gods. 

Då don u a lill a p j e~ utgör en vi l: dcf'ull Ji1Jij lming 
till do redan till klHlgL flottan utlemnade :?:no kalibrar 
af rctiladt artilleri, så kan det så serdoles lyckade re
sultatet af dess sprängskjutning ej af oss hälsas med 
annat än den största tillfredsställelse, hvarvid anknyter 
sig det hoppet, att de äldre slätborrade pjeserna samt
liga måtto snart försvinna, för att ersättas antingen af 5,u3 
clec.-tums kanon en, eller af 4,1 doc.-tums, allt efter deras 
förutvarande ändamål. Det återstår ännu on önskan, nem
Iigen att rm långskjutning måtto anställas med 5163 dec.-
tums kanonen, så att man erhölle bestämd visshet om 
Ll et antal skott donna bakladdningskanon tål, samt att 
staton måtte förvärfva sig en tillräckligt lång skjutbana, för 
att derå kunna inskjuta de svårare rcfflaclc kanonerna, så 
att man äfvcn måtto f:1 en åsigt om deras träffsäkerhet, och 
erhålla annat än aproximativa skjuttabeller, hvilket är 
så mycket vigtigare för kongl. flottan, som man på sjön, 
hvarost distanserna ständigt förändras, ej kan verkställa 
en pålitlig inskjutning af sina kanoner uneler striden, 
liksom man i allmänhet bar för ringa antal af dem, för 
att kunna använda do få skotten till sådant ändamåL 

Beträffande det för sjöbruk afsedela artilleriets ut
veckling i främmande länder, tilldrager sig naturligen 
Frankrike för oss största uppmärksamheten, enär vi ega 
samma system för pansarbrytande kanoner. Man bar 
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der alltsedan kriget experimenterat med en del förbätt
ringar i 1864,-CiG års modell, och synes nu vara färdig 
att införa dessa vid pansarbrytande kanoner under namn 
af ":M:odele 1871". 

Enligt denna modell har rnau föreslagit till infö
rande kanoner af 14, 19, 2"1., 27, 30 och 32 cm. Af 
dessa hafva endast, shidt jag kunnat erfara, de 3:ne 
fö rstnämnde hunnit blifva grundligt profskjutna. 

Den nya modellen skiljer sig från den gamla huf
vudsakligen i följande afseende: P jcserna äro försedda 
med en im e tu b af stål; de hafva en lös tätring, den 
s. k. Broaclwellringcn, som vid kammarens öppnande 
q varstannar i godset; de hafva ett alldeles olika Jetfel
system och i öfverensstämmelse med detta monterade 

projektiler. 

Fi~. l. PI. II visar i genomskärning utseendet af 
en tuberad 19 cm:s kanon. :M:an har för~ökt olika tu
beringsmethoder, hvaribland med införande från myn
ningen af en s. k. "lång'' tub, h vars yttre diametGr var 
lika med rörets inre diameter, och hvars inre ända stan
nade emot en fals i sjelfva kanonröret. Då detta sätt 
visade sig ej fördelaktigt, emedan tuben ej bidrog till 
pjesens styrka i längdriktning, öfvergick man till använ 
dande af s. k. "kort'' tub, hvilken insättes fdin kam
maren och är vid inre ändan försedd med skrufgängor, 
hvarmed den fastshufvas i kammarstycket. Denna tub, 
snm är frarnstäld på figuren, är af något starkare di
mensioner, så i afseende på längd som diameter, än sin 
motsvarande uttagning i pjesen, h varest den sålunda hål
les uti ett tillstånd af perrnament sammanpressning. 
För att insätta tuben upphettas fö rut kanonen. 

N edanstäende tabell visar tubernas dimensioner för 

pjeser af modell 1871. 
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27rm 24-:-r~ 
111.111 . m.m, m.m. 

Tubens yttre diameter före insättnin-
gen .. · · · · · · · · . · · . . . . . . . . . . . . 412,25 360,30 292,45 

:M:?tsvarande uttagning (logement) 412,03 360,10 292,25 
D1_arnnte~n af dess gängade del före 

msättmngen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 514,34 444 5 
Motsvarande skrufrnoder . . . . . . . . . 514,10 4 44'; 
Tubens längd före ~nsättningen .. . 2322,7 2042:o 
Motsvarande uttagmngs längd .... j2320,o 2040,0 

372,321 
372,12 

1690,0 

" l 
Figurerna 2 och 3 PI. II visa utseendet af 2:ne 

tätringar till en 2c1 cm:s kanon, hvaraf den å fig. 3 ar af 
koppar, den andra af stål. Fig. 4, som utgör genom
skärning af skrufmodern och kammaren, med dem för 
enande ytor, visar huru denna tätring användes. 

Af de utsatta måtten synes att tätringen är svagt 
konisk, hvarigenom den bättre tätar uti sin fals vid 
kammarskrufvens fltdragning. De på tätringen synliga 
rännor tjena att upptaga och condensera den krutgas , 
som möjligen skulle kunna tränga förbi tätringen. 

Fig. 5 Pl. II visar profilen af 24 cm:s kanonens reff
ling och fig . 6 en för detta system monterad projektiL 
a och b äro 2:ne ringar af mjuk koppar, hvaraf den 
främste (b) glider på bomrnarne, under det dessa genom me· 
tallens stukning intränga uti ringen a, hvars öfriga delar 
således uppfylla mellanrummen emellan bommarne och l 

gör projektilen till en fullständig trångkula. Genom 
jemförelse emellan diametrarue öfver ringarue med dem 
igenom refl'lorna finner man att båda ringarue äro något 
större än motsvarande diametrar uti kanonen. Skillna
den utgör det mått, hvarmed kanalen utvidgar sig under 
skottlossningen. 

Refflornas antal är lika med antalet centimeter i 
kalibern + l för kalibrar med ett udda antal. De börja 
något längre fram än i de äldre pjeserna, så att projek-

3 
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tilen vid skottlossningen framgår ungefärligen 2
/ 3 kaliber 

innan rin"'arne träffa de inskärande bommarne, ~amt b 

hafva parabolisk stigning och en utgångsvinkel af 3°, i 
stället för 6° hos den äldre modellen. 

Den bäst kända af de nya pjeserna, kalibern 24cm, 
har gifvit serdeles goda resultater, både hvad initial
hastighet och uthållighet beträffar. l\ian har med en 
dylik pjes skjutit 524 skott, hvaraf 500 med en projek
tilvigt af 144 kilo. och en laddning af 28 kilo. krut från 
vVetteren, !J.vilket gifvit projektilen en initialhastighet 
af 427 metros ( = 1438 sv. fot). 

Enli()'t en underrättelse, hemtad ur engelsk källa och 
b 

delvis bestyrkt uti en uppsats af ingenieur Dislere uti 
Revue Maritime et Ooloniale, har man under året för
färdigat en tuberad och bandad tackjerns-kanon om 30,5 
cm:s kaliber med en vigt af 34 tons. Den skjuter en 
projektil af 820 eng. pounds ( = 345 kilo.) med en 
krutladdning af 137 pounds ( = 62 kilo. ) franskt oval
kornigt krut af nytt slag, hvarmed erhålles en initial
hastighet af 1315 foot ( = 390 metres). 

Från Englancl har man på senaste tid förnummit 
föga om nya skjutförsök med gröfre kanoner; hvartill 
måhända en orsak är, att man är ifrigt sysselsatt med 
omskapning af landtartilleriet i syfte att införa på sam
ma gång lättrörliga och långskjutande pjeser, hvilka fram
för allt skola erhålla en bestrykande kulbana genom ett 
öfverdrif\·et uppjagande af initialhastigheten. 

Den sista 35-tons kanonen har ej åter synts på 
skjutfältet, sedan den blifvit sänd till verkstäderna för 
att förses med en ny ståltub. Man förser numera dessa 
kanoners projektiler med 3:ne knappar i hvarje reffla, 
för att gifva dem en stadigare gång i kanalen till und
vikande af de hopp och stötar, som man tillskrifver ett 
felaktigt reffelsystem. 
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Det föreslås att "bygga" en ny kanon af af 38 tons 
vigt, hvilken skall blifva omkring 3 fot längre än 35 tons 
kanonen, och hvars kaliber skall blifva antingen 12, 
eller 12 1

/ 2 inch, allt efter som de gjorda försöken kun
na gifva vid handen. Dess laddning och projektilvigt 
skall äfven försöksvis bestämmas. Emedlertid är man 
sysselsatt med uppförande af arbetsmaskiner för åstad
kommande af denna och ännu gröfre kanoner· Ibland 
dessa må nämnas en sannolikt i närvarande stund full -. 
bordad linghammare af 30 tons vigt, som skall hafva en 
slagkraft af 800 tons. .Äfven håller man på att uppsätta 
en 60 tons kran och insätta ugnar, hvarest man skall 
kunna upphetta till glödning en jernstång af 220 fots 
längd. 

Rysslancl har genom den nyanlagda fabriken vid 
Obuchow gjort sig oberoende af den Kruppska tillverk
ningen, hvariMl.n man förut tog större delen af sina 
pansarbrytande kanoner, och hvars system ännu i afse
ende på bakladdning och refflor näst n oförändrad t bi
behålles. Den ryska fabriken lär lemna påiitligare pje
ser än till och med Krupps fabrik, för hvars kanoner 
man i Ryssland ej har samma stora förtroende, som för 
dem af egen tillverkning, till följd af några inträffade 
olycksfall. 

De ryska pansarbrytande kanonorna äro af kalibrar
ue 8, 9 11 och 12 tum. Den förstnämnde af dEssa är 
den på de sjögående pansarfartygen vanligen förekom
mando och af den sista - 12 tums kalibern- har man 
ännu ondast tillverkat 4 st., hvilka äro bestämda till 
bestyckning å l'cter tleu store, ett fartyg liknande Deva 
station. 

8 tums kanonen, som väger 8,92 eng. tons, består af 
ett inre stålblock, som vid mynningen har en diameter 
af 39,4 cm, men vid långa fältets början 55,2 cm i genom-
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skärning och derifrån är förstärkt med ett dubbelt lager 
af stålringar eller band. F örsta lagret är 1,788 metres 
Hingt, tilltagande i tjocklek bakåt, så att kanonen erhål
ler en yttre diameter af 76,27 cm öfver kammarens bör
jan och 7l ,o cm öfver långa:fåltet . Det andra band-lagret, 
som består af en ring om 88,76 cms yttre diameter och 
28,9 cms bredd, ligger endast öfver kammaren. Kano
nens hela längd är 4,6 metres och den refflade delens 
längd är 3,07 metres. 

Tapparne hafva en diameter af 8 tum ( = 21 ,04 cm) 

och sitta på det 3:dje bandet framifrån. 
Bakladdningsmekanismen är lik den Kruppska med 

några smärre förändringar. 
Kanonen har 30 paralle l-refflor med likformig stig

ning. Projektilen, som är en gjutjernsgranat försedd 
med blymantel, väger 95 kilo. och den vanliga strids
laddningen är 19,2 kilo prismatiskt krut, hvarrned man 
uppnått en initialhastighet af L156 me tres ( = 1536,7 
sv. fot) . 

Med en vid expositionen i Wien d. å. utstäld pjes af 
detta slag hade man skjutit 1243 skott, hvaraf 684 med en 
laddning af 14,4 kilo. och 243 med stridsladdningen; största 
delen nf de öfriga skotten med laddningar liggande mel
lan blida dessa. Med 7° 44' elevation och stridsladd
ning erhöll man en skottvidd af omkring 10,800 fot. 

På kanonen förmärktes ej den minsta skada, och 
det påstås att man med en dylik kanon skjutit 3200 
skott utan att den blifvit otjenstduglig. Elasticitetsgrän
~en för dessa kanoner anses vara 3067 atmosferer. Den 
förutnämnde pansarfregatten Knajs Pojarski var bestyckad 
med dylika kanoner. 

P å ·wiener-expositionen var äfven · utstäld en 12-
turns kanon, vägande 40 tons, och med en kaliber mot
svarande den engelska 600-pundiga. Den var tillverkad 
vid Obuchowska fabriken samt bestod af ett inre stålrör 
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förstii.rkdt med fyra lager af stålband. Kanonens hela 
längd var 6,63 metres. Största yttre diametern 151,2 cm 
Den har den anmärkningsvärda olikheten med de Krupp
ska kanonerna, att stålbanden, som förstärka den inro 
kärnan, sträcka sig ända ut till mynningen, hvarigenom 
man velat förekomma sprängning af kanonen pS. långa 
fältet, hvilket, som bekant, inträffade med en af da 
Kruppska kanonerna vid Cronstadt. KammarladdninO's· 
o o o 
mrättnmgen liknar den Kruppska med Rund-kil-spärr 

l
o ) 

rör 1g medelst skruf. Tätningen sker med Broadwell-
ri~g. Kanonen har 32 parallelrefflor med likformig stig
mng. Med kanonen voro utstälda 3:ne olika slags pro
jektiler, alla granater. De voro öfverdragna med mant
lar af en legering af bly och zink, på hvilka 6 högrt.l 
kanter eller valkar frarnsprungo. 

Kanonens vanliga laddning var bestämd till5B,6 kilo. , 
hvarmed man anser sig böra uppnå en initialhastighet 
af omkring 1390 sv. fot. Denna kanons elasticitetsgräns 
anses vara 4652 atmosferer. Skjutförsök skola dermed 
företagas under år 1874. 

Utom dessa båda kanoner uppvisade den ryska ut
ställningen ännu 3:ne andra, nemligen en 8 tums mör
sare af 3,2 tons vigt, en 6-tums kanon af 3,9 tons vigt 
och en båt- och landstignings-kanon af omkring 900 'ff:s 
vigt. 

F ör öfrigt utgöres arrneringen på de ryska pansar
fartygen, serdeles tornfartygen, till en betydande del af 
11 tums och 9 tums kanoner. 

I Preussen har i Februari innevarande år en lång
skjutning blifvit utförd med en 12-zoll ( 30,5 cm) kanon af 
Krupps tillverkning. Den var bekostad af Kruppska 
fabriken och företogs i närvaro af Preussiska och Öster
rikiska m. fL artilleriofficerare, och synes gifvit ett fullt 
tillfredsställande resultat rörando pjesens uthållighet. 



38 

Kanonens vigtigare dimensioner voro: 
Vigt ............... .... . . ..... 36600 kilo. ( = 36 tons) 
Hela längden .... : . ..... ... .. ... .. . .. . ... 6700 m. m 

Refflade delens längd . . . ... ... .... . ... . ... 4390 , 
Kammaren med dess koniska fortsättning .... 1324 , 
Loppets diameter öfver bommarue . . . . . . . . . . 305 , 

, , uti refflorna .............. 316 , 
Kanonens yttre diameter vid kammarkilen . . . 980 , 

, , öfver kammaren . . . .. ..... .. 1320 , 
, , vid mynningen. . . . . . . . . . . . . 498 , 
Kanonen har 7'2 st. refflor med helic;oidal stigning 

och paralleJa ytor. Dessas djup är 3,5 m.m. och bred
den S,s m.m. Stigningen är 21,79 metres, eller ett hvarf 
på 71 1

/ 2 kaliber. Projektilerna hafva blymantlar och 
äro de båda tyngsta 700 m.m. långa samt af följande 
vigter: 
stålgranat med 7 kilo:s sprängladdning ...... . 296 kilo. 
Tackjerns d:o (Hartguss) med 3,3 kilo:s d:o ..... 303 , 
"Långa'' granater 14,8 ·, d:o ..... 270 ., 

Största tjensteladdningen är bestämd till 60 kilo. 
prismatiskt krut af en täthet från 1,70 till1,7G. Kardusen 
innehäller 1424 a 1425 prismor i 32 lager med 44 pris
mor och ett lager med 16 a 17 d o. 

Pjesen var upplagd i "kustlavett" af Krupps kon
struktion, vägande med sin kursör 21000 kilo. 

Sedan först 26 skarpa skott blifvit skjutna till kon
troll af tätningen och med laddningar af från 40 till 65 
kilo. krut, började den egentliga långskjutningen, sorr1 
varade från den 11 till den 19 Februari, under hvilken 
tid man skjöt 30 a 36 skott om dagen. .Man skjöt i 
allt 205 skarpa skott, hvaraf 5 med 20 kilo:s laddning 
och de öfriga med 60 kilo. Initialhastigheterna upp
mättes med le Bonlenges chronograph, hvars skärmar 
voro uppstäida på 25 och 45 metres frän mynningen, 
och trycken mättes med en i kammarkilen anbragdt 
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Radmans tryckmätare. Efter slutad skjutning gjordes 
kanonen för h varje dag ren, men blef aldrig under skjut
ningens lopp viskad. Projektilernas blymantlar voro 
deremot insmorda med fett. Initialhastigheten uppmättes 
under 2:ne dagar vid början och slutet af skjutningen 
och befanns l :a gången 455,5 me tres ( = 1535 sv. fot), 
2:dra gången 461,7 metres ( = 1555 sv. fot) i medeltal. 
Denna hastighet motsvarar en lefvande kraft hos pro 
jektilen af 3300 kilogr. metres pr. centimeter af projek
tilpereferien,· eller 3440 kilogr. metres pr O-cm af dess 
genomskärningsarea, hvilka stora siffror sätta denna ka
non främst ibland alla nu existerande. 

Det högsta gastryck, som på en dag uppmättes, var 
i medeltal 2720 atmosferer, och kanonens motstånds
förmåga är ansedd uppgå till 4000 atmosferer. Det 
högsta tryck, som någon gång observerades, var 3300 
atmosferer. Vid slutet af skjutningen befanns kanonen 
ej hafva lidit några skador, med undantag af några ur
bränningar i projektil-läget och vid dess främre ända, 
hvilka hade ett utsee;;_de liknande fårorna på träbark, 
och voro 1,5 m,m. breda och nära lika djupa. 

Den genom insättande af tryckmätaren försvagade 
kammarslutningskilen visade sig efter skjutningen vara i 
fullkomligen godt stånd. Vid intet enda skott inträffa
de något fastläsande af ringen eller annat hinder för 
mekanisme:1s lätta manövrerande. Samma tätring och 
samma stålplåt för dess tillslutande (Liderungsplatte) 
voro under hela försöket qvar på sina resp. platser. 

Hela detta försök talar så tydligt till fördel för de 
Kruppska kanonerna, isynnerhet om manjemför dessa med 
den engelska s. k. "W oolwich Infant'', att det väl berättigar 
till det antagandet att Krupp lyckats lösa den svåra 
uppgiften att tillverka pålitliga pansarbrytare af gjutstål. 

Kanonen anses kunna på 1200 steg genomskjuta en 
pansarplåt af 14 inches med backning. 
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Den var sedermera utstäld uti Kruppska paviljon
gen vid verldsexpositionen i Wien, och var der upp
lagd uti sitt äfven af Krupp konstruerade lavettage. 

De redan omnämnda i Östen·ike yerkstälda forsöken 
med en 9-zoll bandad gjutj ernskanon, tillYerkad efter 
"Finspongs-methoden", hafva äfven i så fall intresse, att 
50 skott skjötos med denna pjes för att utröna dess 
träffsäkerhet till jemförelse med en stålkanon af lika 
kaliber, och af Krupps tilJYerkning. N edanstående tabeller 
v1sa resultaterna af skjutningen i detta afseende: 

9-zoll bandad gjutjet·nskanon: 

i> o..~ 

l 
< 

l 

! .Mede lat~ l q Vigter i l " (l)- ~- ~ E " (1) .... < ;:rtd vilmi~ --1i Wi enmcentner. ..... t:!~ -·" 
"' g~ c-. ~~ ~ (O 

"' " sg' '"d 
;>;-' "' 00 o -~o.. ~~ 
~ :=:.c.~ @~ 

~-§ Distans t; g:: ~- 8" ~ ~ ~ S 
~~5· ;:r (l) !:l o.. ct~ ~ ::s ~ ~ ro" -· "' - "'~ 1 uq g:.~ oo ot:jO..';;":"' "' ..., " ;-t-9 "' ~ 7r' >c; Oq l o- . . 8 1 g u:· g- s; ~- ">c; (l) ::=r ro .... - s -· "' ·o~ -" (l) 

7·+ 5.. "' Steg. Slt•r,. Str,. ,.,. ~ ~ ~ ? ! 
o 

l 10 l l 0 54• 40 I""···Jil 317 .,

1 

i,,, Il.. 
1 

o l';' l 5 

l'··· l 20 4 °23 · 40 » 25 91,2 19.( 3 , ~ 3 » » 
25 6°24' 40 » 3597 ,r. 60, :; 3,;; l o » » l 25 lw:u· 40 » 5271,·2 47 ,2 4,'> o : l » » 

9 zoll bandad stålkanon: 
lO 2 CJ 25, '4 43 1312 <f>) 1734, ~ 15,4 O,s l 265 11,5 2,;, 
15 4°23.'!) 43 » 2933,5 36,7 l, 7 o » » » 
20 7 °26,'2 4.3 » 4535 ,5 31,1 2,fi 3 » » » 
lO 11 °25,'3 43 » 6521,1 2l ,o 4,s 1 l » 

Då såväl initialhastigheten, som elevationerna allt
igenom äro större för den Kruppska kanonen, sli är det 
tydligt, att den borde erhålla större skottvidder. De upp
gifna medelafvikningarne äro, äfven för dessa större skott
vidder, mindre för den Kruppska kanonen, hvilket torde 
böra tillskrifvas dess bättre reffelsystem, samt dess egenskap 

" ) 'JO fot från mynningen . 
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att skjuta en tdingkula, h vilket ger ytterligare sklil för an
tagande af det nyare fran8ka roifelsystemet vid vårt pan
sarbrytande artilleri. Resultatet af detta försök har na
turligtvis i Österrike minskat förtroendet för hela syste
met, och man har der gjort följand e anmärkningar emot 
detsamma: 

a) "Dii med knappar försedda projektiler alltid mliste 
laddas med spelrum, hvilket ej medgifver ett fullständigt an
vändande afkrutkraften, så har denna kanon i sådant afse· 
ende samma fel, som alla framladdningskanoner(?) utan att 
ersätta det genom frånvaron af bakladdnings-mekanismen. 

b) Försökspjesen är försedd med en ,·isserligen väl 
arbetande bakladdningsmekanism, som dock är kom
plicerad*) och har icke den skottsäker het, som utmärker 
kanoner med triingkula. 

c) Till följe af ofullständigt användande af krut
kraften motsvarar icke denna kanon de fordringar, som 
nutidens pansar af 8, 9 till l 2 zoll ställa på ptojektil
hastigheten. 

d l Projektilens knap1Jar hafva ett ofördelaktigt in. 
flytande på dess inträngningsförrnliga i pansar. J u min
dre dess anslagshastighet är, desto mer blir olägenheten 
häraf märkbar. 

e) Laddningen måste med dylika projektiler ske 
under en viss ställning af densamma, hvilket inskränker 
eldhastigheten.'' 

Slutligen framh/illes i allmänhet att dessa kanoner 
ej numera kunna motsvara de höga fordringar på genom
trängningsförmåga hos projektilen, som göras af nutidens 
pansar, hvilka fordringar deremot fullständigt motsvaras 
af de Kruppska kanonerna. 

--- --
IV. Refflacle mörsare. 
I flera främmande länder har man på. senare åren 

experimenterat med ett vapen, som knappast var försökdt 
*) Bakladdningsinrättningen var a.f inhemsk, ny const rnktion . 
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före slutet af 1860-talet, nemligen refflade bakladdnings

mö1·sa1·e. 
I ÖstetTike har man under år 1872 återtagit de sedan 

1870 hvilande försöken med 2:ne 8-zoll refflade bakladd
ningsmörsare, försedda med den preussiska bakladdnings
mekanismen, samt dervid erhållit fullständiga uppgifter 
rörande deras portee, träffsäkerhet, effekt mot bombfria 
betäckningar m. m. Dessa pj eser voro af gjutjern, och 
den ena har uthållit ett antal af 601 skott med laddnin
gar at från l Wienerpfund 12 1oth till 10 pfd, som är 
den högsta laddningen. Projektilerna voro 2 1

/ 2 kaliber 
långa, med tunna blymantlar försedda spetsbomber, som 
kunde rymma 7 pfd. sprängladdning och vägde med 

denna 156 pfd. 
Mörsaren var efter denna akjutning i godt stånd, 

med undantag af skador i refflornas kanter, förorsakade af 
skrufnaglar på bomberna. Bakladdningsmekanismen var 
god. Man måste likväl använda olika tätringar för de 

olika laddningarne, så att man hade tunnare ?.ch mera 
elastiska dylika för de mindre laddningarne. Afven en 
tätring af papp användes. PortE\e och träffsäkerhet un
dersöktes för laddningar af från l pfd 12 Ioth till 3 
pfd med elevationer af 50 och 60°, samt för större ladd

nin()'ar med elevationer af 20, 30, 45 och 60°. 
o De vidlyftiga tabellerna öfver kastningen gifva vid 

handen, att minsta sidoafvikniugen finnes vid 3 pfd ladd
ning och 30° elevation*), då den utgör 0,7 steg och mot
svarande portee är 1103 steg. Medellängd-afvikningen 

var då 17 steg och kasttiden 7 ,s l sekunder. 
Största porteen, 5236,2 eteg erhölls vid 45° eleva· 

tion **) och 9 pfunds laddning. Medelafvikningen var 
då i sida 4,4 steg och i längel 63,7 steg. Kasttiden 

29,9 sekunder. 

''') Hva,rtill måste l>iggas en negativ posi-tionsvinkel af 30 ' ,L 

"*.;!..<) » » » » » » » 26' ,:3. 
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Inträngningen i den serdeles fasta markon på för
söksplatsen uppgick under G0° elevation och med 6 pfd 
laddning i medeltal till 24 tum , samt då laddningen yar 
9 pfd till 33 tum. För att utrön a bombernas förstö · 
relseverkan voro på försöksplats en uppförda 4 kasemat· 
ter uti en rad bredvid hvarandra, samt med olika be
täckningar. Skottlinien var ungefär vinkelrät emot kase· 
mattrad en. J emte kasematterna ..iw. l och 3 v oro uppbygg
da 2:ne ammunitionsrum med en betäckning af 8X 10 tums 
balkar, upplagda till 2 fots böjd. Ofvanpå dem befunnas 
2:ne lager korsvis lagda faskiner och ett jordlager af 4 fot. 
Kasematterna sjelfva voro betäckta med en rad 10 tums 
valsade l -formiga bärjern, liggande på ett af;;tånd af 
9 tum från hvarandra, och i hvars mellanrum var ett 
betonlagor, som gick 15 tum öfvor dem. Derofvan var 
ett lager af 6 fot jord. En annan betäckning utgjordes 
af l fot 6 tum tjocka togelhvalf med en spännvidd af 5 
fot, och för · ändarue stödda af till underslagen fastbul
tade 20 tums höga bä1jern af nyssnämnde form. Ofvan
~å hvalfven låg ett lager beton, samt slutligen 6 fot 
Jord. Dessa betäckningar uppburas af 3 fot tjocka mu
rar, hvilka bildade 3:ne sidor af kasematton och lem

nade ryggen öppen, hvaromot den åt fronten befintliga 
mur täcktes af en jordvall , hvars anlag var lika mod 
höjden = lO fot. Hela målet hade en utsträckning af 17 9 
t . ' s _eg 1 skottliniens riktning och 24 steg i en deremot 

vmkelrät riktning. 

Sedan man nltgra gånger kastat med oladdade bom
ber utan att åstadkomma någon nämnvärd skada, började 
man den 10 Juni 1872 med att kasta laddade bomber. 
Af_ 10 sådana kast erhöll man 3:ne träffar i jordvall en, 
hv1lka likväl lemnade kasematten oskadad. Mörsarne 
stodo då på ett afstånd af 3412 steg, laddningen var 6 
pfd 19 1oth, och elevationen omkring 60° 



Vid alla kastningar till försök emot kasematterna 

bibehölls denna uppställning och elevation. 
Den 12 Juni träffade en oladdad bomb ammunitions

kammaren, genomslug jorden, faskinerna och balkarne, 

samt inträngde l fot djupt i marken. 
En laddad bomb träffade kasematter • .Ni. 3, men kunde 

ej genomslå dess betäckning, oaktadt den vid explosionen 
gjorde en grop af 10 fots vidd och 30 tums djup. Äfven träf
fade ett annat kast med laddad bomb, likaledes utan att göra 
stor skada. Man drog häraf den slutsatsen, att inträngnings

djupet af oladdade 8-zoll spetsbomber var nära 2 1
/ 2 gånger 

så stort som den laddade bombens. l\Ian hade likväl härvid 

användt en långsammare verkande antändning för bomber

na än den vanliga, men fann den vara för hastig för 

tillgodogörande af hela inträngningskraftcn, hvarför man 
försökte en ännu långsammare dylik, hvarmed man se
dermera lyckades genomtränga kasematterna och förstöra 

deras betäckningar. Under denna serie af försöken, som 

afslöts den 13 N o vem ber, afgafs inalles 149 skott ur 
mörsaren .AJ. 2, hvaribland 21 voro träffar, hvilket re

sultat med afseende p ii don ringa utsträckningen af träff

ytan anses såsom tillfredsställande. 

Xfven i England har man nyligen gjort försök med 

en 8-inch refflad framladdningsmörsare och erhållit goda 

resultater. Denna var sammansatt af ett stålrör, om

gifvet med jemringar, och hade följande dimensioner: 
Vigt ....... . .......... 2350 kilo. 
Längd . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 m.m. 

Kaliber .. . .. ..... .... . 203,2 , 
Laddad bomb väger .... 81,4 kilo. 

Sprängladdningen d:o ... 5,9 , 
Mörsaren hade 4 refflor med en stigning af 16 kaliber. 

Med en laddning af 3,62 kilo. och en elevation af 

14o (?) har man erhållit en kastvidd af 4570 metres. 
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l\Ied 45° elevation sägas meclelafvikningarne vara: ilängd 
20 metros, i sida If> metros. 

Pt·eussen använde under sista kriget ett mindre an
tal refllacle bakladdningsmörsare af :80,9 cms kaliber och 

af 2:ne olika vigter. Båda voro af brom-;, försedela med 

Kreinerska bakladdningsinrättningen med dubbelkil, samt 

kastade 2 1
/ 2 kaliber långa bomber, omgifna med blyman

tel och vägande., inclusive en 7,5 kilo: s sprängladdning, 

80 kilo. Den tyngre mörsaren hade en vigt af 3500 
kilo; den lättare vägde 1800 kilo. På afståndet 2850 

ruetres hade dessa bomber en medelafvikning i längd af 

46,9 metres, i sida 9,4. 

Ryssland har 6, 8, 9 och 11 tums refflade bakladd
ningsmörsare, hvaraf de båda sistnämnda äro afsedda dels 
för sjöbruk, dels för kustbefästningar. 6 och 8 tums 
mörsame äro af bronz med cylindriskt kammarstycke och 
en främre, konisk del. 1 kammarstycket finnes en ränna 

för anbringande af en kuggstång för riktningen. Tap
parne äro förstärkta med fyrkantiga tappskifvor. Bakladd

ningsmekanismen består af prismatisk kil med Broad
wellriug. Kammaren har samma kärnlinie som loppet, 

'med undantag af 8 tums kalibern; fänghålet är vinkelrätt 
emot denna linie och har en tärning, som är insatt in
ifrån. Uti 8 tums mörsaren ligga.r kammaren excentriskt 
med loppet. Afständet emellan dess kärnlinie och lop
pets är 3,2 m.m. 

I Maj d. å. (1873) voro försöken med 9 och 11 

tums kalibrarue ännu ej afslutade. Man hade först be
stämt sig för att använda bronz äfven för 9-tums mör
saren, men sedermera beslutat sig för stål för de båda 

största kalibrarne. Man lär komrna att använda det 
franska bakladdningssystemet för dessa båda kalibrar. 
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I betraktande af don stora förstöreheverkan, som en 
med 20 a 25 'i1 krut laddad bomb kan åstadkomma på ett 
pansarfartygs ömtåligaste del, däcket, är det tydligt att 
införande i marinerna af refflade mörsare har stora skäl 
för sig, hvilka isynnerhet göra sig gällande i länder., 
hvars flottor äro afsedda att gå mera anfallsvis tillväga, och 
der man s&ledes ofta kan få ett mål af s& stm- ytutsträck
ning, som t. ex. en sjöfästning. Mörsames ringa träff
säkerbet emot mindre mål och då distansen ej är noga 
känd, samt den långa kas t tid, som bom ben erfordrar på 
vanliga stridsafstånd, hvarunder både riktning och af
stånd hinna förändras, då både mörsare och mål äro rör
liga, göra dock sannolikt, att vapnet på dess nuvarande 
ståndpunkt ej med fördel kan användas under strid emel
lan fartyg. Deremot torde det bos oss kunna fördelak
tigt brukas till försvaret af vissa positioner i vår skär
gård, bvarest man med största noggrannhet kan i förväg 
känna distanserna, och hvarest mörsame ofta böra kunna 
uppställas s&, att de äro alldeles oåtkomliga för fiendens 
direkta eld, och således kunna påräknas, äfven om han 
för,mått tysta de för försvaret afsedda batterier. 

V. Lavettager. 
Svårigheten att med erforderlig noggrannhet kunna 

handtera nutidens svåra pansarbrytare har gjort det nöd
vändigt att på dessas lavettage använda en mängd olika 
mekaniska hjelprnedel, hvilka man fordom alltid sökte 
undvika, men som numera tomligen allmänt användas 
äfven vid de smärre pjeserne. 

Året.s profskjutningar vid Finspang afsågo äfven att 
försöka en derstädes tillverkad fästningslavett af jern för 
8,os dec.-tums kanonen, försedd med hydraulisk rekyl
hämmare, samt automatisk, d. v. s. så inrättad, att den 
efter rekylen af sig sjelf återgår till valls. Försöken 
med detta lavettage kunna betraktas såsom ganska lyc-
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kade. Fullständig beskrifning1 jemtc ritning på lavet
tao·et finnes införd i "Artilleri-Tidskrift'' 2:dra häftet 1873. " l 

Med den användning 8,08 doc.-tums kanonerna hit-
tills haft i kongl. tlottan 1 eller i monitorstorn1 kan natur
ligtvis detta lavettage ej ifrågakomma. Till sjöbruk kan 
man dessutom ej med fördel använda automatiska la
vetter till följe af nödvändigheten att under h varje ögon
blick af rekyl och tillbordssättning hafva fullständig kon
troll öfver pjesen1 samt emedan man aldrig kan med 
noggrannhet bestämma rekylens utsträckning1 enär den 
beror på fartygets rörelser1 hvarför rekylhämmaren må
ste hafva ett betydligt öfverskott af kraft. 

De i FmnkYike använda lavettager till marinens 
pansarbrytare bafva alla kursörer, som äro försedda med 
den bekanta lamell-compressorn såsom rekylhämmare, 
utom 19 cms kanonen, som har en klämshuf af äldre 
modell. ·Den sistnämnde består af 2:ne träsulor, hvilka1 
fästade vid från lavetten nedgående armar af jern, hop
klämmas på båda sidor om kursörens sidostockar, ungefär 
som fig. 5 pl. 3 utvisar. 

Sidoriktningen sker, äfven fjr de tyngre pjeserna, 
alltid med talja1 utom för dem, som äro placerade i torn, 
hvarest sidoriktningen sker med en på rullar längs sin 
periferi h vilande vändskifva. 

Höjdriktningen verkställes medelst en under kano
nens kammare liggande kedja, hvars länkar föras öfver 
tänderna på ett i sidaplankan sittande hjul, som arbetas 
med ett dref och dess vefann. 

Allt lavettage för 19 cms och gröfre pjeser är ~f 
jern. För kanoner af 16 cm kalibren, afsedela för bred
sidebestyckuing, har man på senare åren användt en la
vett, hvars utseende synes af fig. 1-5, pl. 3. Den be
nämnes lavett med riktbom, 1868 års modell (Affut a 
fleche directrictJ) och an vändes å öfre däck. Den be
står af 3:ne serskilda delar, lavetten, kursören och rikt-
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bommen. Lavetten sammanhålles af bröst- och svans
kolf. I bröstkolfven, hvars öfre del är af gjutjern och 
den ncllre af trä, ligga 2:ne staplar s. k. Belleville-ska 
fjedrar, hvari brokens ändar inklammas. Dess bugt läg· 
ges öfver sadeln (s fig. l och 3 ). Lavettagets öfriga 
2:ne delars utseende synes af fig. l pl. 3. Den korta 
kursören uppbär lavettens tyngd efter tillbordssättningen . 
Riktbommens utseende synes af b fig. l. Sjelfva kur
sören uppbäres af förrullarue och af rullar vid r fig. 3 
pi. 3. Vid bakre ändan af riktbommen finnas äfven dy
lika rullar. Såväl kursär som riktbom äro af jern1 och 
den senare kan tagas bort, samt fästes vid den förra ge
nom bultar vid b' och b". Kursörens sidastockar hafva 
en lindrig lutning inåt midskepps1 hvarigenom lavetten 
vid rekylen glider ned på däcket utan stöt. På främre 
axeln äro jernrullar Cj figg. 1-3) för att underlätta till
bordssättningen, hvilken liksom riktningen sker med talja. 
Utseendet af klämshufven synes af figg. 4 och 5 pl. 3. 
Den på högra sidan af .lavetten befintliga skruf med 
mutter tjenar att bestämma klämskrnfvens ansättnings
grad, hvarför dess skruf är gängad med ringa stigning 
på gängorna; skrufven på venstra sidan ansättes af sig 
sjelf vid rekylen genom dess häfarm, (h figg. 4 och 5), 
som rör sig uti en från lavetten utgående fyrkantig bygel 
(k fig. 4.) Dess skruf har betydligt större stigning på 
gängorna. 

De engelska lavetterna för tyngre pjeser äro alla af 
Scotts konstruktion, hvilken torde vara tillräckligt känd 
för att ej erfordra närmare beskrifning. Dess hufvud
sakligaste egenheter äro: starka lamell-kompressorer (den 
s. k "Bowcompressor"), kugghjulsutvexlingar f<ir åstad· 
kommande af sidoriktningen (hvilket erfordrar kuggbågar 
i däcket), samt wincher och kedjor för inhalning och 
tillbordssättning. Man har vid dem ej skytt användande 

4 



50 

af mekaniska hjelpmedel å nästan alla lavettens delar 
för åstadkommande af lättrörlighot, så att somliga ma
skinerier gifva en vinst i kraft af ända till 120 gånger 
handkraften, och härigenom vunnit att de engelska lm
nonorna i allmänhet äro särdeles lättskötta och erfordra 
ett ringa antal m~tn för sin botjening. På lavetter till 
de tyngre kanonerna finnas t. o. m. hydrauliska lyftma
skiner för att höja dem på sina rullar för inhalning eller 
tillbordssättning. Den stående tendensen är för närva
rande i England att äfven för de lättare kanonerna så 
mycket som möjligt minska användandet af handkraft 
och ersätta densamma med maskiner. 

Till den Kruppska 12-zoll kanonen användes ett för 
kustbatterier afsedt lavettage, bestående af kursär och 
lavett, båda af jern. Kursören har on lutning af 4°, 
hvarigenom lavetton efter skottlossningen af sig sjelf 
återgB.r till valls. Den hvilar på 2:ne par gjutstålsrullar, 
hvars axlar genomgå lager af smidt jern. Emellan kur
sörens siclostockar ligger en hydraulisk rekylhämmare, 
hvars cylinder fylles mod glycerin till en qvantitet, som 
oj får öfverstiga H litrcs. Pistonen har en diameter af 
nära l kaliber, samt är försedd mod L1,Hl lll.m. hål. Den 
automatiska tillbordssättnings-inrättningen består af 2:ne 
till kursörens siclostockar fastskrufvado skenor, på hvilka 
lavettens akterrullar glida upp under rekylen, sålunda 
upplyftande dess sidaplankor och tvingande förrullarue 
att öfvertaga en del af tyngden. Starka kautschucks
buffertar emottaga stöten af lavettens bröstkolf vid till
bordssättningen. sidoriktningen verkställes genom en 
ketting, som går omkring en vals vid kursörens bakre 
ända och är spänd åt båda sidor. Denna vals röres 
igenom ett hjulvork. 

Sjelfva lavetten består af 2:no sidaplankor af dubbla 
jernplåtar; sidaplankorna förenas genom bottenplB.t, bröst
och svanskolf. Höjdriktningen sker genom on kuggbåge, 

51 

som endast med öfre ändan är fastbultad vid ett jorn
band omkring kammaren, och hvars rörelse ledes af en 
rulle på dess främre, konkava sida och ett .dref med ut
vexling, som ingriper i kug-garue på dess bakre sida. 
Höjdriktningsinrättningen medgifver en elevation af 17° 
och en depression af 4°. Kursören är vid sin främre 
ända försedd med pivot. 

Lavettagot är inrättadt för skjutning öfver bank eller 
genom embrasur med en knähöjd af 1,9 metres, 
Lavetten väger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5650 kilo. 
Kursören d:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 15350 , 

S:a21000 kilo. 

I betraktande af kanonens stora tyngd kan detta 
lavettage anses såsom serdeles lätt och af beqväm skötsel, 
samt vo.raktig konstruktion. 

Inom pre1tssiska flottan användes för den Kruppska 
15 ems kanonen ett lavettage, h vars utseende synes af fig. 
l pl. IV. D et är konstruerad t af hr E. W agenknecht 
i Danzig, och kallas "Brookwelle Laffete". 

Denna lavett h vilar baktill på 2:ne släpbyglar och 
framtill på 2:ne fotstöd, för hvilka sistnämnde en skena 
finnes uti däcket. Så länge dessa stöd hvila på skenan, 
vidröra lavettens förrullar icke däcket, men sedan de vid re· 
kylen nedglidit derifrån emottaga rullarne lavettens tyngd, 
och den kan då sättas tillbords. F ör att underlätta den
na manöver finnes i lavettsvansen en 3:dje rulle, fig. 3 
pl. IV, som medelst en spak och 2:ne axlar kan gifvas 
en sådan ställning-, att släpbyglarno upplyftas från däc
ket, och lavettsvansen h vilar på denna rulle. Dess axlar 
sitta ut~ en jernring, som sjelf kan vridas i horizontal
planet, hvarigenom lavettsvansen kan svängas. Lavetten 
har på sin bröstkolf en s. k. gaffel, som med sitt hak 
griper omkring en pivot, och tjenar att hålla lavetten 
midt i porten. 



Tillbordssättningen sker medelst den på en vals 
upprullade broken. Denna vals har på sin högra sida 
ett kugghjul och ett dref, samt på den venstra en re
kylhämmare, hvars utseende synes af fig. 4 pl. IV. 
Denna består af ett inre bromsband m, ringen o och det 
yttre, vid venstra sidaplankan fästade bromsbandet p. 
Detta band är sammansatt af 2:ne delar, hvilka å ena 
sidan genom skrufhylsorne vid q med ett elastiskt mel
lanlager äro fästade vid sidoplankan, men å andra sidan 
medelst den eccentriska, i sidaplankan rörliga skrufbulten 
z, äro sins emellan förbundna. Bulten z går med sin 
grofre del igenom ändan af den korta bandbiton, under 
det en med den längre band-delen vridbart förbunden 
hake griper omkring bultens smalare del. Om nu bulten 
z genom nedtryckande af häfarmen r vrides, så drages 
båda banddelarue tillsammans och bandet tryckes fast 
emot ringen o. Det inre bandets båda ändar samman
hållas genom häfstången n. Vid rekylen vrider sig 
brokaxeln, i, uti pilens riktning, och tvingar bandet att 
vidgas och trycka emot den fria ändan af den ovala, lod
rät stående lilla häfstången n, lwarvid "bromsning" äf
ven nu uppstår. 

Uti den Österrikiska marinen är en lavett af ofvan
stående slag under försök tillika med en annan, hvars 
utseande synes af fig. l pi. V. Don sistnämnde är kon
struerad af österrikiska artillerikomiteen och benämnes 
"half-kursör-lavett". Försökslavetten har blifvit tillver
kad af Krupp och finnes redan i Pola. Kursören har, utom 
pivoten, en längd af 2060 m.m. och hvilar pil. för- och 
akterrullar. Lavettens sidaplankor utgöras af starka, 
enkla jernplåtar, hvilka släpa på kursören medelst för
och akter befintliga släpsulor af messing; på sidaplan
korna sitta riktinrättning och rekylhämmare, samt bröst
rullar. Svansplåten (bottenplåten) är nedsänkt under 
öfre ytan af kursörons sidostockar, och förlagd inom de-
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samma, såsom af fig. 2 pi. V synes. Vid lavettens inre 
ända befinner sig en pUtt, som är forbunden till lavettens 
svansplåt medelst 3:ne starka skrufvar, och hvilka tillsam
mans med 2:ne sidaväggar och on undorpl ftt äro hopsatta 
till en sorts låda, igenom hvars väggar går den excentriska 
axeln för akterrullarne. Vid baxning h vilar lavetten holt 
och hållet på kursören, då excenteraxeln hålles på låg 
kant, och d<;Jn aktra underplåten endast lätt berör däc
ket. Vid rekylen nodglida lavettens messingsplåtar från 
sidastockames sluttande ytor, så att kanonens och la
vettens tryckning småningom kommer att upptagas af 
den vid lådans underplåt sittande släpsulan. Vid till 
Lordssättningen upplyftes lavettsvansen medelst den 
excentriska akter-axeln, h\'arvid sidoplankornas förrullar 
blifva verksamma. Rekylstopparen, hvars utseende synes 
af fig. 3, befinnes utanpå kursörens sidostockar. Denna 
inrättning är i öfrigt alldeles lik den Scottska rekyl
hämmaren. 

'rill de refflade mörsarne användas lavetter mud 
högt uppstående tapplager för att medgifva de höga 
elevationsgraderna och (för landtartilleriet) s/i inrättade, 
att de kunna förses med axlar och hjul för transport. 

Den Kruppska 28 cms mörsaren, som endast är af
sedd att uppställas uti kustbatteri, har ett lavettage, som 
kan tjena till exempel på nutidens fordringar i den vägen. 
Det består af lavett och kursör, hvars siclostockar hvila 
på en undre bäddning. 5 st. cirkelformiga skenor upp
bära tyngden af sys temet, hvilkct visas å pl. VI, under 
skottlossningen. Sidoriktningen verkställes medelst en 
ketting, upplindad på en vals, som arbetas genom utvex
ling af kugghjul sedan lavetten blifvit genom den excen
triska akteraxeln upplyftact på sina rullar. Höjdriktningen 
åstadkommes medelst ett clrifhjul, som ingriper uti en 
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kuggbåge, fästad under mörsaren från långa fältet till 

kammaren, och hvars medelj)unkt ligger på tappaxeln. 

Med denna inrättning kan gifvas on elevation af 75°. 

Inhalningen sker med talja och winch, och tillbordssätt

ningen genom lutningen af kursörens sidostockar. La
vetten har hydraulisk rekylhämmare. lVIörsaren väger 

10000 kilo., och lavetten med kursär 9220 kilo. 

Do stora ofta byarandra motsäcrande fordrincrar -o o 

såsom t. ex. hastighet vid manövrerandE' erh:'illen med 

minsta möjliga kraft - som måste uppställas på ett 

godt lavettage till sjöbruk för tunga kanoner, göra att 

detta är serdeles svårt att erh:'illa. 

Man kan ockaå knappast sät,a, att n:'igot ver~ligt 
godt, alla fordringar motsvarande dylikt, för närvarande 

finnes. Det torde vara nödvändigt för dess åstadkom

mande att alldeles bryta mecl de gamla traditionerna och 

slå in p:'i nya vägar, men det är tydligt att s:1dant utan 

föregående försök ej vore klokt, hvarjemte ingen lär vilja 

åtaga sig ansvaret för anskaffande af en ny, dyrbar och 
of'örsökt materiel. 

"Polaris" nordpolsresa. 
(Ur Nautical Magaz1uc). 
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Denna nordpolsexpedition visar en . så märkvärdig 

blandning af framgångar och motigheter, att berättelserna 

om expeditionen äro både intressanta och högst vigtiga 

i afseende p:'i frågan om arktiska upptäckter i allmänhet; 

hvarjemte de i sistnämnda hänseende må anses såsom ser

deles uppmuntrande. Don som ursprungligen genom

dref detta amerikanska försök att uppnå N ordpolen var 

kapten Hall, en man, som fastän han ej var sjöman, 

redan hade gjort god tj enst såsom arktisk upptäckts· 

rosande. Han hade lefvat fem år ibland Eskimåerna, 

vant sig vid deras lefnadssätt och lärt sig deras spruk 

under sträfvan att erhålla ytterligare underrättelser om 

ödet af Sir J oh n Franklins expedition. Under loppet 

af sina forskningar gjorde han den intressanta upp

täckten af ett äldre "settlement" af Sir Martin Frobi

sher, hvarom en berättelse finnes uti amiral Gollinsons 

upplaga af donna tidiga upptäckares resor, publicerad af 

Hakluyt Society. År 1870, kort efter hemkomston till 

Amerika, började Hall agitera för en arktisk expedition 

i ändamill att uppnå N ord polen, och Förenta Statornas 

styrelse understödde försöket genom att skänka honom 

en äldre trl\k::monb!it om 187 tons , kallad "Periwinklo", 

sedermera omdöpt till "Polaris", och 50,000 dollars, 

ehuru den afböjclo förslaget att utrusta on sjöoxpeclition. 

"Polaris" visade sig omedlertid, såsom man kunde fiir

vänta, vara ett dåligt fartyg för ändamålet af on arktisk 

expedition. Hall tog med sig sllsom navigationsskep

pare on erfaren hvalfångare från Connecticut, kapton 

Buddington, under hvilkcn kapten Tyson var andre 

styrman, och doktor Bessells, on tysk läkare och na

turalist, som deltagit uti den tyska arktiska expodi-
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tionon af år 18G9, hade sig uppdraget det vetenskapliga 
området. Morton, som hade varit först De Kanes och 
sedan Halls steward, samt Hans Christian, eskimåen, 
hvars namn är bekant för läsare af Karres och Hayes 
resor, tillhörde ä f ven sällskapet, h vilket med besättning 
och alle man rälmade endast 30 män, qvinnor och barn. 
Deribland voro 8 eskimåer. 

('Polaris" lemnade Brooldyns örlogshamn den 29 
Juni 1871, och seglade, efter komplettering aff'örråderna 
i Disco på Grönland, utan svårigheter eller äfventyr upp 
genom Baffins Bay, Smith Sound, Kan e Basin, in uti 
Kennedy Channel till Cap Constitution, på Lat. 80° 23', • 
den yttersta punkt Kane uppnått il.r 1854. Här . lef 
det utrönt, att det öppna haf i Norr, hvilket Kane gis
sade vara det länge eftersökta Polarhafvet, endast var en 
utvidgning af Kennedy's Channel till en bredd af från 
30 till 60 minuter i Ost och V est, h vilken Rall följ
aktligen benämnde Polaris bay. Vid passerande häri
genom fann man dess längel vara 70 a 80 mil, hvarefter 
den liter drog sig tillsammans till en bredel af 20 a 25 
mil, och denna nyligen upptäckta del kallades Robesons 
Straits för att hedra statsekreteraren för flottan i Amerika, 
som varmt intresserade sig för expeditionen. Den 24 
Augusti, då "Polaris'' utan minsta svårighet hade uppnått 
82° 16' Latitud, hvilken punkt är betydligt nordligare 
än som någonsin blifvit uppnådd af något fartyg, blef 
hon till sist omgifven af isen. Kapten Tyson sade, att 
han kunde från toppen se vattenhorizont N.O.-vardt, 
men hans utsago blef i detta fall motsagd af andra ut
kikar. :M:an öfverensstämde likväl deruti, att den yt
tersta synliga delen af Robesons Straits höga vestliga 
strand sträckte sig mot N.O., och sådan är följakt
ligen för närvarande gränsen för vår geografiska kun
skap i denna rigtning. Kapten Buddington ansåg det 
nu vara rådligt att återvända och öfvervintra i Polaris 
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bay, till stort missnöje för alla ombord, som delade kap
ten Tysans åsigt, att det var möjligt fortsätta ändå längre 
nordvardt. lVIen fastän ett sådant tillvägagående torde 
varit möjligt för ett starkare och bättre bemannadt far
tyg, sit hade "Polaris" blifvit så allvarsamt tilltygad uti 
isen, att man ej kan förundra sig öfver dess navigations
kaptens beslut. Hon fördes följaktligen den 5 Septem
ber till "Thank-God-bay" på N.O.-stranden af Polaris 
bay lat. 81° 30'. Den 10 Oktober begafsigkaptenHall, 
som endast motvilligt synes gifvit med sig i afseende 
på återtåget, i väg öfver land med ett litet antal följ<'
slagare. Han kom likväl icke längre än till 82:dra pa
rallellen till ett ställe vid Robeson straits, som han kal
lade Newman Bay. Efter sin återkon1st till fartyget 
anfölls han af en ~;l ags lamhet och dog den 8 November, 
hvarefter han blef begrafven på stranden och ett monu
ment af trä upprest på hans graf. Vid den forsta af
delningens af expeditionen återkomst till Amerika, -
hvarom strax skall berättas - utbreddes på visst håll 
diverse insinuationer derom, att hans död ej varit natur
lig. Det må vara tillräckligt att säga det undersöknin
gen tydligen visade dessas grundlöshet. 

Efter Halls död ofvergick hela befälet till kapten 
Buddington, som synes genast hafva öfvorgifvit hvarje 
tanke på vidare upptäckter och bestämt sig för att 
komma hem så fort som möjligt. Likväl kunde natur
ligtvis inga mått och steg i detta afseende tagas före 
nästa årstid, och "Polaris" qvarblef följaktligen öfver 
vintern i 'l'hank-God-bay. I denna, den nordligaste 
region, hvarest en öfvervintring någonsin företagits, visade 
sig klimatet betydligt mildare, än det är åtskilliga gra
der sydligare. I Juni var den, hamnen omgifvande, slät
ten fri från snö; ett krypande gräs betäckte marken och 
gaf föda åt talrika lemlar, muskus-oxar och kaniner. -
Vilda blommor funnas på skyddade platser och stora 
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flockar af olika slags foglar kommo upp söder ifrån, un
der det spår af eskimåer stundom syntes. Man märkte 
äfven att en strömfåra, sättande sydvardt med 1 knops 
fart, förde isen och, besynnerligt nog, något drifved ut
för Robesons strait genom Smiths Sound ut i Baffins
viken. Den 12 Aug. 1872 blef "Polaris'' fri från isen 
och begaf sig i väg på hemresan. Man skulle natur
ligtvis kunna tänka, att då kapten Buddington var en
dast 40 mil söder om den yttersta föregående sommar 
uppnådda punkten, ban skulle gjort ett annat försök att 
komma nordvardt, men man måste betänka att fartygets 
dåliga skick skulle hafva gjort ett sädant försök serdeles 
farligt, ty när han befriades från 'rhank-God-bay, dref 
packisen med den nyssnämnde strömmen utför Robeson 
Strait, och han skulle haft att bekämpa denna till dess 
han upptäckt någon klar ränna, ledande mot norden. 
Att göra detta med ett fartyg så läckande, att det en
dast kunde hållas flott med fmgpumpen, var tydligen utom 
all fråga. Såsom. det nu var, blef "Polaris" snart fast i 
isen på Lat. 80° 2' och fördes med denna, med trossar 
fast&urrad, till ett större isfält af strömmen nästan in uti 
N orth \V ater of Baffins B a y. Fartyget var då så svårt 
söndertuggadt, att den 15 Oktober på Lat. 77° 35' utan
för Whale Sound båtar och proviant utsattes på isen, 
och förberedelser gjordes för att öfvergifva det. Det var 
under en mörk natt och med en bård sydlig storm och 
snö, samt då andre styrman Tyson., meteorologen lVIyers, 
stewarten Herou, 7 sjömän och 2 eskimåer med hustrur 
och familjer hade gått i land på isen, som fartyget ha
stigt gick 1 drift från isfältet, hvarvid några mäu, som 
höllo på att gå öfver sidan, med knapp nöd kunde åter 
uppnå detsamma. ' 

Expeditionens historia är härefter delad i 2:ne ser
skilda afdelningar, berättelserna _ från dem, som blefvo 
lemuade på isfältet., och dem, som med kapten Budding-
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ton stannade ombord på "Polaris". Do som tillhörde den 
förra afdclningen - den på isen - säga, att vid dag
ningen sågo de fartyget tydligen omkring 4 mil borta, 
och som de gjorde de mest förtviflade försök att till
draga sig dess uppmärksamhet, tviflade de aldrig på, att 
det skulle återkomma för att upptaga dem, samt häugde 
fast vid denna tanke, äfven sedan de sett "Polaris" gå 
in uti en vik bakom Northumber1and Island, beslå sina 
segel och släppa ut ånga. Mr Ohester, som nu tagit 
tjensten såsom förste officer om bord, intygar att från 
toppen intet kunde ses af deras förlorade kamrater. Par
tiet på isen gjorde nu förtviflade försök att uppnå land, 
men deras ansträngningar voro fruktlösa, och de voro 
glada att åter uppnå isfältet med sina båtar sönderslagna. 
En af dem blef snart uppoffrad till . bränsle, ty det synes 
att de inom kort blefvo skiljda från cle 25 tons kol, som Mr 
Ohester säger voro utförda på isen. Eskimåerna byggde 
nu .3:ne kojor af snö, och i dessa tillbragte partiet vin
tern med en temperatur ständigt vid fryspunkten, under 
November, December och Januari lefvande pi\ sin pro
:viant, och ±rån slutet af Februari och i l\'Iars förnäm
ligast på fåglar och skälar, som de dödade. Under sist
nämnde månad, då isen visade några symptomer af att 
bryta upp, togo de till sin enda återstående båt och 
ledo förskräckliga svårigheter samt förlusten af nästan 
all deras återst~ende proviant ibland de smärre isfälten, 
på hvilka, ehuru de öfverspolades af sjöarne, de stundom 
voro tvungna att uppdraga sin båt. Slutligen stirrade 
hungersdöden dem i ögonen, då skrofvet af en björn, 
som de skjöto den 21 April, räddade dem, och snart 
derefter påträffade de skälar. Den 29 upplyste dem den 
välkomna åsynen af en ångare, att de uppnått skäl
fångaretrakten, och följ ande dag blefvo de upptagna af 
skälfångare-ångaren Tigress, kapten Bartlett, på Lat. 
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N. 53° 33', ondast 40 mil från land, nära \Volf Island, 
samt förda till St. Johns, Nrw Foundland. 

De, som qvarstannat ombord på "Polaris", sleto emcd
leJtid äfven ondt. Då största delen af kolförrådet blif
vit qvarlemnat pi\ isen, kunde man ej hålla mycket ånga 
uppe, isynnerhet som donkeyrnaskinen måste ständigt 
hållas gående för att pumpa fartyget, h vilket var så hårdt 
läck, att "do ej skulle blifvit förvånade öfver att se hen
ne gå ned b vilket ögonblick som helst". Så snart kap
ten Buddington hade någon möj lighet härtill, satte han 
henne på land på Littleton I sland. Här byggde de en 
koja med virke från fartyget och til lbragte vintern tem
ligen komfortabelt, sedan förråder och proviant, samt 
det återstående af kolförrådet, blifvit ilandförda. Der 
var ett eskimåläger några mil längre bort, och dessa in
födingar visade sig vara nyttiga vänner, i det de med 
sina hundslädar hjelpte till att föra saker i land från 
fartyget och försåga de skepps brutne med färdiggjorda 
polskläder och färskt kött af valrosslofver, hvilket räd
dade dem från skörbjugg. På våren 1873 tog man i 
verk med att göra 2:ne båtar utaf ''Polaris" bordlägg
nino och i dessa embarkerade de den 3 Juni, den ena 01 

stående under kapten Buddingtons befäl, den andra under 
M:r Chester. De uthärdade en hård storm och starka 
snöfall, hvarunder de lyckados skjuta några små sjö
fåglar, som de åto råa. Hvarje natt slogo de läger p& 
isen och uppgjorde en liten eld af sönderhugget tll.g
virke och litet olja, hvilken satte dem i stånd att fll. en 
spilkum hett the. P& detta sätt höllo de ut och styrde 
sydvatdt till den 23 Juni, då de voro omkring 25 mil 
S.O. om Cape Y ork, b varest de upptäcktes af utkiken 
på Ravenscraig, kapten Allan, bvalfiskfångare från Dun
dee under det de försökte bereda sig väg genom pack-' isen i Melvillo bay i hopp att uppnå de Danska kolo-
merna. Sedan de blifvit mottagna ombord på detta 
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fartyg, öfverfördes kapten Buddington , M:r Ohester, "M:r 
Morton och 8 andra till Arctic, kapten Adams, en an
nan hvalfångare från Dundee, hvilken anlände med dem 
till Tay den 18 sistl. September. 

Vi äro ännu ej i besittning af detalj01·ade under
rättelser rörande expeditionens vetenskapliga resultater, 
men dessa anses af d:r Petermann vara af "utomordent
ligt värde". Upptäckten af det jemförelsevis milda kli
matet uti Polaris bay, och af tillvaron af en genom Ro
boson sh·ai.t sydvardt sättande ström, äro i sig serdeles 
vigtiga. Dess~tom anses d:r Bessells hafva gjort n8.gra 
mycket anmärkningsvärda observationer. För första g&n
gen hafva pendel-experimonter blifvit gjorda så långt 
nordligt1 som på Lat. R l 0 38', ot'h det säges att nytt 
ljus blifvit sprid t öfver isbildningstbeorien (Glacial theory ). 
Ytterligare erhöllos många intressanta specimen af mi
neralogisk, botanisk och zoologisk art, fastän olyckligt
vis åtskilliga lådor gingo förlorade, då fartyget gick i 
drift från isfältet. Det faktum, att så vigtiga resultater 
kunnat erMllas genom en så fåtalig expedition uti ett 
fartyg sådant som "Polaris", hvilket var ytterst olämpligt 
för ishafsnavigation, borde verka på Engelska regeringen 
s&som en kraftig anledning till utsändande af en, på läm p_ 
ligt sätt organiserad expedition. 

Man boppas att Amiralitetet icke skall helt och 
hållet till utländsk företagsamhet öfvergifva ett fält för 
upptäckter, som visat sig såsom en utmärkt uppfostrings
skola för officerare vid fl.ottan. 

Sedan ofvansHl.ende var skrifvet har: 
New-Y ork Tribune publicerat långa berättelser öf

ver samtal med dem, som utgjorde "Polaris" besättning 
och blefvo räddade på Ravenscraig, och några nya upp· 
lysningar hafva derigenom erhållits angående misshällig
heterna emellan expeditionens ledare. Kapten Budding
ton gör ingen hemligbet af sin stridighet med kapten 



Hall, och det synes att cfte1' den senares död tvisterna 
ombord blefvo ännu bittrare. Slutligen uppsatte d:r 
Bessells en skrift, hvilken Buddington undertecknade. 
Det var en öfverenskommelse om delnin"' af befälet så 

o ' 
att den förre skulle helt och hållet hafva kontrollen öf-
ver den vetenskapliga afdelningen och den senare in
skränka sig till befälet öfver fartyget Dokumentet slu
tar med en högtidlig förklaring, hvilken, ehuru besyn
nerlig den än låter, likväl under dessa omständigheter 
kanske ej var öfverflödig, och som innefattar att under
tecknarne verkligen "voro allvarsamma uti de undersök
ningar för hvilka de blifvit utsän~la". Man erfar att 
Förenta Staternas regering håller på med en undersök
ning öfver alla omständigheter af denna sak. Under
rättelser hafva äfven blifvit mottagna från Tigress, som 
utgick för att uppsöka Polaris. Den plats, hvarest far
tyget sattes på land upptäcktes, och den af de skepps
brutna uppbyggda kojan befanns upptagen af eskimåer~ 
hvilka förklarade att vraket af "Polaris" till deras stora 
ledsnad sjunkit och att '"tt mindre isberg eller isfl.o ha
de stannat på grund deruppå, så att de ej kunde komma 
åt det för att bryta sönder det och begagna sig af dess 
timmer. 

"Ravenscraig~' har återvänd t till Dundec och medförde 
en af de båtar, som de skeppsbrutne byggt på Littleton 
Island. Den skall uppställas uti thr. Smithsonian Insti-

. tute, Washington. Slutligen anlände den 22 sistl Oktober 
hvalfångaren Erik till Tay med sista återstoden af "Po
laris" besättning (M:r Bryan, astronom, en sjöman och 
en eldare), hvilka blifvit öfverförda från Ravenscraig till 
Intrepid och derifrån till Erik. 
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Ronter för ångbåtstrafilren i Indiska Ocean. 

(Ur J\IIitthcilnngcn ans tlcm Gebiete des SccwesenB). 

Det kongl. meteorologiska institutet i N ederländerna 
offentliggjorde nyligen routerna emellan Aden och Strait
Sunda för holländska ångbåtslinien, under alla årstider 

' från Holland till J a va och åter via Suez-kanalen. 
För de till Ostindiska arkipelagen trafikerande far

tyg torde ett kort utdrag af resultaten af detta Instituts 
forskningar vara af intresse, 

Det för detta ändamål undersökta gebitet aflndiska 
Ocean sträcker sig till 10° Syd och genomskäres af 
equatorn , öfver hvilken solen under årsloppet förändrar 
sin deklination från 23 1

/ 2° S. till 23 1
/ 2° N. 

Om Indiska Ocean icke begränsades af en stor kon
tinent, så skulle man här varseblifva samma luftströmar 
som i Atlantiska och Stilla Oceanerna, d. v, s, ett under 
årets lopp sig förskjutande stiltjebälte, norr om hvilket 
man hade nordostpassaden och säderom sydostpassaden. 

Den stora, Asiatiska kontinentens läge norr om 
eqvatorn förorsakar dock betydliga störelser, åtminstone 
under sommarmånaderna, när solens deklination är nord
lig. Det är under denna årstid, som monsunerna herr
ska; den under sommaren på nordliga halfklotflt starkt 
uppvärmda luften stiger hastigt i atmosferen, i följe 
hvaraf stiljebältet drages mot norr. sydostpassaden 

· sträcker sig ända till eqvatorn, på samma tid som S.V,
monsunen råder norr om denna passad. N ordostpas
saden tränges tillbaka och upphör att blåsa, för att 
icke visa sig i Indiska Ocean förrän på hösten, sedan 
stiljebältet åter dragit sig mot söder. Dessa begge vin
dars styrka är större i samma mån som luftströmmen 
hastigare uppstiger. 
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Om don stora asiatiska kontinenten icke vore för
handen, skulle man i Indiska Ocean iakttaga samma · 
hafsströmmar som i andra oceaner, d. v. s. en varm 
emot polerna i nordostlig och sydvestlig riktning löpan
dc eqvatorialström j emte motströmmar, hvilka här och 
der på hafsytan sätta fri\n polerna till eqvatorn i rikt
ningarne N.O. och 8.0. Den sydliga polarströmmen 
existerar nog, mon hon framtränger längs Australiens 
vestkust i Indiska Ocean. 

Eqvatorialströmm en tvingar sig en väg genom Mo
zambiqu e-kanalen och längs lVIadagascars kuster. Dock 
finn er man norr om 5° Syd i stället för en underström 
en sådan på ytan, liksom i chinesiska hafvets nord
liga del. 

Af dessa iakttagelser och med hjelp af holländska, 
engelska och amerikanska fartygs loggböeker, såväl som 
direktören för mariu-departementet Van Goghs 1858 här
af dragna slutsatser, blef det för holländska institutet 
möjligt, att på sjökortet utmärka \'issa "trackar", för att 
med fördelaktigaste begagnande af vind och ström göra 
hvarje resa från Aden till Strait-Sunda och åter lättare. 
Undantag härif~ån är tiden emellan November och :Mars, 
då man är tvungen att med vinden. förifrån från Strait
Sunda, ånga upp under Sumatra, tills man passerat 
eqvatorn. 

Sjökorten med dessa "trackar" utkommo samtidigt 
med anvi:mingarne för desamma, och vi vilja försöka att 
tydliggöra dessa router för dem, som icke äro i tillfälle 
att förse sig med dessa kort. 

V ägen är från Aden till Strait-Sunda under April, 
Maj och Juni månad följande: 

I första h älften af April äro vindarue i Arabiska 
viken ännu ombytliga, likväl finner man i sednare hälf
ten af denna månad S.V. monsunen redan utanför Aden
golfen, och denna vind varar med tilltagande styrka un-
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der :Maj och ,Juni, hvarför man kan sätta direkt kurs 
på Strnit-Sunda mellan Maldivorna ocl1 ~accadiverna. 
B~i::it iir att 8yd ifrån lVlinicoy styra genom "Atta-graders· 
kanalen" (så kallad emedan ett fartyg bör hålla sig på 
so latituJ). Rådligast är att vid slutet af routen angöra 
Eun·ano och siitta kurs em.ellan Engano ocb Sumatra
ku~eu U]Jp mot "Flat point" på Sumatra. I dessa må
nader träffas 8 .0.-passaden af till Aden retournerade 
fartyg emellan 5 11 och l 0° Sydlig bredcl. En ångbåt till 
Aden gör derföre häst att hålla sig pil 8° eller go syd
lig latitud, gå söder om Chago-arkipelagen, för att se
dan långsamt böja upp mot eqvatorn, som är bäst att 
skära i närheten af 60° ostlig longitud. Genom en så
dan kurs begagnas alla fördolarue af sydliga och syd
vestliga vindar, h\'ilka i början äro lätta, men alltmer 
tilltaga i kraft, all t efter som fartyget fortskrider, s~ att 
det uppnår Aden mellan Socotra och Cap Guardafm. 

I Juli och Augusti månader herrskar S .V.-monsu
n en, h"arföre fartyg från Aden till S unda böra bi\lla 
samma kurs som i April-J u ni. S.O.-passaden sträcker 
sig i Juli och Augusti nästan upp till li.nien , så att ån
gare, hvilka vända åter från Sunda, kunna sätta kurs 
non om C hago-arkipelagen, ti lls de träffa S.V.-rnonsu
no n. Hafva de Httt densamma, böra do styra på Aden 
mellan Socotra och Cap Guardafui. 

I SeptembPr och Oktober tillr~1das fartyg från Aden 
att taga. en nordligare riktning för att ~å my~ke.t som 
m öjligt draga fördel af Vestvindar.n~, hVllka da t1~l:aga 
i styrka. Kursen gftr norr om Mnncoy och bast a1 att 
skära cqvatorn öster om 95° ostlig long. Efter vadc:-
1 l l l dP taO'aS inom eller utom lVIantaYlo ~cu \an cm·sen a · o 
öamc och ånga brukas för att längs Sumatras kust löpa 
m i Sunda-sundet. 

d k ll d Q S.O.-passaden är Från Sunda komman e s 'a , a 
~) 
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p& återgång, styra söder om Ohagos-arkipelagon liksom i 
April- Juni. 

Under November-Februari herrskar N.O.-monsunen 
i nordliga delen af Indiska Ocean och är då bästa kur
sen till Sunda mellan Socotra och Cap Guardafui, med 
afsigt att söka stiltje bältet, som har flyttat sig från 
Mauritius meridian till inemot Su matra , och sedan styra 
emellan Maldivem a och Ohagos-arkipelagen ti ll Engano. 

Ett fartyg, destineradt till Aden, bör i hvarje fall 
uppsöka N.O. monsun, som dessa månader är den herr
skande i Bengaliska viken. Förelenskull styr man längs 
Sumatras kuster, der - om man ångar mot vind och 
sjö - brisen är måttligast. För öfrigt beror af om
ständighetema, om man bör välja kursen öster eller ve
ster om Mantavi-öarne. Träffar man N.O. monsunen 
norr om linien, så sätter man kursen p& Aden söder om 
Oeylou och norr om M:inicoy, sedan norr om Socotra 
till Aden. 

I lVIars börjar N.O. monsunen att bli svagare och 
N N. V. vindar uppträda. Med destination från Aden 
tili SundQ är det denna månad bra att hålla sydvart 
mellan Socotra och Afrikanska kusten; sedan skär man 
eqvatom mollan 68° och 7'2° Ost och sätter kurs pit Su
matra ~ stiltje regionen, der variabla vestliga vindar råda, 
under Jakttagande att skära lOO:de longitudsgraden norr 
om 5° Syd. 

För att undvika der vinden st&r hårdast denna månad 
bör ett fartyg på hemresan ånga långs Sumatra och vester 
om l\fantavi-öarne styra N.V. till 4" eller 5° Nord, der 
variabla ostliga vindar träffas, medelst hvilka sedermera 
en kurs kan inslås söder om Ceylon och norr om Mini
coy genom Nio-graders-kanalen norr om Socotra till 
Aden. 

Dessa äro de fördelaktigaste router under årets alla 
perioder, h vilka kunna gälla såsom rättesnöre för kaptener 
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på de i Indiska Ocean trafikerande hgare, och hvilka 
router äro utmärkta å sjökorten. 

Med afseende på den ökade ångbåtstrafiken i Indi
ska Ocean synas dessa uppgifter särdeles praktiska och 
böra utan tvifvel med intresse upptagas af alla ångbåts
kaptener, som gå till Sunda-sundet och China via Suez 
kanal. 



Från Gladans öfvervintriug vid Spetsbergen, 
af K. 

Då de väderleksförb&llanden, som sistliden vinter 
voro rådande i da arktiska regionerna torde få anses 
temligen ovanliga, och då detta var första giingen något 
svenskt örlogsfartyg blifvit af omständigheterna tvunget 
att passeta en vinter i dessa aflägsna och af naturen 
hårdt lottade trakter, så har jag tänkt, att en kortfattad 
redogörelse för dessa omständigheter och berättelse om 
de ur sjömannens synpunkt vigtigare tilldragelserna un
der den nödtvungna instängningen derstädes ej skulle 
vara utan allt intresse för Iäsarne af denna tidskrift. 

Bogserad af Polhem lemnade Gladan Isfjorden den 
4 Aug. , hvarefter kurs sattes genom den grunda Fore
landsfjorden, som under ständiga lodningar passerades. 
Dagen 'derpå på e. m. kastades bogserkabeln loss och 
Gladan lade bidevind V.N.V. för styrbords halsar, då 
Polhem fortsatte sin väg nordligt för att uppnå Norsk
öarne. 

Den 8 hade Gladan kryssat upp förbi nämnde öar, 
då vinden mojnade ut. Polhem lemnade samma dag 
hamnen vid dessa öar och styrde upp mot Gladan, se
dan han fått denna i sigte, för att lemna bogseringshjelp. 
Det beslöts då att gemensamt försöka framtränga genom 
den temligen glesa drifis. som anträffades strax norr om 
Norsköarne. .M:en på Lat. N. 80° l' Long. O. 13° 10' 
blef isen så tätt packad, att ingen möjlighet fanns för 
ett vidare framträngande, hvarför båda fartygen vände 
för att närmare land, hvarest en isfri ränna syntes, göra 
ett försök att komrna ostvardt. V id W el come point nöd
gade oss dock den här ytterst täta isen åter att vända, 
och vi satte då kurs på Norsköarne, för att der invänta 
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bättre isförhållanden, samt ankrade i Fairhaven den 9 
Aug. Den 13 anlände ångfartyget Onkel Adam, med
förande renar och renmossa samt andra artiklar för ex
peditionens behof, och den 15 gjorde alla 3 fartygen ett 
nytt försök att komma ostvardt, men måste redan sarn
ma dag återvända till Fairhaven, denna gång mötta af 
ogenomtränglig is redan på Lat. N. 79° 57' Long. O. 
12° 30'. 

Från den 15 till den 27 Aug. låg Gladan till ankars 
i Fairhaven, utan att gynnsammare isförhållanden under 
denna tid inträffade. 

Den 28 Aug. gjordes aterigen ett försök, hvarvid 
vi, uppkomna till iskanten, mötte ett norskt fångstfartyg, 
som för sin färd från Hinlopen Strait, på en distans af 
omkring 50 minuter, användt en tid af 1-1 dagar. Under 
sådana förhållanden var det omöjligt för Polhem att 
bogsera Gladan genom isen, hvarför vi för 3:dje gången 
återvände till Fairhaven. Vändningspunkten var denna 
gång Lat. N. 79° 55' och Long. O. 129 12'. 

Efter 3:ne dagars S.O.-lig blåst blef den l Sept. 
kusten isfri, så långt man från den 700 fot höga toppen 
å N orskön kunde se, och Gladan gjorde då, bogserad af 
Polhem, ett 4:de försök att komma ostvardt, hvarvid vi 
den 3 Soptern ber inkomrna i Mossel bay, sedan Parry
ön, Brandywine bay, Murchinson bay och Treurenberg 
bay befunnits otillgängliga af is. Expeditionens ledare, 
professor Nordenskjöld, beslöt nu att öfvervintra i Mos
selbay, lwilkcn plats är för ändamålet serdelcs lämplig, 
då den eger en för alla vindar utom N.V. skyddad hamn 
samt tillräckligt fri horizont för observationers anstäl
lande. 

Vid Fairhaven hade blifvit qvarlemnade en officer 
och 4 man af briggem; bosättning, för att derstädes af
vakta ankomsten af Onkel Adam, hvilket fartyg blifvit 
sändt till Is(iorden för att afhemta kol. De hade order 
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att uppsöka oss uti n§.gon af följande hamnar: Liofde 

bay, Mossel bay, Treurenberg bay, Murchinson bay, Bran

dywine bay eller Parryön. 
Vid det sista af de upprepade försöken att komma 

till Parry-ön, som var expeditionens ursprungliga de

stination, uppnåddes den ostligaste longituden O. 17° 43' 

på Lat. N. 80° 14'; donna longitud är 5° ostligar8, än 

hvad som vid något föregående försök kunnat uppnås, 

och bestyrker den åsigt, som numera blifvit temligen 

allmän, att September månad är den gynnsammaste tid

punkten för ett ostligt framträngande norr om Spets
bergen. 

Den 5 Sept. anlände Onkel Adam till Mosselbay, 

och den 15 var Gladan i sjöklart skick efter lossning af 
lasten och fyllning af vattenförråd et, t' amt intagning af bal

last, hvarför afgångsdagen från Mossel bay bestämdes till 

den 16. Från den 3 till den 15 September var väder

leken serdeles vacker med stiltje och vacker, klar luft. 

Så långt man kunde skönja var hafvet utanför Mossel

bay alldeles isfritt, h vilket styrkte oss i , den förhopp

ningen, att inga ogynnsamma isförhållanden skulle hin

dra vår hemresa, isynnerhet då vi kände, att fångstmän 

qvardröja vid nordkusten af Spetsbergen till slutet af 

September och stundom under goda isår till början af 

Oktober. År 1868 navigerade äfven ångbåten Sophia 
den 4 Oktober vid denna kust. 

Den 15 September började en frisk N.V. vind att 

blåsa, hvilken tilltog så, att den den 16 växte till nära 

storm, varierande emellan N.V. och S.V., hvarför ingen 

möjlighet fanns att denna dag gå till segels. 

Under dagens lopp började spridda isstycken att in
komma i bayen och så småningom uppfylla den. På 

"~atten till den 17 stängdes bayen af ett temligen smalt 

:isbi:tlte, hvilket dock under de följande dagarue alltjemnt 
förstorades af de ismassor, som den ihållande stormen 
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förde mot denna kust, så att redan den 18 isfritt vatten 
ej längro kunde upptäckas. 

Till följe af vindens styrka hopskrufvades isen hård t 

och sarurnanbands till en ogenomtränglig massa, lwars 

mellanrum fylldes af den mängd snö, som föll under 

tiden från <len l G till den 22. Vattnets starka afkylning 

af ismassan och den inträffade kölden af från - 10° till 

- 20° Oels. bidrog äfven att göra isbältet kompakt. 

I hopp om att de sydliga stormar, som vanligen 

pläga åtfölja höstdagj emningen, skulle skingra isen, trod

d6 vi likväl ej ännu att vi skulle blifva tvungna öfver

vintra här. Men vinden fortfor ända till månadens slut 

att vara ogynnsam, i allmänbet vexlande mellan N ord 

och V est. Då den någon gång öfvergick till Syd eller 

Ost var den städse allt för laber, för att i någon mån 

kunna inverka på det fasta isbälte, som höll oss fångna. 

Detta förstärktes ytterligare genom den låga tempera
turen, vid slutet af månaden nedgående till - 28° Oels. 

så att en den 3 Oktober utbruten sydlig till ostlig storm 

ej heller hade några för oss märkbara verkningar på 

isens hige. 
Att dessa förh ållanden voro i hög grad ovanliga be · 

kräftades inom kort genom ankomsten, den 30 Sept., af 

7 norska fångstmän tillhörande G pli Spetsbergens nord

kust instängda fångstfartyg, hvaraf 4 vid G re y book och 

2 vid \Velcome point, med besättningar af inalles 58 man. 

Äfven dessa, som likvisst genom mångåriga färder 

till Spets borgens kustet förvärfvat större erfarenhet om 

dervarande väderleksförhållanden än nil.gon annan, hade 

blifvit öfverraskade af samma, af dem ingalunda befara

rade olycka, som vi. 
De voro icke försedda med förråder för en så lång 

tid , som man nu kunde antaga att vi skulle komma att 

tillbringa, afstängda från den öfriga verldcn, och vi måste 

således med dem dela våra provianttillgångar, som redan 
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förut, till följe af Onkel Adams och Gladans oväntade 
instängning, måste anses serdeles lmappn. 

Med ett parti af dessa ft\ngstmän, som afsågs böra 
afgä till Is~jorden, för att draga fördel af dervarande 
proviantupplag, afsändes till Sverige destinerade tele
grammer med underrättelse om expeditionens belägenhet, 
emedan en möjlighet fanns att detta parti skulle erhåll a 
lägenhet att komma öfver till Norge. hvilket de sjelfva 
syntes böjda att tro. 

Så snart vi af omständigheterna sågo oss försatta 
i nödvändighet att öfvervintm, gjordes Gladan dertill i 
ordning med alla för handen varande medel. 

Emodlertid ansågs ej rådligt att gifva dessa förbe
redelser för öfvervintringen större utsträckning i början, 
än att briggen när som helst kunde blifva i segelfärdigt 
skick. Först den 24 Oktober, då den mörka årstiden var 
nära och några dagars mildare väder varit r~dande. samt 
öppet vatten ej kunde ses, började uppsättningen af ett 
vinterkapell öfver hela fartyget, sedan briggen föregåen
de dagar blifvit afriggad. Till kapellets uppsättande an
vändes följande materialier: 12 st. sparr, alla ledsegels
spirorna, båda vaterbommarne, reserv-ldyfvarbommen, 
reserv-märsråen och briggsegelsgaffeln, 2:ne märssegel, 
2:ne focksegel och 2:ne bramsegel, alla seglen af brig
gens mest slitna. Deröfver lades några pressenningar 
för att gifva det hela större täthet och styrka. 

Den fiende, som under föregående arktiska expe
ditioner visat sig svårast att bekämpa, är skörbjuggen, 
hvilken äfven denna vinter skulle skörda så många 
offer bland de till Isfjorden anlände fångstmännen , 
som derstädes så olyckligen omknmmo midt ibland 
förråder af alla slag, boende uti ett varmt hus, och ej i 
brist på annat än insigten om faran att hängifva sig åt 
ett lättjefullt lif, en fara så mycket större, som en viss 
dåsighet lätt öfverfaller menniskan i dessa klimat hvil-
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ken med alla möjliga intellektuella och physiska medel 

måste bekämpas. 
Då köld, fukt och osnyggh et derjemte äro de om

ständigheter, som anses verka till skjörbjuggens upp
trädande, var det angeläget att vidtaga sådana anordnin
gar, att dessa så vidt möjligt var kunde fö rekom mas. I 
sådant afseende anordnades trossbotten på följande vis: 
mollanrummen emellan däcksbalkarne brädbcldäddes. 
Allt jern öfverldäddes mod dref och segeld nk. På tross
däck utbreddes renhudar, lwilka upphandlades fi·ån po
lftl·expeditionens förråder. Den ena segelkojen inrättades 
till sjukhytt; den andra sammanslogs med en närgrän
sande hytt och inreddes till bad- och tvätthytt. Bord 
och tvättfat tillverkades och uppsattes; lampor och ljus
stakar tillverkades af tömda preservburkar m. m. 

]'ör att kunna gifva besättningen den så nödvändi
ga sysselsättningen, äfven under sådana dagar då väder
leken omöjliggjorde arbeten uti fria luften, inreddes last
rummet till arbetsrum sålunda, att ballasten utjemnades 
och drifvedsstockar apterades till däck derofvan, hvar
jemte en kamin, som från Polhem erhållits till låns, 
ditsattes. Härigenom blef sålunda manskapet under sina 
arbeten temligen skyddadt för köld, enär temperaturen 
kunde hållas vid + 12° Cels., hvilket äfven bidrog att 
skydda mot fukt. Slutligen förstärktes fartyget för den 
händelse svår packis skulle uppstå genom anbringande i 
lastrummet af 2:ne mellandäcksbalkar. 

Dels för att gagna den sak, för hvilken polar-expedi
tionen blifvit utsänd, dels för att gifva manskapet on 
lärorik och nyttig sysselsättning, öfvades en del af be
sättningen att göra meteorologiska observationer. Dessa 
påbörjades den 9 Oktober och fortsattes sedan utan af
brott hvarje timma till den l Juni. 

Följande tabell upptager dessa observationer i sam

mandrag: 
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I sammanhang med dessa observationer anstäldes 
äfven från den 3 Oktober hvarje halftimma tidvattens
observationer, hvilka likväl till följ e af isförhållandena 
stundom måst för längre eller kortare tid afbrytas. Ur 
dessa beräknades ställets hamntid till 2 t 21m (Lat. N. 
79° 53' Long. O. 13° 13·). 

Isförhållandena voro i allmänbet sålunda: 
Bayen var stängd af is från medio af September till 

November månad, då sydliga stormar bortförde isen, så 
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att bayen den 30 N o v. var isfri, hvilket fortfor till den l l 
December. Följande dag var isen åter så stark, att den 
bar att gå på. Den 23 December bröt isen ånyo upp, 
men tillfrös igen den 25, hvarefter den qvarlåg till den 
3 Januari 1873, då briggen åtm: låg i rent vatten. Re
dan den 4 var bayen ånyo isbelaggd. Denna g?tng qvar
låg isen till den 10, då den bröts och dref ut till sjös. 
Denna dag utbröt en hlird N.V. storm med snöyra och 
stark köld och redan följande dag var bayen åter bun
den af is, hvarj emte drifis lägrat sig så långt ut till 
sjös, som man för mörkret kunde se. 

Den 30 Januari var åter rent, och som dagsljuset 
nu någorlunda tilltagit, voro förberedelser vidtagna för 
afsegling, hvarvid Polhem skulle biträda med bogsering. 
Dli utbröt en hård S.V. storm, hvarom strax skall näm
nas några ord. Den 31 började drifis inkomma i bayen, 
som snart åter var stängd af is . 

Ifrån den 31 Januari till den 30 Maj var bayeu, 
med några kortare mellantider, isbelagd. I början af 
Juni bröt hafvet åter upp, men sjelfva hamnen var fort-

. farande belagd med is, hvaraf en stor del hade en tjock
lek af nära 7 fot. Den 20 Maj börjades redan med is
sågning rund fartyget, hvarefter en ränna börjades, som 
den 29 Juni var färdig. 

De meteorologiska observationerna visa, att en stormig 
yäderlek herrskat under större delen af tiden. De S.O.
liga vindarne hafva varit både de vanligaste och de hår
daste. Dessa. stormar hafva haft till följd, att efter den 
30 November, då bayen till briggens ankarplats blef is
fri, isen sedermera endast legat för kort tid i sender ute 
i sjön, och att isfritt vatten ofta kunnat ses till sjös, då 
det rådande mörkret medgifvit detta. Isen synes mindre 
bero af kölden, än af vindarne, men dessa äro i hög 
grad föränderliga, hvarföre man lika mycket torde ri
skera en instängning under sommaren, som under vintern, 
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liksom man alltid kan hoppas komma loss efter någon 
tid, lika mycket om det är sommar eller vinter. Ofvan 
anförda data visa ock, att d~n längsta period, hvarunder 
briggen varit instängd af isen, är den emellan första in- · 
stängningen och första gången isen bröt upp, ehuru, så 
vidt man kunde förutse, sannolikheten att komma loss 
borde varit större i September än i Januari. 

Af de meteurologiska observationerna synes äfven. 
att kölden ej mer än en gång, och det , för en dag i 
Januari, varit så stark, som då bayen första gången is
belades·. 

Då det likväl torde få anses såsom allt för stor risk 
att under det då rådande mörkret och med de ytterst 
hastigt inträffande vexlingarne uti is- och vindförhållan
den gå till sjös med ett segelfartyg, så borde naviga
tionen pil kusten af Spetsbergen helst företagas med 
ångfartyg. För att emedlertid kunna begagna hvarje 
fördelaktig chance, som syntes hafva utsigt för någon 
längre varaktighet, aftogs kapellet och pålades riggen, så 
att då isen bröt upp den 30 Januari var briggen klar 
att gå till sjös. 

På natten emellan den 29 och 30 började emedler
tid en hård S.V. storm att blåsa, som den 30 på f. m. 
drog sig till vestlig, hvarigenom en svår sjö bröt in uti 
bayen. 

Briggen låg då innanför 2:ne holmar på 18 fots . 
djup med 15 famnar ketting på styrbords och 35 fam· 
nar på babords ankare ; mera ketting kunde ej lämpli
gen stickas ut, emedan bayen temligen hastigt grundade 
upp inåt, och då briggens ankare och kettingar äro gan
ska svåra, kunde man ej antaga att den skulle drifva för 
dessa. Detta inträffade emedlertid fram på förmiddagen, 
då briggen tillika började hugga med akterstäfven. Bal
lasten blef då lämpad från akterskarpet för öfver för 
att lägga briggen på rät köl, och sålunda minska stö-
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tames våldsamhet på rodret. Augbåten Polhem bisprang 
med bogsering för att draga briggen på djupare vatten, 
och lyckades i början göra fart. Ankrarne uppvindades 
då, på det briggen under grundstötarue ej sk ull e törna 
emot dem. Under detta arbete sprang bogserlmboln, 
hvarför ankrarue åter fälldes och ketting stacks till :28 
famnar på styrbords och 41 famnar pli babords ankare. 
Briggen dref nu så långt in uti bayen, att det var knap· 
pa 50 famnar till land och började hugga våldsammare 
än förut, si\., att rodret bräcktes oeh hoppade af. En del 
af löskölen hade gått förut. 

Provianten upptogs nu på däck och barkassen ut· 
sattes för att i denna kunna rädda besättning och förrå
der, i händelse briggen skulle blifva sönderslagen. 

På aftonen bedarrade vinden något, då Polhem liter 
gjorde ett försök att bogsera briggen ut på djupare vat
ten, hvilket lyckades. Polhem råkade dock härvid sjelf 
komma på grund till följe af oklar propeller, men kom 
snart åter flott, sedan En del förråder blifvit lossade samt 
varp utförda, så väl till briggen, sum med ett varpankare. 
Vid vindandet på springet till briggen sackade denna 
igen och började åter hugga. Detta afhjelptes genom 
utförande af varp. Vid lågvatten var djupet der ankrar
ue andra gången fälldes 18 fot. Den 31 fortfor stor
men och blef framåt eftermiddagen ännu hårdare, hvar
jemte sjön växt till en betydlig höjd. 

Emedlertid började drifis inkomma i bayen, och 
småningom fylla den med tätt packad is , så att all fara 
snart var öfverstånden. Rodret upptogs och undersöktes, 
h varvid befanns att det kunde repareras. Fingerlingame 
voro visserligen böjda och bräckta, men rätades och för
säkrades med skrufvar, hvilket arbete utfördes af Pol
hems maskinister. Då isen nästa gång, d<:n 8 Februari , 
gick upp var rodret ännu ej färdigt. Dagen derefter föll 
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temporaturen tiil - 27,0 8 O els. och bayen tillfrös, h var
efter dess inre del allt sedan varit isbelagd. 

U n der den Hinga öfvervintringen gjordes flera försök 
att framtränga dels norr ut fur att nedlägga en proviant- -
dcpot vid Sjuöarne, som skulle sätta ett afgående parti 
i stil n d a t t derifri\ n öfver I::;en gft emot norr, dels vester
ut till Greybook och Welcomo point för att söka uppnå 
N orsköarna och om möjligt åstadkomma någon kommu
nikation med Norge genom fångstfartyg, eller hit möj
ligen uppsänd hjelpexpedition. Af dessa slädfärder före
togs en den 23 April med 7 man från Gladan och un
der ledning af dess chef, medhafvande proviant för 30 
dagar, för att vid nil.gon af Sjuöarne nedlägga en pro
viantdepot för en samtidigt afgående nordexpedition. Den 
härför afsedela proviant vägde omkring 300 'ilJ. Vägen 
togs öfver den bergssträcka, som skilj er Mosselbay från 
Hinlaopen strait, åt Vorlegen hook till. Under uppfär
den gick slädan sönder, hvarför partiet samma dag nöd
gades återvända, för att få den lagad och förstärkt; föl
jande dagen börjades ånyo samma färd, så att partiet 
under natten ankom till V erlegen hook. Det visade sig 
emedlerticl att folkets ekipering var allt för dålig för att 
uneler den starka kölden, som då ännu herrskade, med
gifva att fortsätta längre, hvarjemte den släde, som be
gagnats att föra provianten, nu behöfdes för hufvud
partiot, h vars släde, under nedfärden utför berget lidit 
sådana skador, att den måste återföras till Mosselbay för 
att förstärkas. Provianten öfverfördes nu öfver Hinlaopen 
till Shoalpoint, och det från Gladan utrustade partiet 
återvände, samt anlände dit den 26, efter det åtskilliga 
af partiet erhållit mer eller mindre svåra frostskador och 
andra plågades af snöblindhet. 

För att lemna underrättelse om vår vistelseort och 
inskränkta provianttillgångar utrustades vidare från Gla
dan en expedition för att uppnå N orsköarne och der 

i en "V ardc" neditigga en sk rifvelsr. F ii r denna färd för
färdigades on scgelclnksbåt, 18 fot Jrmg, i ökstocksform. 
Båten försligs med tält då den tillika skulle tjena till 
sofplats, Den fördos på en likaloeles för tillfället för
färdigad kälke, Denna expedition företogs, på samnm 
sätt som dm! förra, den 20 .Maj samt med proviant för 
BO dagar, och antogs skola ankomma till Norsköarue 
efter 8 a !) dagar, ifall svåra isförhållanden ej skulle 
inträffa. Efter passerandet af lVlosselbay-udden visade 
sig isen ytterst uppskrufvacl oeh upptomad. Y x a och 
spade måste allt emellanåt begagnas för att rödja väg, 
hvarför framträng:-mdet ondast kunde sko ytterst lång
samt, hvilket visade sig deraf att på första dagen endast 
medhanns en längd af 2,5 eug. mil efter 11 timmars 
arbete. 

På detta sätt färdades partiet i 5 dagar, ej till
ryggaläggande mer än 2,5 mil om dagen. På andra si
dan om Greyhook var isen snarare värre än bättre, hvar
för det skulle erfordrats nära 30 dagar för att under så 
svåra isförhållanden uppnå N orsköarne, h varför partiet 
nödgades återvända med oförrättadt ärende. Vid ankom
sten till Greyhook nedlades emedlertid en proviant-depot, 
för att tjena vid nästa försök, hvilket möjligen kunde 
lyckas bättre efter några förändringar på bilt och släde 
i ändamål att göra dem lättare Båten var nemligen för 
lång och för tung. Med tomma båten öfvergicks Wijde 
bay på 2:ne dygn och partiet anlände till Mosselbay åter 
den 27 Maj efter 8 dagars frånvaro och en marsch under 
sista dygnet af 18 timmar. Samma väg kunde ej på 
hemvägen tagas, emedan isen på flera ställen gått upp. 
Båten afkapades nu 6 fot på längden och 0,5 fot på 
höjden, hvilket minskade dess tyngd med 230 'fl. 

Den 30 lVlaj var expeditionen åter klar att afgå , 
men då bröt isen upp uti Wijde bay och gick till sjös 
vestvardt hän, hvarför i stället för slädpartiet en af brig-



<re ns båtar afsi indcs med -± m au under befäl af u n officer, 
b . 

för att vid Grcyh•Jok afhcmta den der uedlagda pron-
anten och seelan i samma af'sigt som slädpartiet fursölm 
att sjuledes nppn~ N orskufl.rne. Vid ankomston till . 
Grcyhook p~tr~irfc1dcs emodlcrtid 2:uc Jöda föngstmän, 
som blifvit biir qvarlemn:1du för att vakta de der in frusna 
filngstfartygen, då deras öfriga besättningar gått söderut 
för att uppnit is(j->rclen. Dessa olyekliga hade sannolikt 
omkommit af skörbjugg. Det är alldeles oförklarligt att 
de ej kommit öfvlT till Mos.-.;ellwy, då de ännu voro 
frisk a, isyn nerhet som deras båtar vor0 i goclt stånd och 
mycket väl kunde seglat eller rott i•fvm· den smala vVij
de bay p[i 3:ne timmar, då do sl:'derrnera varit försäkra
de om tak öf\·er hufvudot och föda för vintern. De \"oro 
slwpparou Mattilas frftn 'l'rurnsö, hvilken i nära 40 år 
beseglat . dessa farvatten, samt hans kock. 

Vid GrAyhook piHrliffades äfven en skrifvelse från 
norska fångstmän, som från Tromsö voro uppsända för 
att uppsöka dc förlidet år f(irloradc fångstfartygen 0ch 
dessa 2:nc rnäu ; af skrifvelscn kunde man finna dels att 
e~peditionons öfvcrvintringsort var bekant i Sverige, och 
dels att proviantartiklar genom Sakförer E beltofts försorg 
v oro upp::linda., h varför bB.tpartiet ej hade någon orsak 
försöka uppnå Norsköarne, utan oförtöfvadt återvände 
till Musselbav. 

Den G .Juni ankom det första fångstfartyget "till 
Mossdbay, jakten Solide, skepparen Gundersson från 
Hammerfest Dagen derpå ankommo 2:ne jakter frfm 
'l'romsö, medhafvaude mjöl och smör till expeditionen 
samt hvad som efter vår långvariga afstängdhet frå'u 
don öfriga verlden, var likaså kärkommet, nemligen bref 
och tidningar. Den 11 anlände åter ett fartyg från 

Hammerfest 
Hafvet hade visserligen brutit upp de första dagarno 

af .Juni· dock förblef ännu hela bayon belagd med is, 
' 
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af hvilkeu en stor del var nära 7 fot tjock. Det kunde 
sålunda lätt hända att briggen ännu en lång. tid blefve 
qvarhållen i :Mossolbay, hvarföre det blef nödvändigt än
nu ytterligare förminska de redan knappa proviantran
sonerna, då provianten borde räcka åtminstone till den 
I Augusti. Detta hade till följd att folkets krafter, som 
redan voro temligen medtagna, ännu mora försvagades, 
och upprepade skörbjuggssymptomer visade sig, ehuru ej i 
någon oroväckande grad. 

Den 12 Juni ankom engelska hvalåugaren "Diana", 
utsänd af kapten Leigh Smith, som förliden Augusti 
besökt expeditionen vid N orsk-öarne, och redan då lof
vat att påföljande vår uppsöka densamma med sådanR 
förfrislmingar, som efter en öfvervintring i arktiska kli
mat, isynnerhet för dervid mindre vandt folk, äro både 
nyttiga och nödvändiga. Detta löfte uppfylldes nu på 
ett utmärkt sätt. genom förärande till expeditionen af 
alla slags förfriskningar i riklig mängd, hvaraf följden 
blef att skjörbjuggspatienterna efter 9 dagar voro friska 
och kunde deltaga i det då pågående stränga arbetet 
med uppsågning af en ränna igenom isen, för att så fort 
som möjligt komma loss ur dess fängsel. 

Redan den 20 .Maj börjades med att göra en ränna 
rund fartyget. Isen var 7 fot tjock, lwarför sågarn e ej 
kunde begagnas, utan den måste tagas ~önder med spett. 
Under de första dagarue af Juni påbörjades en sväng
ningsränna, hvilken var färdig den 20. 

Den 23 J u ni börjades arb~et med att såga en ränna 
io-enom isen utifrån hafskanten. Isen var här 2 a 2,5 fot 

l'> 

tjock. Första dagen uppsågades 110 famr.ar ränna med 
30 fots bredd. Dagen derpå, midsommarsdagen, arbeta
des endast halfva dagen, och medhanns då 32 famnar. 
Den 25 uppsågades 40 famnar igenom en is, som på 
sina ställen var 3,5 fot tjock. Den 2G sågades 130 fam
nar och den 27 154 famnar igenom 4 fots is. Från den 

G 
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28 kl. 8 f. m. till den 29 på aftonen arbetades oafbrutet 

utan uppehåll med rännans fortsättning, och kl. 6 var 

den färdig. Under sista dygnet sågades 165 famnar ge

nom 6 fots is. Deswtom uppsi\gades en ränna emellan 

ångfartyget Polhem och briggen, hvilken var !14 fot lång 

och 26 fot bred. Hela längden på rännan från briggen 

ut till öppet vatten var sålunda 631 famnar. 
Då fartyget ej var utrustadt för öfvervintring och 

således besättningen var alldeles oförberedd derpå, så kan 

det ej förvåna att helsutillståndet under vissa perioder ej 

varit det bästa, oaktadt alla ansträngningar för att med 

för handen varande resurser söka motverka de skadliga 

inflytelserna af detta bistra klimat. Redan i December 

visade sig skörbjuggs-symptomer, hvaraf inalles 10 man 
under expeditionen blifvit angripna, 5 svårare och 5 lin

drigare. Alla blefvo dock fullt återstälda. Expeditionen 
har att beklaga förlusten af en man, som dog i lung
inflammation, efter att hafva varit sjuk ifrån September 

till den 20 December då han, oaktadt alla läkarens 
trägna omsorger, afled. 

Den 29 Juli halades briggen ut ur sin vinterhamn, 

men måste ankra för stiltje. Under den derpå följande 
natten kom Polhem loss och bogserade briggen den 30 

på morgonen ut till sjös, hvarefter Polhem återvände 

till Mosselbay och Gladan kunde anträda återfärden mot 
hemmets kuster. 

(Insändt). 

Återblick på {le båda sista årens eskaderöfningar. 
af -m. 

För en del år tillbaka hörde man ofta frambållas 

värdet, som eskaderöfningar bon·1e ega för vårt sjöför

svar. Sedan år 1866 hafva årligen mindre sådana öfnin
g-ar egt rum inom f. d. kongl. skärgårdsartilleriet, men 

det är först under de 2:ne sednaste åren, 10om större 

eskaderöfningar kommit sjövapnet i dess helhet tillgodo, 
och hafva de derföre i allmänhet följts med stort intresse 

inom officerskåren. 
På grund häraf, äfvensom att man väl får antaga 

det sådana eskadrar fortfarande komma att utgöra flot
tans hufvudsakliga öfning, tillåta vi oss här framställa 
följande öfversigt öfver de resultater, som härunder vun

nits, förklarande på samma gång att alla här nedan gjor
da iakttageh;er och anmärkningar ej p?t något sätt få an

ses såsom riktade mot person eller personer, utan endast 

fram kallade af in tress e för tjensten och för att i någon 
mon söka verka till utredning af en sak, hvilken, såsom 

varande relativt ny, naturligtvis måste ega många egen
domligheter att uppmärksamma och utjemna. 

Det torde vara rättast först i korthet påpeka eska

drars betydelse i allmänhet samt särskildt för oss. 
De eskadrar, som under trälinieskeppens tid före

kommo, hade till hufvudsaklig uppgift att öfva taktiska 

evolutioner. Det då allrnant antagna stridssättet, att un

der ledning af en befälhafvare uppträda på öppna sjön 
mot ett antal fiender, gjorde det nödvändig-t att hvarje 

skepp så hastigt som möjligt kunde intaga sin plats 

och bibehålla eller förändra densamma, allt på chefens 

derom signalerade order. Den ståndpunkt materielen då 
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innehade, gjorde en tidsödande och noggrann exercis min

dre af nöden; denna inöfvades derför lätteligen på h varje 

enkelt fartyg, men, då flottans effektivitet hufvudsakligen 

låg i raskt utförda manövrer efter chefens signaler, och 

då dessa taktiska rörelser förutsatte närvaron af flera 

skepp, så utgjorde detta nästan uteslutande föremålet 

för eskadoröfningarne. Vigton af dessa taktiska evolu

tioner framhållas af en gammal spansk författare i föl

jande ord : "Pide la Tactica N a val un continuo exerci

cio; porque no bastara saberla para praoticarla bien''.*) 

Dessutom egde dessa eskadrar en vigtig politisk bety

delse, den nemligen att bidraga till upprätthållande af 

nationernas anseende på hafven och i främmande länder. 

Nutidens pansareskadrar, en moderniserad form af de 

forna linieskeppseskadrarna, spela i hufvudsak samma 

role, som dessa. 

Ånga och pansar hafva visserligen öfverändakastat 

den gamla af segel och vind beroende sjötaktiken, och 

en ny sådan har ännu knappast lemnat sitt experimen

talstadium, men öfningar uti evolutioner och taktiska 

formeringar uraktlåtes dock aldrig, så fort flera skepp segla 

tillsammans under ett befäl. Att det nya systemet, ehuru 

ej fulländadt, inom kort kommer att intaga sin rätta plats 

såsom hufvudändamål framgår af den vigt moderna för

fattare, hvilka behandlat eskaderöfningar, fästa dervid. 

N u tidens fulländade krigsmateriel förutsätter äfven 

. stor och mångsidig individuel skicklighet. Denna bi

bringas inom alla mariner genom särskildta öfningssko

lor, vare sig på land, på stillaliggande exercisfartyg, eller 

p?t enkla sjögående, dertill specielt afsedda fartyg. Se

dermera underhållas, pröfvas och utvecklas den sålunda 

förvärfvade skickligheten på eskadrarnas särskildta far

tyg, hvarest också all möjlig slags exercis flitigt öfvas. 

'') Sjötaktiken fordrar en trHgen öfniog; ty det ii r icke nog att 

hu kiinnedom om den för att utföra den viii. 
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Hvad nu särskildt oss angår, så synes det med af

seende ?t det sistnämnda, som om vigten a.f förberedande 

öfningar före embårkering p?t eskader vore af större be-

tydelse än inom de flesta andra marine1• D 1 t 
. . en {Of a 

bd, som i allmänhet hos oss af m?tnga s){;t·I m o t lo 
. · ' as e ans as 

till dessa öfningar, talar isynnerhet derför. Då man vi-

d~re b~tänker att eskaderfartygen, som böra bestå af 

var stndsdugliga materiel, äro olämpliga att öfva oöfvadt 

manskap, samt att hvarje slags öfning på dessa fart ~ 

k_ostar . 2 a 3 gånger så mycket, som på särskildta ex:r~ 
Clsfartyg, så tro vi oss vara fullt berättigade framhålla, 

att endast öfvadt manskap mä kommenderas på dessa 

eskadrar, och att öfningarne å desamma endast må ut

göra en tillämpning af det, som vid exercisskolorna 

redan är inlärdt. Vi våga till och med påstå, att en

dast fullt öfvadt manskap kan förväntas erlHllla full 

valuta för de kostnader dessa öfningar medföra, liksom 

äfven att detta synes vara enda möjligheten för att un

der ~n kortar: tid, dock minst i3 månader, kunna ge

nomga med nagon sorts noggrannhet ett så omfattande 

program för de praktiska öfningarne som seduasto årens 

~skadr~r företer. Skulle våt· bemanning f. n. ej vara 

1 det tillstånd, att den medgifver utsändandat af endast 

öfvadt manskap på sommareskadrarna, så torde det vara 

nö~vändig~ att exersisskolomas_ ordnande m. m. ej upp

skJutes, p<! det ofvannämnde vllkor må blifva uppfyllda. 

Af manga och goda skäl mås te vårt sjöförsvar vida 

skilja sig från det i andra länder, och antaga en be

stämd karaktär af kustförsvar. Hvarken utanför eller 

inuti skärgården bör det komma ifråga att erbjuda "öp

pen batalj" åt en fi endtlig flotta, ungefärligen af samma 

skäl, som att en fästningskommendant ej skickar sin 

garnison utanför vallar och grafvar för att möta en an

?ckande fiend_e. Vår egentliga flotta måste utom posi

tionsförsvaret mskränka sig till att, med kännedom af 
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·· ch under skydd utaf klippor och skär, föra terrangen o . . 
ett fullständigt skärgårdskrig, om äfven operationerna af 
en eller annan orsak skulle utsträckas utanför hafsban
det. Följaktligen kunna ej taktiska e\"olutionrr för oss 
hafva den vigt som för andra nationer, eller att en (:ska
der behöfvor utrustas ftir dessas öfvande under nagon 
längre tid. Vi skulle vilja gå äunu längre och påstå 
att, med bibehållande hufvudsakligen af några m_arsch
ordnino-ar, vär sjötaktik skulle kunna inskränkas hll tak
tisk in~1el .ning samt föreskrifter om positioners försvar, 
bevaknings- och rekognoseringstjenst. . .. 

Utom drm individuela skicklighet, som erfordras for 
att hvarje fartygschef må kunna draga största möjliga 
fördel af sitt vapen och af terrängen samt uppträda med 
den sjeHständighet, som Hr nödvändig i ett skärgårds
krig, förutsätter detta dessutom bos öfverbef?let en kun
skap, hvarom hos oss tem1;gen ofullstänchga begrPpp 
ännu existera, nemligen strategi. 

Vår fl.otra kommer i händelse af krig att få en mer eller 
mindre liktydig uppgift med fordua arm8ens flotta i för 
den skull maste öfverbrfälet vara förtrogna med grun
derna fiir armeens rör<.>lser, ega strategisk kombinations
förmåga samt terrängkännedom för att kunna bestämma 
när och hvar strid bör upptagas, hvillm positioner böra 
försvaras, och när de böra öfvergifvas. Utan tvifvel in
skärpas dylika insigter till en viss grad under sådana öf
nino-ar som de sednaste åren blifvit utförda, men för att b , 

erhålla en grundlig kännedom häri, måate dr.t fordras 
allvarliga förberedande stl·ategiska _studier~ be:mnts~a~ 
med skärgårdskrigshistorien, synnerhgen fran vara kng 1 

Finland, och med våra egna kustkartor. Endast om 
de sista viikoren äro uppfyllde, torde man kunna förvänta 
si"' att den korta tid, som nuvarande exercisanslag med
gifvf)r till eskaderöfningar, skall vara för ifrågavarande 
ändam3J tillräcklig och tillfyllestgörande. 
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Då det således bör medgifvas, att eskaderöfningar 
äro nödvändiga för den fullständiga och praktiska utbild
ningen af strategiskt-taktiska kunskaper, så torde det
samrna äfven gälla för bevaknings- och rekognoserings
tjensten, h varest dock den individ u e la dugligheten och sjö
mannadaningen utgöra den förnämsta grunden. Vigten 
af en sträng bevakning år också nogsamt känd af en 
och hvar, men att under fredstid trötta våra fåtaliga 
fartygsbesättningar med hvarje natt under expeuitionen 
förekommande rund- och patrullbåtar, utkiksposteringari 
land m. m., då desutom under dagen ekonomien skall 
skötas och exercistiderna iakttagas, torde ej kunna hafva 
verklig nytta med sig. Intresset slappas under sådana 

förhållanden ganska lätt; men för att erhålla ett god t 
resultat af praktiska öfningar, är det ett vigtigt vilkor, 
att detta under hela tiden hålles spändt, på det indivi
den må till fullo inse det ändamål, som med öfningarna 
åsyftas, och derigenom draga bättre nytta deraf. 

Då vi nu öfvergå till den mera direkta behandlingen 
af eskaderöfningarna, sådana de förekommit under de 
båda sista åren, så komma vi att, då den af styrelsen 
för eskadern utgifna instruktion ej varit tillgänglig, be
gagna oss af sistlidne års eskaderorder, hvilka utiemua
des till hvarje fartyg för att tjena till efterföljd. 

Vi upprepa här att något personligt klander ej med 
detta afses, utan att våra anmärkningar endast äro rik
tade mot de institutioner och förhållanden, hvarunder vi 
alla arbeta, i hopp att derigenom befordra tjenstens bästa. 
Detta måste vara så mycket tydlignre, som man vet att 
eskaderns ledning var anförtrodd åt erkändt skickliga 
officerare inom flottan. 

Eskaderns praktiska öfningar indelas i: 
l:o. Förberedande öfningar för de egentliga krigs

öfningarna, och 
2:o. De egentliga öfningarua. 
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De föna utgiiras af "att bibringa befäL unde~befäl 
''och manskap kännedom om skötanuet af materielen, 

"såväl af vapen, som af sjelfva fartyget ; att inh emta 

"kännedom om terrängen - - - anfalls- och reträtt-

' l t f' 't' " 'vägar, va e a pos1 wncr - - - m. m. 
Här hafva vi en full ständig plan för alla för personalen 

erforderliga öfningar, uppgjord af en skicklig och i skär

gårdskriget hemmastadd person, hvilkct skönjes af de i 
samma mom. befintliga förklaringar af positioner, samt 

föreskrifter om bevaknings- och rekognoseringstjenst, h vilka 

ganska VLtl skola kunna försvara sin plats i en lärobok i 

skärgårdskrigskonstcn, och som troligen bibringat hvar 

och en , som studerat dem, bättre insigter i dessa ämnen, 

än hvad de utförda öfningarna kanske förmått göra. 

Huruvida denna plan dock är utfiirbar under den korta 

tiden af 7 veckors öfningstid i en es kader, sammansatt 

af med afseende på både fartygscerter, vapen och beman

ning så heterogena elementer, som förflutna so mmar

eskader företedde, skola vi nu efterse. Tiden mellan 

inmönstringen den 25 J u ni och den 9 .Juli anslogs, åt 

den från Oarlskrona utrustade delen af eskadern , för att 

genomgå förberedand e öfningar. All målskjutning med 

gevär skulle före sistnämnde tid vara afslutad, men, då 

under samma tid ett och annat fartyg hade diverse spe

ciela uppdrag att fullgöra, och dessutom routinen föreskref 

lwarjehanda exercis att genomgå, blef följden att, trots den 

vanliga påminnelsen att iakttaga "den noggrannhet, som 

man skapets öfning och amm unitionens dyrhet fordrar", 

målskjutningen måste i största hast verkställas utan till

räcldig föregående exercis, hvilken väl hilr torde varit 

behöflig, emedan ej alla af äfven vårt exercerade man

skap, hvi lka målskjutningarne uteslu tande gällde, förut 

voro förtrogna med remingtongevärets bruk. 
Oaktadt större delen af eskadern under tiden mellan 

de stora bataljerna vid 0fl rlskrona och i Stockholms 
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skärgård var samlad under standerten, så gafs dock ej 

ett enda tillfälle att tillsammans ö f va dess landstignings. 

trupp; likväl var en ganska omfattande order "'ifven för 
b 

dess organisering. 

Åt målskjutning med kanoner synes ej heller den 

tid och den omsorg kunnat egnas, som denna högst vig

tiga öfning kräfver. Våra somrar erbjuda det enda till

fället att på ett rationelt sätt verkställa noggranna mål

skjutningar med kanoner. Dessa borde dock försiggå. i 

flera repriser, så att befälets och manskapets intresse ej 

må slappas, hvilket lätt händer, då man drifves att så 

fort som möjligt och på en gång afsluta skjutningen för 

hela sommaren. I sammanhang härmed torde ej vara 

ur vägen att påpeka olämpligheten af att begagna höga 

klippväggar som mål vid skjutning, synnerligen då ej 

uppsättningstabeller för den begagnade laddningen äro 

noggrannt kände. Det torde vara öfverflödigt noggran

nare redogöra härför, emedan hvar och en, som känner 

lagarna för kulbanans form , inser, att uppsättningen 

lättast bestämmes genom observerande af nedslagen, då 

skjutningen sker mot på fritt vatten varande mål. Detta 

medför äfven större nytta för manskapet, emedan det

samrna då lättare lär sig att bedömma afståndet, och 

deremot svarande uppsättning, än då projektilen träffar 

några fot öfver eller under en på ett berg målad prick.*) 

En fullständig målskjutning bör äfven omfatta skjutning 

mot stiväl rörligt som fast mål, hvartill finnes flera ut

vägar, fastän hos oss ej ännu praktiserade. Den bör 

·:;:) Då uppsättningen ej lir känd, såsom händelsen Hr vid skjut_ 

ning med oladdad granat och exercisladdning, så kan det inträffa, 

att man med det ringa antal skott som >ir tillåtet, ej erhåller nå,qon 

så beskaffad träff uti det vertikala målet, att man deraf kan sinta 

till den för distansen lämpliga uppsättningen. Om deremot nedslagen 

på en horisontel yta inskäres från land eller ifrån fårankrade båtar, 

så erhålles f r!r hrarJe skutt ett afständ och deremot 8Varande upp
slittning. 
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äfven ske från såväl stillaliggande som rörligt batteri. 
Det är att beklaga det dessa slutöfningar ännu ej af mån
ga skäl kunnat hos oss företagas. De förutsätta i all
mänhet en större erfarenhet hus både befäl och man
skap, än som ännu kommit oss till del; vi måste der
före i detta fallet hoppas på framtiden. 

Exercis till väders har naturligtvis ej kunnat före
tagas af andra eskaderns fartyg än ~orvetterna. Lager
bjelke och Chapman; dessa borde man. ':äl OJ beller 
hafva räknat till eskadern, s1ivida de OJ 1 orderboken 
hade haft sina distinktionsnummer och dessutom några 
gånger deltagit i saluteringar och bombarde1:ingar. Vi 
föranledes här vidröra ännu en annan oegentlighet, nem
Iigen skeppsgossebriggarnos in blandande i krigsöf~ingarne 
vid Carlskrona. Detta torde ej kunna ansetts bil någon 
nytta för sjelfva eskaderöfningarna, lika litet som. det 
kunde medföra n1igon nytta för skeppsgossarna. Det 
måste deremot verka störande på dessa sednares, åt ett 
helt annat hlill riktade, öfningar. 

Bland eskaderorderna finnes en., hänvisande till tryckta 
exemplar, som utdelades till hvarje fartyg, som u~p
tager såväl vecko som daglig routin. ~rkännande Vl~
ten af en gemensam routins noggranna Iakttagande, sa
som en borgen för god ordning och en riktig fördelning 
mellan man~kapets och fartygets skötsel samt det förras 
systematiska öfning, så är det att beklaga att mängde~ · 
af de öfningar, som skulle genomgås, aJ flera orsakP-r eJ 
medgifvit densammas följande på knappast något farty~. 
SvåriO'heten för en eskaderchef att efter samma routm " . bestämma och leda de föt·beredande öfnin,qame mom 
en eskader, sammansatt af så olika fartygstyper och ut
rustad hufvudsakligen för egentliga krigsöfningar, gör 
utan tvifvel ett annat öfningsystem önskvärdt. Före
skrifter som vidare förekomma om rorgång, lodhyfning, 
förhör i tjenstens !lJigganden m. m. skulle naturligtvi~ 
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vara nödvändiga, ifall man ieke vore berättigad antaga, 
det fartygscheferna fullgjorde sina skyldigheter. Vi tro 
dock, att tillfälliga besök och grundliga inspektioner om
bord i enskilda fartyg, vid hvilka företogs granskning af 
loggbok, journaler, klädsäckar och i öfrigt allt, som kan 
gifva en ide om huru ekonomien skötes, huru tjensten 
och exercisen utöfvas, skulle ega mera veJ:]digt värde än 
långa föreskrifter med ringa kontroll. 

Anm. Det är glädjande kunna anfGra, att sedan 
detta nedskrefs en inspektör för flottans alla prakti
ska öfningar blifvit af styrelsen nämnd. 

I allmänhet vore önskvärdt att inspektionsväsendet 
finge en skarpare och mera systematisk karaktär. 

Uti Krigsvetenskapsakarlemiens handlingar år 1873 
häft. 13 finnes införd en artikel af en i Italienska armen 
tjenstgörande landsman, som afhandlar en arrneklirs in
spektion af General-Lieuten. Piam•ll. Såsom utvisande 
huru härmed tillgi\r i andra länder, 'och h vad vigt man 
der fäster vid denna sak, rekommendera vi denna ar
tikel såsom värd att genomläsas. 

Vi hafva hört omtalas, hurusom en ännu lefvande 
Engelsk eskaderchef vid sina inspektioner aldrig lät sig 
förevisa nägon exercis, ty detta hade han alltid tillfälle 
till vid de bestämda exercisdagarne, men .som deremot 
tillbragte eu hel dag med att undersöka skeppets hand
lingar, manskapets fördelningar och stationer, att till be
fäl, underbefäl och en och annan af gemenskapen fram
ställa frågor om deras skyldigheter vid olika tillfälle·n 
o. s. v. Det hände äfven att han kom ombord midt på 
nätterna och lät vakthafvande officeren slå larm eller 
eldsläckning för att derigenom äfven kunna bedömma, 
huru fartygschefen oförberedd skötte sin sak. 

Under rubriken "Allmänna ordningar och föreskrifte·r" 
gifvas likaledes sådana föreskrifter till chefen, hvilh ej 
synas af behofvet påkallade. Så anbefaller en t. ex. att 
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hafva vård om besättningens helsa etc., en annan under
rättar, att om en man går öfverbord, farten skall stop
pas, frälsarbojen kastas och båt utsändas etc." Bland an
nat anbefalles äfven under ofvanstående rubnk, att vapen
mönstring skall anställas med bajonetterna på. Faran 
och olämpligheten af att, i så väl sjögående fartyg ut
satta för rullning, som i de små skärgårdsfartygen med 
sina belamrade däck, inspektera gevären med bajonet
terna på vid "färdigt gevär", då bakladdningsmekanis
men, låset och pipan undersökas, torde ej behöfva för
klaras, endast påpekas. Vidare finnes en annan order, 
som bestämmer gevärspostens plats på kanon båtar pil. 
däck. Det är icke troligt, att denna innebar någon 
verklig befallning att hafva gevärspost, utan endast en 
bestämmelse, hvar dess plats skulle varit, ifall sådan 

blifvit begagnad. 
Vi antaga detta, dels emedan ej alla kanonbåtar un

der sistliden sommar ansågo sig hafva råd till, eller be
hof af en sådan post, och dels emedan det är svårt, om 
icke omöjligt, att på dessa fartyg med små besättningar, 
hvaraf dessutom särskildta signalmän och båtbesättningar 
skola uttagas, kunna bestrida en sådan post med bibe
hållande af reglementets föreskrifter, samt vanliga om
bord förekommande fördelningar och ordningar. Det må 
äfven nämnas att hittills gjorda försök, att afskaffa ge
värsfolk på monitorerna, ej krönts med framgång, och 
dock skulle detta otvifvelaktigt vara en fördel för tjan
sten och på samma gång kanske göra ett behagligare 
intryck. De på stora sjögående fartyg brukliga ceremo
nierna, hvilka der af många skäl äro på sin plats, torde 
ej böra tillämpas på fartyg med små besättningar och 
så sker ej heller f. n. på t. ex. våra kanonbåtar. Då 
man vidare betraktar de många i eskaderorderna före
kommande bestämmelser, om, när och huru honnör skall 
göras, så måste man komma till en klar insigt om nöd-
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vändigbeten af tydliga bestämmolser för dessa fall i reg
lementet, liksom äfven om, hvad som for öfrigt är en 
allmänt känd sak, detsammas nuvarande bristfällighet. 

Ett af dessa fall anse vi oss något närmare böra 
redogöra för. En order af den 11 ,Juli stlger: "Då far
"tygen, tillhörande eskader, hädanefter gifva honnör med 
"hurrarop, utropar den kommenderande officeren endast 
"en gång "Lefve konungen", och derefter gifvas 4 korta 
"hurrarop". Vi måste här först anmärka oegentligheten 
af, att alla personer hedras med samma ärebetygelser 
såsom här blir fallet, samt. dernäst att denna ärebetygelse 
ej bör innesluta det, sarskildt H. M:t och kongliga per
soner hedrande utropet "Lefve Konungen''. 

Reglementet säger för ofvannämnde fall att, för 
kong!. personer gifvas fyra rop "Lefve Konungen", vid 
öfriga tillfällen der rå, vant eller reling mannas, gifvas 
fyra lntrrarop. Anledningen till nyssnämnde order sy
nes varit att, dli af gammal praxis reglementet ej följts, 
åstadkomma enhet i honnörs gifvande, men hvarför man 
härvid sökt ett närmande till hvad, som vid armen är 
brukligt, istället för att följa de i vårt eget reglemente 
tydliga och enligt våra åsigter äfven riktiga bestämmel
serna, är svårt att säga. Möjligen skulle man kunna 
finna ett skäl derför uti en förment svårighet att, vid 
honnörs görande efter vårt reglemente, åstadkomma 
enhet hos en hel besättning, då den kommenderande 
ej som lystringsord fi\r använda "Lefve Konungen". 
N a turligtvis kan detta ej vara något verlcligt skäll ty 
man kan som lystringsord lika väl begagna ordet 
"klart", en pipsignal eller dylikt. Huru än härmed må 
vara, sii synes det dock, som om man ej utan under 
tvingande omständigheter borde frångå ett ännu gällando 
reglemente, i de fall der tydliga och ännu tillämpliga 
föreskrifter finnas . 

Till de förberedande öfningarna räknas äfven att 



lära känna terrUnger och taktiska positioner inom skär-
o d Med rätta framhålles värdet och nödvändig-gar arne. 

heten af sådan kännedom för befälet. En och anr.an 
har ntan tvifvol under dessa somrar förvärfvat vana att 
gå fram uti trånga farleder inom skärgårdarna, men i 
förhållande till antalet af eskaderns officerare äro de ej 

många, som fått tillfälle l1äruti öfva sig. 
Det enklaste och verksammaste sättet att lära sig 

skärgårdarna är, såsom h var och en vet, att efter special 
och på eget ansvar lotsa ett mindre fartyg t. ex. en 
kanonbåt. Man måste antaga att i krigstid ett tillräck
ligt antal specialer finnas att tillgå, och att det ej bör 
begäras af en officer, att ban, utan ledning häraf, skall 
kunna g& öfverallt på kusterna. I eskaderorderna är äf
ven värdet häraf, eller lvtsning på eget ansvar, fram 
hållet och för att befordra detsamma finnes en order 

' d" om "lotsars användande'', hvaruti bland annat vä Jas 
till chefernas skicklighet och goda omdöme, samt ut
lofvas i förtäckta ordalag öfverseende med möjligen in
träffande mindre missöden. Att detta dock ej kan vara 
något kraftigt medel till åstadkomn1ande af nyssnämnde, 
för officerarrres duglighet särdeles vigtiga öfning, synes 
vara alltför klart, sillänge krigslagarue ännu qvarstå i 
orubbadt skick. Dessa måste först ändras i den riktning, 
att maktlåtandet af försigtigbetsmått och bristande om
döme straffas som tjenstefel i förhållande till dess stor
lek och ej efter den derutaf uppkomna skadans be~opp. 
Man får ej undra öfver om en sjöo-fficer, som af sin 
rin""ll lön har att underhålla kanske en stor familj, lätt 
förleder sig till en öfverdrifven försigtighet~ så länge han, 
tillfölje af ett ofrivilligt tjenstefel, riskerar att blifva helt 
och hållet ruinerad. Hvad skulle man säga, om mar
skalk Bazaine blifvit dömd att ersätta alla de pekuniera 
förluster, som Frankrike genom hans tjenstefel fått vid
kännas? Vi tro derföre ej, att de sednaste eskader-

öfningarna tillförsäkrat mängden af flottans officerare er
forrlerlig lokalkännedom om skärgårdarna, men detta mål 
skulle efter vårt förmenande säkrare ernås, om särskildta 
öfningar anordnades sålunda, att ett antal kanonbåtar, 
med ett par officerare i sender på hvarje, utsändes under 
någon viss tid f~ir att göra sig bekanta med alla farbara 
leder af ett villst skärgårdsområde. På detta sätt tro vi, 
att befälet snart skulle lära känna våra kuster, ty det 
erfordras ej synnerligen lång tid för en med vanliga sjö· 
mannaegenskaper och dito lokalkännedom utrustad officer, 
att med tillhjelp af special lotsa sitt fartyg i skärgår
darne. 

Den föreskrifna rapporten om farleders beskaffenhet, 
läge af grund, seglingsmärken, prickar o. s. v_, som af 
vakthafvande befälet skulle inlemnas, tro vi ej heller 
vara någon säker borgen för kännedomen om der berör
de farleder. Samma värde torde ett blott och bart 
yttrande af en officer, att han kan föra sin kanonbåt 
inom ett visst område, ega, och detta skulle lätt om så 
önskades kunna kontrolleras. Att tillhålla den vakt
hufvande att göra anteckningar, åtföljda af croquicr öfver 
farvatten oeh positioner, under gång i skärgården, då 
vanlig färsigtighet bjuder att med uppmärksamhet följa 
navigeringen, är knappast utförbart, åtminstone torde ej 
dessa rapporter få något synnerligt värde. 

Ofullständigheten af vårt gamla signalbref och ova
nan att signalera hafva genom eskaderlifvet helt natur
ligt blifvit ådagalagda. J emte det att behofvet af signal
män blifvit afhjelpt, har också ett nytt signalsystem 
blifvit utarbetadt och pröfvadt i akt och meni'ng att er
sätta det gamla. Det nya sys.temet är onekligen ganska 
enkelt, men att det har väsendtliga olägenheter, torde 
hafva framstått utaf fartygschefernas utlåtande derom. 
Det gainla systemet är ännu ej utdömdt såsom system, 
fttstän signalböckerna under tidernas lopp blifvit allt 
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ofullständigare. Att dess inlärande fordrar något längre 
tid än det nya, måste vara af mindre betydenhet, om det 
blott, en gång inlärd t, arbetar väl och fort utan att miss
ta"' lätt föranledas. Det är med vårt signal- och tele-

o . bod grafbre f, som mod vårt tjenstgönngsreglemente; a a 
voro på sin tid utmärkta och hade det ena som det an
dra successivt 1lif\·it kompletterad t, så skulle de ej nu befin
nas odugliga, såsom vägledning vid tj enstons utöfvande. 
Af allt gammalt finnes näppeligen n:'igot lättare att lappa 
ihop äu en signalbok, när systemet, hvarpå den hv1lar, 
är väl genomtänkt. Derföre hoppas vi, att man under
kastar vfLrt gamla systern en noggrann pröfning, innan 
det lägges åsido. Fältsignaloringssystcmet, som använ
d€s fö1· meddelanden utan signalbok, torde med fördel 
kunna utbvtas mot semaforsystemet, och flyttbara sema
forstatione~· etableras i skärgården på ställen, som äro 
olämpliga för telegrafstationer. Detta system, som tillå
ter en långt hastigare kommunikation, än vårt nuvaran
de har väl knappast annat fel , än att det måste inläras. 
H~ru än härmed må vara, sil är dock det vigtigasto att 
veta rätt tillgodogöra sig signaleringen. I skärgårds
kriget är ett fullständigt system för orders och rappor
ters ko mm uniserande ett sine qtta non; ett sådant borde 
derföre ofördröjligen utar1etas samt signal·, telegraf
och semaforstationer utses i alla skärgårdar. Detta skulle 
visserligen kunna utföras under en eskaderchefs ledning, 
men det vore kanske fördelaktigare att lemna det i upp
drag åt en annan äldre officer med erforderligt biträde. 
Under sednaste sommareskadrar har, såsom nyss nämnts, 
svårigheten vid att gifva order och lemna rapporter. me
delst signaler gifvit sig tydligen tillkänna. Deroro VIttna 
den stora mängd skrifna o ·der, som kunnat gifvas genom 
signal. Det borde till exempel icke möta n_ågra svårig
heter att såmedelst insända den för hvarJe fartyg an
befallda dagrapporten , s1l.lunda att på signal, "Rapportera 

antal sjuka!" ''Rapportera huru många dagars vatten" 
o. s. v., hvarjo fartyg svarar med ett nummer. *) 

Vidare skulle en mängd eskader- och afdelnings
order, som röra detascheringar, påeldning för enkelt far
tyg, förhalning, dag- och nattskott, beordr::mdet till repe
titör, reqvisitioners inlemnande, paraderingar och~klädsel 
m. m. lätteligen kunnat gifvas medelst signal. Om vid 
dylika tillf~illen signal- och telegrafbrefven anlitades, så 
skulle en välbehöflig förtrolighet med desammas innehåll 
komrn a såväl den ene som den andre till godo. 

I allmänhet måste anmärkas, att orden'impelns his
sande, som ofta medför samma verkan som en orm i en 
myrstack, vid många tillfällen åtminstone under skaff
ningNtiderna kunnat undvikas. Tjensten, som på en 
eskader vanligen är mera ansträngande men tillika mera 
instruktif än på enskildta fartyg, torde fordra att rnan
skapets fritider i allmänhet må respekteras i det längsta. 

Bristfälligheterna bos reglementet ha naturligtvis 
föranledt, att en mtingd bestämmelser m1\ st vid eskaderns 
utrustning inflikas i orderböckerna. Om det kunde g:'i 
för sig att låta trycka dessa, undveks derigenom ett myc
ket onödigt slösande med tid och arbete för desammas 
färdigskrifvande. Skall för framticlen det nästan dagliga 
orderskrifvanclet inom eskadern fortfa ra, så vore man 
frestad föresl:'i användandet af en öfve rtry cksmaskin om 
bord pit chefsfartyget, bvarifrån genom jourfartygets för
sorg lösa blad kunde utdelas för att inklistras i hvarje 
fartygs orderbok. De mindre fartygen isynnerhet skulle 
derigenom befrias från det ofta återkommande, pil exer· 
cis och ekonomi mycket störandE:', sändandet af båt till 
chefsfartyget. 

*) FormuHiret till denna r::tpport pnssar ej rHtt Yiil för enkelt 
fartyg. Kolumuen »nHrvarande» tyckes nu lyda, ntt det iir afsedt som 
formnlär till rapport från en division inom gamla sklirgårsflottan . 
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Om inom staben, oaktadt der tjenstgjort erkändt 

skickliga -officerare, någon konfusion en och annan gång 

varit rådande, som gifvit anledning till mindre välgöran

de dispositioner, anse vi oss ingalunda berättigade till 

klander, eftersom eskaderlifvet i sin nuvarande form för 

oss är temligen nytt, men önskligt vore att tjenstgörin

gen för adjutanterna måtte blifva mera reglerad, så att 

de i mindre mån upptagas af sådant, som hör till sig

nalmäns och skrifvares tjenst. 

Den role, man tillagt sommareskadrarna, anse vi 

nu slutligen gr.nom att absorbera så stor del af de öfriga 

öfningarna, vara vådlig för vårt manskaps praktiska dug

lighet, om än följderna skulle dröja att visa sig till 

några år härefter. 

Förklaringarna uti 1873 års eskaderorder öfver de 

egentli.t;a l.Tigsöfningarna, samt åtföljande iakttagelser 

och föreskrifter hafva vi förut egnat vårt erkännande. 

Värdet af sådana praktiska öfningar bör ju alltid söka 

framhS,llas, så snart de ej ske på bekostnad af de för

beredande öfningarna. Ju mera de öfverensstämma med 

de i Preussen, England och äfven i Sverige utförda fält

manövrer, desto större nytta skola de göra sjövapnet. 

Dertill tro vi dock ej behöfligt, att under en längre tid 

hålla en eskader samlad, som endast då och då leker 

krig, men lemnar mellantiderna till att genomgå de mån

ga vigtiga, förberedande öfningarne, så god t sig göra låter. 

Under förutsättning att endast väl öfvadt manskap, 

och en tid af minst 3 månader, afses till eskaderns öf

ningar, så torde minst hälften af expeditionstiden böra 

anslås uteslutande till de förberedande öfningarno, och 

bör den återstående tiden då anses tillräcklig för de 

egentliga krigsöfningarna, för sit vidt dermed endast 

menas 2:ne kårers opererande mot hvarandra på ett 

hestämdt område, liksom under krigstid. För att åt 
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h varje sa k gifva sin rätta plats , to r d e också dessa öfnin

gar böra utföras enJast mod sklirgår(1sfartyg och således 

u~ ed uteslutande af exerciskorvotternil. Om nu dessa öf

mngar komma att rl\·arje sommar turvis ske i nå()'ot 

:Isst skärgårdsområde, och ej såsom hittills, Litefter stö~re 
aelen af nkets kuster med korta uppehåll 9. h · 

- ' p<t vaqe 
~rnl~t, sil. ska.ll på samma gång· som mera grundlighet. 

ofmn.garne VJOI~es, betydliga summor kunna inbesparas j 

forrmn skad kol.wnsumtion. Det nuvarande eskaderchefs

fartyget "'l'hol'" hoppas vi snart måtto komma att Iemna 

plats för et.t i afseende på expeditionskostnaderna ända

målsen li~are och bi l ligare. Bebofvet af snabbgäende re

kognosenngsfartyg har länge varit kändt och erkändt in

om sjövap~ot; dfi nu dessa fartyg just äro af den art, att 

de förträffligt lämpa sig som chof~:Jartyg, hoppas vi att 

detta dubbla behof snart måtte blifva afhjelpt. 

vo o • t f . 
ara as1g er om ö mngars anordnande ~ir i korthet 

följande: 

1::. Att systematiskt ordna flottans exercisskolor, 

med d1thörande exercisfartyg, hvaraf hvmje station bör 

e_ga ett större, förtöjdt i närheten af exercisskolan, och 

till skolskepp särskildt inredt, samt ett mindre, tackladt. 

för att kunna hmrje dag kryssa i närheten af stationen 

i och för öfning af segelexercis och hufvudsakligen mål

skjutning. Till dessa öfningars genomgil.ende böra kom

menderas största möjliga antal befäl (subalterner), under

befäl och manskap efter en bestämd uppgjord tur. 

Ett fullständigt genomförande af detta kan svärJi

gen åvägabringas , förr än flottans bemanning blifvit om

organiserad. 

2:o. Att gifva befäl, underbefäl och manskap till

fälle att turvis hvart 3:e eller 4:e år deltaga uti en resa 

till afiägsnare farvatten för att bibringn och utveckla dess 

sj öm annaegens kaper. 
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3. Att under sommarmånaderna på de sjögående .o . 
· f tvgen öfva en viRs del befäl, underbefäl och exerms ar J · • •· 

manskap, dels till ankars dels unller kryssning i egna 
farvatten. 

4:o. Att under sommarmånaderna ett visst antal 
mmsarfartyg utrustas, lwarå turvis beordras befäl och 
~nderbofäl mell hufvudsaklig uppgift att taga kännedom 
om denna materiels bandtemnde. 

f>:o. Att likaledos under sommarmånaderna ett an
tal kanonbåtar utrustas., och hvarå beordras ett färre 
antal regementsofficerare, för att rekognosera ett visst 
skärgårdsområde, dess positioner o. s. v. samt uppg_öra 
förslag till dess försvar, och vidare en del yngre office· 
rare och underbefäl turvis, för att taga kännedom om 
materielen samt hufvudsakligen för att göra sig hemma
stadda i ett visst skärgftrdsområde. 

Sedan minväsendet blifvit ordnadt. måste öfningar 
för detta vapen anordnas, och om dessa äfven skola 
öfverlernnas till en särskildt kår, si't vore det dock önsk
ligt, att hvarjo offieer och underofficer finge tillfälle ~tt 
vid stationema inhemta åtminstone det allmänna v1d 
minors handterande. 

6:o. Att mot slutet af sommaren samla skärgårds-
fartyg till ett så stort antal som möjligt och låta dessa 
uti 2.ne mot bvarandra opererande kårer utföra gemen
samma krigsöfningar, helst i förening med en afdelniri~ 
landttrupper, och dervid söka närma sig de mesta möJ· 
liga förhållandena under krig. 
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(Insänd t.) 
Om befälsplatser å !'tateus fm_-tyg, 

af -Y. 

V:\irt sjövapen, som under sednare tider haft svåra 
strider att bestå, dels betrllffamlc den riktning hvaruti 
materielen borde utvecklas, dels beträffand e personalens 
utbildning och vapnets verkningskrets, bö rjar nu så små
ningom tillkämpa sig en välbehöftig och länge eftGrläng
tad seger, hvars frukter väl snart skola komma att visa 
sig uti förökad t intresse från nationens sida, uti stigande 
skicklighet hos personalen samt förökad kraftutveckling 
uti hvad som rörcr materielen. 

Utaf allt, som på sednaste ticler skrifvits och talats 
i detta ämne, framgår tydligt att vi'Lr flottas hufvuduppgift 
måste blifva att i m&n af förmftga försnJra de vigtigasto 
delarne af vi'tra kuster och skärgurdar mot landstigning 
och blockad. Den materiel vi härtill för närvarande 
cga och antagligen uneler nuvarande förhållanden kunna 
påräkna, best!'tr af små bepansrade och abepansrade fru
tyg samt min materi<~l sil.väl fast som rörlig. För att 
mod framgi'tng uti behofvets stund kunna använda donna 
materiel behöfva vi u1rilkorligen en skicklig· och mång
sidigt bildad personal. Då vår stridsmateriel är för dyr
bar och i allt fall ej lämplig för silJana öfningar, som 
måste higga grunden till denna skicklighet och mång_ 
sidi"het så behöfva vi dessuto m eu s. k. ufoin2:smateric:l. ,., l 

~ 

En sådan öfningsmatericl ega vi ocksft till en del uti 
vi'tra äldre större såväl segel- som ångfartyg, hvarest det 
stora besättningsantalet gör, att kostnaden för hvarje in
divids öfning betydligt minskas, att öfningarne kunna. 
blifva mera omfattande och att större enl:ct deruti vin
nes, än om mindre fartyg allena användes fur detta än
damål. Det är på dessa öfniugsfartyg, som intelligensen 
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utvecklas, omdömet skärpes, god disciplin inpräglas och 
slutligen en sorts exercis genomgås. När allt detta full· 
rrl·orts öfvergå öfuino·arne till den mera direkta ti11ämr)-o. , G 

ningen på verkliga stridsfartyg. Ju bättre första afdel-
ningen af dessa öfningar blifvit undangjord, desto kortare 
tid behöfver användas p:'t den andra afdeiningeu, för så
vidt man endast afser rnateril'IPns eget handterandc. Här 
ingriper dock en vigtig faktor·, på hvilkeu materielens 
duglighot till stor del beror, nernligen befälets taktiska 
kunskaper. Dessa måste hufyudsakligen bero på tvenne 
saker : 

l:o. På en intim kännedom om materielens egen 
bcskaffen1wt och de resurser densamrna under olika om
ständigheter erbjuder. 

2:o. På en noggmnn kännedom utaf terrängen och 
vana att medelst kortet bedöma densam ma. 

Den första egenskapen inhämtas tydligen genom så
dana öfningar här ofvan omtalats, tillika med theOi·etiska 
studier af taktik och sjökrigshistoria. Den sednare der
ernot kan ej inhemtas utan genom praktiska öfningar, 
hvilka direkt åstadkomma densamma, d. v. s. gång i 
skärgårdar och längs åra kuster. 

Erfarenheten har visat att under sommareskadrarne, 
som erbjuda det enda tillfället härtill, en högst ringa tid 
kan egnas häråt, med anledning af den mängd af saker, 
hvilka skola ger:;omgås under den korta tid dessa cska- · 
drar fått sig tilldelad. Om också förändrade förhållan
den skulle göra någon ändring häruti, så lära de dock 
aldrig kunna motsvara den stora fordran dessa öfningar 
innebära. 

Man kan ju ej af on officer begära att han skall 
känna alla våra skärgårdar väl; ty äfven om detta 
vore möjligt, skulle inhemtandet af denna kännedom upp
taga så mycken tid, att andra lika vigtiga fordringar på 

honom finge stå tillbaka ; men deremot måste af honom 
kunna fordras, det han med tillhjelp af special skall vara 
i stånd att navigera alla farbara delar af Yåra skärgår
dar. Ett mindre område af vår kust eller våra skär
gårdar skulle han antagligen kunna lära sig utan att 
derföre åsidosätta några andra fordringar; men dels 
skulle detta utan fortsatt praktik snart glömmas, och dels 
skulle kanske en fortsatt skärgårdsstrid snart tvinga ho
nom in på annat omr:?.de än det, hvarom han egde kän
nedom, och han hade då ingen nytta af sin förut må
hända genom träget arbete förvärfvaJe kunskap. 

Man sknlle kunna invända, att vi ega lotsar att till
gå, då så behöfves, men det torde ej vara skäl att här
på bygga alltför mycket. En strid i våra skärgårdar 
måste komma att utföras med ett större antal mindre 
fartyg på samma område. Lotsarnos antal skall snart 
blifva otillräckligt för alla dessa, då man besinnar att å 
de flesta lotsplatser ondast ett fåtal lotsar finnes att till
gå. Hvarje fartyg måste kunna agera sjelfständigt uch 
kan således ej hafva någon nytta af, att det bredvidm
rande mö,iligen skulle hafva lots ombord; dessutom in
träffar ofta att s. k. lotsmansfarvatten ej utgöra hälften, 
nej kanske ej en gång fjerdedelen af hela lotsstationens 
område; och att förutsätta det striden skulle hålla sig 
ensamt inom "lotsmans farvatten" vore en väl djerf 
supposition, hvilken i farans stund kunde kosta oss dyrt. 

En huf\'udsak är således att hvarje officer, som i 
strid kan få sig ett fartyg tilldoladt, eger en jemnt ut· 
bredd kännedom om våra kuster och skärgårdar i all
mänhet, och att ban medelst sin special är terrängen 
fullt mäktig, hvarhelst striden fordrar att en farled skall 
passeras eller en batalj levereras. Såsom vi nämnt kun
na dessa egenskaper icke inhämtas utan uneler gång i 
skärgårdar och helst på eget ansvar. Detta sker dock 
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och träget arbete fordras härför, såvida något verkligt 
resultat skall kunna åstadkommas. Härtill kommer att 
det är vid relativt ung ålder dessa öfninga1· åstadkomma 
mesta nytt a; ja, vi våga till och med påstå, att om öf
ningarne först skola börja vid en sed nare ålder, skall 
svårligen någonting af värde dermed kunna vinnas. Att 
derföre våra sornmareskadraT visserligen i någon mån 
uppfylla dessa fordringar må~to erkännas, men att de 
ensamrna troligen aldrig skola blifva tillräckliga fur må
lets ernående torde dock böra medgifvas. Det blir der
före nödl'ändigt att använda alla de medel som möjligen 
kunna stå oss till buds, för att bibringa flottans office
rare denn a ytterst vigtiga del af de många fo1dringar 
kriget ställer på dem. 

Staten eger till sitt förfogande sådana medel, som 
utan några extra utgifter i form af för såda~1a fall dyr
bar kolkousumtion, aflöning m. m. skulle i ej ringa mån 
kunna åstadkomma, hvacl vi bär ofvan afhandlat och så
således kunna utgöra ett komplement till hvacl flottan 
kan er b j n da sina officerare af dessa dyrbara öfningar. 
Vi mena här en del af de ångbåtar staten underhåller 
uti lots- och måhända äfven postväsePdets tjenst, och 
h vilka hafva sitt hufvudsakliga verksam hetsområde uti 
våra skärgårdar och längs våra kuster. För nän'arande 
eger lotsverket en mindre ångbåt, hvilken synes erbjuda . 
alla de fördelar, som kunna gifvas för erhållande af en 
noggrann kännedom om våra skärgårdar och kuster; må· 
hända skall lotsverket inom en icke särdeles aflägseu 
tidsperiod beböfva flora dylika ångbåtar med samma 
verksamhet. Om till befälhafvare å dylika ångbåtar korn
menderas tourvis en af flottans yngre officerare för t. ex 
ett års tid, skulle han säkerligen under denna tid er
hålla mera öfning i här afhandladc stycken, än må
hända uneler hela sin återstående tjenstetid. Under 
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de månader af året då största verksambet råder, tro vi 
äfven att en 2:a officer skulle med fördel kunna kom
menderas. Besparing skulle äf,·en härigenom kunna 
åstadkommas direkt för lotsverket, genom att ej behöfva 
underhålla serskild befälhafvare och en stor indirekt så
dan för flottan, genom att utan dyrbara Gfuingar erhålla 
i våra skärgårdar och på våra kuster samt med sin spe
cial fullt hemmastadda officerare. 
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(Insänd t.) 

Om indelningsverkets lämplighet för flottan, samt 

förslag till detsammas ersättande. 

Af -h--

Vid närvarande tidpunkt då förslag till indelnings

Yerh'ts afiösande och införande af allmän värnepligt så

som grundval för vårt försvar till lands ~r under gransk

ning af dertill utsatt komite och troligen kommer att 

framläggas , om ej vid denna, så åtminstonE' vid 1875 års 

riksdag, torde det måhända vara berättigadt att söka ut

reda, huruvida det vore lämpligt att för 8jöYapnet bibe

hålla båtsmanshållet 
Den framställning af frågan om båtsmanshållets lämp

lighet, som förefinnes uti KongL l\1aj:ts proposition till 

kamrarne vid 1873 års riksdag, synes hvarken inom eller 

utom facket hafva blifvit mottagen såsom ett ultimatum, 

och dess motivering för bibeh&llande af båtsmännen torde 

ej böra anses såsom för all framtid bindande. 

'l'ill grund för denna motivering åberopas: 

l:o. infordradt yttrande från ett antal fartygschefer, 

af hvilka framgår (sid. 36, bil. 4), "att båtsmännen nä

"stan enhälligt ansetts utgöra ett godt material, hvaraf 

"genom lämpliga öfningar, förträffliga fartygsbesättningar . 

"kunna vinnas. Men lika enhälliga äro uttalandena om 

"nödvändigheten af rekrytens förberedande utbildning 

"med större omsorg än hittills egnats honom , på det att 

"han sedermera må under sjöexpeditioner uppnå den 

"fulla användbarhet, man eger rätt att af en sjötrupp 

"vänta," 
2:o. ett af en den 23 Maj 1863 tillsatt kommitte 

afgifvet utlåtande, hvari den "afstyrkt det ifrågaställda 

"förslaget, att båtsmansh~Uiet skulle ersättas med värfvad 

"trupp eller bland kustbefolkningen enrollerad t manskap. 
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"På samma gång kommitten uttalade sig för vigten deraf, 

'·att båtsmanshållet bibebölles för flottan , ansåg den dock 

"angel ägd, att båtsmännen bibragtes den krigsmannabild

"ning och speciella öfning, hvilken lwarje an nan till 

"krigstjenst afsedd kår erhåll er i långt vidsträcktare mån, 

"än dittills varit fallet med båtsmansstyrkau. DPrjL'mte 

"lägges vigt uppå, att stationernas underofficersskolor 

"blifva tillgängliga för båtsmän, och möjlighet till befor· 

"dran för dem beredd., äfvensom att antagning sker så 

"tidigt som möjligt". 

Af ofvan citerade framgår, att förberedande krigs

mannautbildning och öfning samt antagning vid unga år 

anses utgöra oeftergifliga viikor för båtsmännens duglig

het till fartygsbesättningar. För att uppgöra förslag i 

denna riktning hafva ock 2:ne kommiteer blifvit tillsatta, 

en år 1869 och en år 1872, hvaraf don förra behandlat 

frågan om båtsmännens rekrytbildning och den sednare 

personalens öfningar i allmänhet. 

Att anfiira. be höfliga citater från såväl den · ene som 

den andra af dessa kommiteers yttranden, skulle leda till 

en alltför stor vidlyftighet, hvarföre vi hänvisa våra lä

sare till Tidskrift i Sjöväsendet 1869 häft. 2-3, hvari 

den förstnämnde kommitens utlåtande finnes upptaget, 

samt till det underdäniga betänkande, som den sednare 

kommiteon i tryck utgaf 1872. 

Oaktadt de stora förtjenster, som finnes nedlagd~> 

uti de af drssa kommiteer uppgjorda förslager, synas de 

alltför mycket varit fjettrade af de hinder, som båtsmans

institutionen lägger i v~geu för att af båtsmannen dana 

en fullgod örlog matros, för att åsyfta annat än ett till

godogörande på bästa sätt af det nu existerande materialet 

för bemanningen. 

Uti förutnämnde skrifvelser finnas visserligen yttran

den, som föredraga båtsmän som genomgått en ordentlig 

rekrytskola framför sjöbeväring och förhyrda, som vid 
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ett krigstillfälle utgöra de enda nu existeraud e s u 1stitu
ter för bem::mningen, och pli den grund draga i betän
kande att afhända sig det goda mnn har; men någon åsigt 
att båtsmännen utgjorde den absolut bästa bemanningen 
för våra förhållanden , bättre än värnepligtige eller värf
vadc, hafva vi ingenstädes kunnat upptäcka. 

Ingen af de nyssnämnde kom miteema tyckes som 
sagdt hafva haft nog fria händer för att behandla frågan 
i dess helhet, men ticlen härför är nu inne, eftersom 
landtförsvarets ordnande lär blifva baseradt på indel
ningsverkets aflösande, ty man måste antaga att detsam
ma då äfveu kommer att afl.ösas i hvad flottan rörer. 
En kommite är också nyligen tillsatt för att utreda härtill 
hörande frågor. 

Kommiten för uppgörande af förslag till rekrytbild
ning för kongl. flottans båtsmän stötte genast på en svå
righet, nemligen den att afgöra bvartill båtsmansrekryten 
egentligen skulle bildas, enär båtsman ej betecknar något 
bestämdt yrke. Väl inseende omöjligheten att af honom 
göra en duglig örlogsmatros, funno do sig nödsakade att 
fördela de egenskaper, som sammanfattas under detta 
begrepp, på skiljda individer, eller med andra ord upp~ 

ställa olika yrkeskategorier. Denna nödfallsåtgärd, nöd
vändiggjord af de utfärdade bestämmelserna för kommi
ten, adopterades af 1872 års kommiterade. Uti eu af de 
reservationer inom 18G9 ärs kommit6, som af 2:ne fram
stående officerare afgåfvos, förklarar väl ene reservanten 
att det yrke, hvartill båtsmansrekryten bör utbildas, måste 
vara örlogsmannens, men tillägger sedan att: "För det 
"närvarande anser jag båtsmannen i våra fartyg ganska 
"tillfredsställande fylla sin plats stisom 2:a och 3:e kl. 
"sjömän, och troligen komma de att göra det ganska 
"bra efter en noggrannt genomgången rekrytkurs"; samt 
att han ej "anser matrosskicklighet vara nödvändig för 
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en stor del af on örlogs besättning". Sn nnnlikt pi't grund 
häraf silges i den kong!. proposi tionen: 

".J ao· kan CJ. annat än anse dessa yttranden såsom b . • 

''tillfyllest bevisande i fri\ga om möjligheten att af våra 
"båtsmän bilda en stam af 2:a klassens sjömän, eller 
"just den ld a.~s, som i hvarje örlogsmarin fortfarande 
"måste utg·öra det största antalet af fartygsbesättnin
"garne. Till den l:a klassens sjömän kunna båtsmän 
"visserligen end ast undantagsvis komma att räknas, men 
"denna klass, som öfvera.llt är jemförPlseYis fåtalig. rc
" prcsenteras hos oss genom matroser och jungmän; hvilka, 
"genom hela sin uppfostran och den både theoretiska 
"och praktiska undervisning de erhålla, utbildas till 
"förhandskarlar och i allmänbet till hel'ltridande af så
"dana poster, der en hiigre intellektuel förmåga är af 
"nöden. Ej eller kan jag inse att de förändringar, som 
"under de sednare ~rtiondena inträffat i sjökrigsrnateri
"elen, hafva minskat båtsmännens användbarhet i jem
"förelse med förr. Under de gamla segelskeppens tid 
"reprf'seuterade de det s!i kallade däcksfolket, eller den 
"för manövern erforderliga "halande kraften". lVIon på 
"ett sådant fartyg behöfdes derjemte, i viss proportion, ett 
"antal sjömän, som till väders utförde svårare arbeten. 
"På de nyare stridsfartygen är tacklingen betydligt för
"minskad och ofta förefinnes alldeles icke någon sådan. 
"Likasom hela besättningens styrka är reducerad, så är 
"detta ock fallet med märsgastarnas antai, och på fartyg 
"utan tackling är hela besättningen "däcksfolk". Till 
"kanonbetjening äro båtsmännen obestridligen fullt an
"vändbare, och såsom eldare uppgifvas de af de flesta 
"fartygschefer vara scrdeles lämpliga." 

Enär ingen velat erkänna möjligbeten att bilda båts
mannen, antagen vid uppnådd mannaålder och förhindrad 
att derefter egna mer än on tredjedel af sin tid åt tjenst 
och öfningar, till en duglig örlogsmatros, kunna vi tryggt 
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lemna den frågan, såsom fu llkomEgt öfverensstämmande 
med våra egna flsigter. JVIen då vår öfvertygebe är den, 
att örlogsmatrosens är just det yrkA, hvartill vi böra bil
da hela den stridande delen af manskapet,*) på det att, 
i förening med dugliga ofliccrare och en god materiel, 
v:ht sjöförsvar mft blifva fullt effektivt, att för ingen del 
af det fasta manskapet utbildningen hör afse att blott 
och bart dana :2:a och 3:e klasseus sjömän, h vilka endast 
må finnas vid sjövapnet i den m:'in och till det antal, som 
den fortgående utveeklingcn och mindre goda anlag göra 
det nöd vtindigt, -- så vilja Y i här söka försvara dessa 
våra åsigter, d. v. s. med andra ord söka bevisa båts
mansinstitutionens olämplighet för Rjuvapnet. 

Först och främst är af vigt att förklara meningen 
med det allmänna antagandet, att vi till skötandet af vår 
materiel, hurudan än denna m?t blifva, beböfva sjömän 
och unelanrödja den missuppfattningen, till hvilken indel
ningen af märsgastar och däcksfolk (halande kraft) lätt 
kan leda. Häraf vill det synas, som om man behöfde 
goda sjömän endast för att få dugliga märsgastar och ett 
fåtal förhandskarlar, samt att, allt efter som be hofvet af 
märsgastar minskades, skulle antalet af goda sjömän blif
va mindre af nöden; konseqvent således skulle då på 
våra monitorer och pansarbåtar, der riggen alldeles för
svunnit, inga goda sjömän alls erfordras. 

Till underrå- och däcksgastar om bord å ett fartyg 
fordras dock lika mycket godt sjöfolk, som till märs- · 
gastar, och sjötjenstgöringsreglementet föreskrifver der
före § 613 "- - - Det bästa manskapet blir backs
"gastar. U ngt, vigt och raskt folk fördelas till märsarna", 
hvilket ingalunda betecknar att märsgastarue skola ut
göras af det bästa och erfarnasto sjöfolket. 

Nödvändigheten af sjömän för vår flotta måste så-

*') Således ej eldare, sjnkvaktar<" m. fl. befntt,ningar, hvilka ej 
behöfvft örlogsrnfttroR~ns uppfostran. 
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ledes innebära något helt annat, och de af fackmän bil
dade kommiteerna hafva också gifvit en annan tydning 
deråt, hvilken man kanske dock ej får begära att andra 
skola till fullo uppskatta . 

1869 års kornmiterade säga, med afseende på yrken 
och befattningar ombord, "att äfven för alla erfordras 
"sjövana, d. v. s. vana att finna sig ombord och till 
"sjös samt att der uppfylla sina åligganden äfven under 
"svåra omständigheter"; och 1872 års kommitterade: "Det 
"sjömanskap och omdöme samt den rådighet, hvilka så
"lunda enligt kommiteens tanke äro lika nödvändiga 
"för det Svenska sjövapnets befäl och manskap att ega, 
"som det måste antagas att dessa egenskaper eges af 
"den fiende, mot bvilken vi må kunna komma att upp
"träda, inhemtas väl förnämligast genom en längre tids 
"tjenstgöring på sjögående fartyg, och derföre erfordras 
"också fortfarande såsom hitintills en fartygscert, h varå 
"jemte ångkraften äfven hufvudsakligen segelkraften kan 
"tillgodogöras", samt "De öfningar, h vilka under freden 
"äro af nöden, böra derföre omfatta ej allenast grundläg
"gandet af de sjömannainsig-ter hos personalen i sin hel
"het, hvilka äro oundgängliga för dess stridsduglighet". 

Öfningarne på sjögående fartyg under expeditioner 
i hemlands- och aflägsnare farvatten afse således ej 
endast att bilda märsgastar och förhandskarlar, utan huf
vudsakligen att bibringa manskapet i dess helhet om
döme, rådighet och vana att under svåra omstänclig_ 
heter uppfylla sina åligganden, egenskaper, hvillca ttn

der lifvet på sjön utvecklas och tagas i anspråk i högre 
g·racl än annorstädes, och hvilka vi anse böra tillkomma 
hvarje man af den stridande delen af besättningen samt 
derföre vara identiska med benämningen örlogsrnatros, 
Det är sannt att äfven hos många af dem, som erhålla 
nöjaktig uppfostran till örlogsrna tros, dessa egenskaper, 
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tillfölje af mindru goda an lag, i ringare gi·ad utvecklas. 
Men &tnöjer man sig med att gifva fl ertalet af vår be
manning, hvilket båtsmätmon utgöra, en ofullständig sjö
mannabildning till 2:a klassons sjömän, · eller till vissa 
yrkesldasser, så följ er deraf att endast ofullständiga sjö
mannaegenskaper komma att finnas hos detta flertal, 
och dessa egenskaper, som utgöra sil. vigtiga viikor för 
effektiviteten, skulle då endast innehafvas af matrosk liren, 
af hvilka i händelse af krig en stor del måste göras till 
underofficerare. 

Anrn. N ummerären ii vår nuvarande underofficers
klir utgör 190. 

1872 lirs kommitorade beräknar för vår flotta i 
krigstid ett medeltal af 430 underofficerare . Att 
komplettera dessa siwile åtgå 240 från matros
kåren, hvilken då endast skulle utgöra 360 man. 

Om vidare de, som mindre än 2 år tillhört kåren, 
h vilka ej af någon torde kunna anses som fullgoda · 
matroser, och hvilkas antal enligt beräkningen i 
kong!. propositionen bör utgöra 148, derifrån af
dragas, så återstår till vår flotta endast 21~ full
goda matroser, ändock att ingen procent är afdra
gen för åldrige och sjuke. 

Man fäster synnerlig vigt vid dessa egenskaper, så
som ingående i alla det stridande manskapets befattnin
gar, och det torde derföre vara skäl att tillse, i hvad 
mån en utbildning till vissa yrkesklassor, såsom matros-, · 
artilleri- eller minör-klass verkligen åstadkomma åsyf
tadt resultat eller effektivitet hos bemanningen. 

På våra skärgårdsfartyg med liten eller ingen rigg 
och fåtalig besättning finnes knappast tillfälle eller råd 
för användandet af sådant manskap, som skulle innefat
tas uneler matl'osklassen, ej heller har tjensten ombord 
på de större fartygen visat behof af en särskild t sådan kår, 
ty de öfningar och egenskaper, som förnämligast skulle 
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tillhöra denna klass, ti llkomma i mor eller mindre grad hela 
den iifriga besättningen. För att blifva en god artillerist for 
dras lugn, sjelfstänclighet och stor erfarenhet. Härtill erfor
derliga egenskaper utvecklas ej uteslutande vid kanonen. 
Den långa tid af omfattande öfningar, dertill åtgår, fostrar 
de u duglige sjömannen eller matrosen; h vilken också då 
först blir don duglige sjöartilleristen. Endast få kunna nå 
den färdighet, som fordras för att bli en god kanonkom
mendör. Det är derföre af vigt att alla häruti öfvas, för 
att l)lan må blifva i tillfälle att af de bästa anlagen be
sätta de vigtigaste posterna vid kanonen. Rvad minan 
beträffar, så lär väl meclgifvas, att man ingenstädes säk
rare än hos den i sitt yrke hemmastadda örlogsmatrosen 
skall återfinna elen grad af mod, orubblig tillfärsigt och 
fast disciplin, som fordras för att, under fiendens eld, i 
skygd af krutrök, mörker eller tjocka m. m., verksamt 
handtera detta bräckliga men dock fruktansvärda vapen; 
endast få dagar skola dessutom för honom behöfvas till 
det mekaniska in lärandet af minans handterande. Minan 
måste också i skärgårdskriget komma att utgöra ett 
hufvudvapen. 1872 års komitc har derföre förordat dess 
applicerande på hvarje härför lämpligt stridsfartyg, och 
troligt är att vid krigsfälle hvarje mindre eskader får 
sig tilldelad minbåtar, å hvilka besättningar måste afses 
från de öfriga fartygen. Signalmannens tjenst utgör äf
ven en v'igtig befattning ombord. Den skarpa blick och 
iakttagelseförmåga, som dertill fordras, förutsätter också 
den fullt utbildade örlogsmatrosen. Det mekaniska vid 
signaleringen inläres, enligt hvad er!arenheten gifver vid 
handen, på några få veckor. Kännedom om handvap
nens bruk måste vara för alla gemensam på grund af i 
skärgårdskriget ofta återkommande tillfällen för desam
mas begagnande. 

Ofvan upptagna m. fl. befattningar ombord utöfvas 
dock sällan eller aldrig samtidigt, utan fordrar hvar för 

8 
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si ofta medverkan af större delen af besättninge.n. v~
d:re måste, vid alla de tillfällen då egen besättmng bhr 

d erad Såsom under strid vid inträffade förluster, vid re uc , , 
detacheringar i land eller i fartygets båtar, vid afpollet-
tering från ett fartyg till ett annat m. fL dyli~m fall, 
möjlighet dock finnas att komplettera de för tillfället 
maktpåliggande posterna från de öfrige, om fartyget skall 
knnna hållas i tjenstbart skick, ollor om striden skall 
kunna utkämpas till det yttersta. 

Det torde härutaf hafva framgått ej allenast, huru 
den ena egenskapen hos en örlogsmatros betingas af den 
andra utan äfven huru nödvändigt det är att hvarje man l • 

ombord får lära känna alla der förekommande befattmn-
gar, af det skäl, att de lwar för sig kunna, under skär· 
gårdskrigets obestämbara fortgång, komma att taga hans 
skickligbet i anspråk. Den längre tid, som i alla hän
delser måste anslås till örlogsmatrosens uppfostran, skall, 
om öfningarne ordnas efter de grunder tjenstens for
dringar uppställa, också blifva fullt tillräcklig dertilL 

För att visa de åsigter man förr hade i detta ämne, 
anföres följande yttrande, afgifvet i Kongl. Örlogsmanna
sällskapet af en framstående sjöofficer år 1836 (Tidskrift 
i Sjöväsendet 1836 sid. 192) : 

"Sjömanskap och skicklighet vid kanonerna samt 
''att föra handvapen äro egenskaper, hvilka i förening 
"måste tillhöra den fullgode och öfverallt användbare · 
"sjökrigsmannen, men af hvilka man dock värderar högst 
"det förstnämnde, emedan betydligt längre tid fordras 
"till dess förvärfvande". 

Huru mycket mera måste nu ej detta gälla för våra 
närvarande förhållanden, då vi betänka precisionen och 
hastigheten af nutidens krigföringssätt, som försvårar 
undsattnings erhållande och öfverlemuar åt h varje fartyg 
med dess fåtaliga besättning att inom sig ega alla de 
resurser, som erfordras för att . möta h varje tillfällighet. 
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Det torde derföre böra medgifvas, att oaktadt nuti
dens materiel i allo skärpt fordringarue på personalen, så 
har den dock ej betingat dess utbildning till skiljda yrken 
hvilken, enligt hvad af det föregående torde hafva fram: 
gått, ondast skulle leda till ytterlig svaghet i beman
mngen. 

Ehuru en jemförelse med andra mariner, dessas stora 
fartyg och besättningar, ej kan vara af något synnerligt 
värde, eftersom det allmänt erkännes att ju mindre far
tyg och besättning äro, desto jemnare och mångsidigare 
utbildning fordras af den sistnämnde, om lika effektivitet 
skall kunna påräknas, så m& dock tillätas oronamna att 
i England, hvarest förr besättningarna rekryterades bland 
handelssjöfolk för en resa, omkring 3 år~ anses detta 
system ej längre kunna lemna erforderligt godt manskap, 
utan rekryteras derföre besättningarna numera från om
kring 7000 skeppsgossar, samt äro vid flottan ständige 
(Oontinuous-service Men). Öfningarna åsyfta också att 
bilda så många som möjligt till . fullgoda örlogsmatroser 
och ej till 2:o och 3:o klassens sjömän, samt omfatta der
före alla delar af tjensten ombord. 

Slutligen må det tilläggas att grundideen för man
skapets uppfostran till särskildta yrkesklasser synes vara 
alltför lik den som föranledde 1866 års delning, för att 
man ej måtte befara att, om den genomdrefves, en åter
gång inom kort skulle ega rum. 

Härmed må ingalunda vara sagdt, att icke vapnet 
bör tillgodogöra sig de förmågor, som till följd af sär
skildt fallenhet före trädesvis utvecklas för den ena eller 
den andra kategorien, utan att hvarje man, efter att 
hafva inbemtat hvad man fordrar af en örlogsmatros, 
bör klassificeras för vidare utbildning, inen det är den 
ensidiga och ofullständiga öfningen och utbildningen till 
en speciel tjenstebefattning, hvilken enligt hvad vi sökt 
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visa ytterst har sin grund i båtsmansinstitutionen, afsig· 

ten varit att bemöta. 

Dessa äro i korthet Je militäriska skäl vi ansett 
oss böra anföra mot båtsmännens lämplighet för sjöför· 
svarets tjenst. Att de äfven utgöra vigtiga ekonomiska 
skäl deremot är naturligt, ty den tjenare, som ej förstår 
sin tjenst, blir i allmänhet en dyrbar tjenare. 

:Månne deras användande, utom hvad angår det nn
litära såsom till varfsarbeten samt till transporter för 

' stationernas ekonomiska behof, visar någon besparing för 
staton '? ' 1869 års komite har på denna frågan gifvit ett 
definitivt svar. Efter att hafva förordat antagande af 
ordinarie arbetare och varfspoiis säga kom miterade så
sonl skäl mot båtsmännens lämplighet härtill, att dylik 
handräckning skulle "under sådana förbållanden ställa 
"sig så dyr, synnerligast för det allmänna, men derjemte 
"äfven specielt för flottan, då man fäster afseende vid 
"arbetets q va litet, att den enligt kommiterades förmenan
"de redan af detta skäl obetingadt bör förkastas. Under 
"förutsättning nemligen, att båtsmän i allmänhet äro 
"uppfordrade, vare sig fyra månader af året eller ett år 
"af tre, så skulle det erfordras tre gånger så många båts
"män, som det antal platser de i egenskap af stations
"och vadsarbetare borde fylla, eller, med andra ord, tre 
"båtsmän för hvarje plats" samt vidare, efter att hafva 
beräknat h varje båtsmansdagsverke till l rdr 98 öre; 

"Lägger man nu härtill: 

"den betydliga del af utgifterna för beklädnads- och 
"utredningspersedlar, som ej betäckes af rust- och rote
"hållarnes kontanta ersättning; 

"kostnaderna för båtsmännens uppfordran och hem
"lof (s. k. durcbmarschkostnader); 

"kostnaderna för deras inqvartering under uppfor
dringstiden, vare sig denna utgår in natura, eller att 
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derför lemnas kontant ersättning med 12 rdr om året 
"pr man; 

"att en håtsman kostar staten lika mycket, vare sig 
"han är 25 år gammal eller 55, lat ollor arbetsam, frisk 
"eller sjuk; samt 

"att det arbete som på detta sätt lemnas, i allmän
"het enär det salmar hvarje kraftig sporre, är otillfreds
"ställande, och derjemto utgör ett dåligt exempel för 
"andra, så torde redan det sålunda anförda vara till
"räckligt såsom bevis för sanningen af det gjorda på
"ståendet". 

De för stationernas behof erforderliga transporter 
kunna ej inverka vid frågan om sjöförsvarets bemanning 
och behöfva derföre ej tagas i öfvervägande. Härtill 
bör, vid de tillfällen då privata företagsambeten ej anlitas, 
aktiva kåren alltid påräknas. 

Af militära göromål vid stationerna, hvartill båts
män förr användts, återstå numera, sedan bevakningen 
vid Carlskrona station öfvertagits af afdelningar från in
fanteriet, samt af en särskildt poliskår, endast några få 
s. k. nattvakareposter, hvilka äfven bättre torde kunna 
bestridas af polis, samt den mindre del, som utför garni
sonstjenst å fästningen Kungsholmen, istället för man
skap från det indragna marinregementet. 

Slutligen förefinnes inom båtsmansinstitutionen ett 
förhållande, som utgör kanske det vigtigasto skälet emot 
densamma både i militärisk och ekonomisk synpunkt. 
Staten underhåller nemligen här en kår, hvaraf 1/ 3 tillfölje 
af ålder och oförmögenhet är för aktiv tjenst opåräkne
lig. I den kongl. propositionen, som utförligt behandlar 
denna sak, antages det antal af båtsmännen, som ej 
längre lämpar sig för sjötjenst, komma att utgöra om
kring en tredjedel, äfven efter sedan en del föreslagna 
förändringar blifvit vidtagna. Detta antal föreslås der
före till att tjenstgöra vid stationerna, men att denna 
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tjenst ej kan anses vara af något synnerligt värde, och 
att den äldre tredjedelen af b~itsmännen, hvilken väl 
alltid måste komma att åtfölja båtsmansinstitutionen, ut
gör ett betydande både militäriskt och ekonomiskt onus 
för staten, torde af det föregående tydligt hafva framgått. 

Här existerar en skarp motsats mot hvarje annan 
organisation af krigsmakt, vare sig till lands eller vatten, 
hvarest det manskap, som af staten underhålles, är till 
antalet betydligt mindre än det, som vid krigsbehof är 
att påräkna. 

Vi hafva nu i korthet sökt framställa de fordringar, 
vi böra hafva på vårt örlogssjöfolk. Att båtsmansinstitu
tionen ej för ·närvarande uppfyller mycket deraf är ock
så, allmänt erkändt- Uti den oftanämnde kong] proposi
tionen frambålles detta sorgliga förhållande i följande 
ord: ."ännu innevarande ftr utgjordes besättningarna å de 
"flesta sjökommenderade fartyg till en stor del af re
"kryter och alldeles oöfvadt manskap". Det är visst 
sannt att ännu mycket återstår att göra till institutio
nens förbättrande och många förslager hafva i denna 
riktning framställts. Hvarför ännu så litet gjorts härf\ir 
torde ega sin grund i, att de verkliga förbättringar man 
föreslagit, såsom antagning vid unga år, längre uppfor
dringstid i och för bättre öfnings erhållande m. m., just 
äro af den art, att de med ökade kostnader komma att 
drabba de i detta afseende redan noO' betungade rote-· 

t> 

hållarue och sålunda ej kunna genomföras utan deras 
samtycke. Om staten emellertid medelst kontant ersätt
ning eller på annat sätt framdeles skulla lyckas häruti, 
så tro vi dock att kostnaden för en annan bemanning, 
utan att kanske ändock gifva garanti för godt folk, skall 
blifva så stor, att landet ej på något sätt kan anses er
hålla full valuta clerför. 

Det är på grund, dels af dessa skäl, dels af att man 
oss veterligen aldrig egnat någon allvarlig undersökning 
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åt huru en värfvad trupp skulle lämpligen organiseras för 
flottan, samt slutligen och förn ämligast på grund af att 
vi tro, det landet med glädje skall helsa elen dag då in
delningsverkets afl.ösande, åtminstone hvad flottan rörer, 
må upphöra att vara ett blott önslmingsmål, som vi, 
ehuru i saknad af nöliga materialier, tid och framför
allt förmåga att uppgöra ett fullständigt organisations
förslag, dock anse oss berättigade att framställa de grund
drag, hvarpå vi tro ett sådant fördelaktigast skulle kunna 

byggas. 

Dessa grunddrag äro : 
Statens sjöfolk bör danas till örlogsmatroser. 
Örlogsmatrosen skall, för att kunna uppfylla de for-

dringar kriget och materielen ~uäfva, förutom att vara en 
duglig sjöman, äfven vara användbar såsom artillerist, 
såsom infanterist och såsom minör vid den rörliga min
materielen. 

För att med noggrannhet och på kortaste tid utbil
da hvad vi här kallat örlogsmatrosen, måste antagning 
ske vid den ålder, som bäst lämpar sig för sådan under
visuings meddelande, hvilken också bör oafbrntet fortgå 
efter en för alla gemensam plan. Först efter dennas 
slut bör manskapet fördelas till de olika kategorier, som 
kunna betingas af materielens olika beskaffenhet· 

För att åstadkomma minsta kostnad fördelas beman
ningen uti stam och afl.önad reserv. 

stammens tjenstetid bör bero: 
l:o. af den tid, som erfordras till en fullständig ut-

bildning, samt 
2:o. af det antal vi för fredsfot behöfva underhålla. 

Reservens tjenstetid bör bero: 
l:o. af det antal, som för krigsfot fastställes, samt 
2:o. af den tid, hvarefter någon aktivitet i händelse 

af krig ej kan påräknas. 
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Underofficersreserv bör upprättas; denna såväl som 
fasta underofficerskåren bör rekryteras bland örlogsmatroser. 

Eldare, koclmr, sjukvaktare och ekonomi-män beböf
va ej en örlogsmatros uppfostran och böra derföre sär
skilclt organiseras. 

Kostnaden härför bör ej öfverstiga don nuvamndc. 
Med dessa principer för ögonen våga vi här fram

ställa följand e förslag 
200 rekryter ant8gas årligen vid en iUder af 15-17 

år und er benämning skeppsgossar. Antagningen bör sko 
någon tid på hösten och utbildningsticlen anslås till 3 år. 

Äldre reglemente för skeppsgossekåren bestämde 
gossarnas ant8guing redan vid 13- 15 års ålder. Detta 
synes varit fömäml igast af 2: ne skäl, l:o. att folkskolor
na på den ticlen knappast existerade, ollor åtminstone 
meddelade det ftital.. som besökte dem, on i hög grad 
ofulländad undervisning, samt 2:o. att dåvarande förhBJ
lanclen blott medgi\.fvo on årlig öfning af omkring 1 månad 
till sjös, och i land ingen annan öfning än skolgång. 
'riden för deras utbildning bestämdes derföre till 4 a 5 
år i medeltal. 

Dessa bestämmelser fortfara ännu att gälla för kåren, 
men förhllJ!andena hafva sedan dess väsendtEgen förän
drats. Den utbildning våra folkskolor f. n. ega, hvilken 
man äfven fil.r hoppas skall årligen tilltaga, gör att den 
theoretiska undervisningen ej längre kan fordra så tidig 
antagning. D e seclnaste årens antagningar vid skepps
gossekåren haf,7a bekräftat detta. 

H vad de praktiska öfningarn o beträffa, s ii är :tf ven 
der mycket förändradt och mera återstår ännu att göra. 

skeppsgossarna erh :\Ula num era hvarjo sommar om
kring 4 månaderfl öfning till sjös*) och vintertiden är 

'') Att skeppsgossarne sistlidne ih· en dast erhöllc 3 mån . öfniog 
pit sjön vm· ett undantagsfall , ~om hiirlcdde sig li· iin bristande tillgång 
på penningar. 
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omkring l timma dagligen anslagen till praktiska öf
mngar. 

Då nu härtill kommer, att ynglingen genom några 
års sednare antagning måste ega större mottaglighet för 
praktisk undervisning, att af samma skäl man redan från 
början kan inlägga mer allvar uti densamma, samt att, 
om så anses behöfligt, ännu mera tid än nu är fallet kan 
egnas här1lt särdeles i land, så tro vi oss med skäl kun
na påstii att skeppsgossen skall, efter de föreslagna 3 
årens utbildningstid, vara i besittning af minst lika stor 
praktisk färdighet, som nu efter 4 a 5 år. Många andra 
skäl finnas dessutom för en sådan förändrino- ehuru bl 

kanske ej behöfligt att här vidröra dem. 

skeppsgossen bör såsom hittills utskrifvas till jvng
man. J ungmannen bör derefter genomgå exercisskola 
såväl i land som till sjös, bvarest öfningarna ordnas och 
bedrifvas efter en bestämd plan. En utbildningstid af 3 
år bör dii vara tillräcklig för att bibringa de fordringar 
ofvan ställts på en örlogsmatros, hvarför jungmannen ef
ter nämnde tid bör dertill uppflyttas. 

Denna tid af 6 år utgör således i hela sin utsträck
ning en fortg11ende följd af öfningar i och för bildandet 
af den duglige örlogsmatrosen. Vi tro det vara Mde 
billigt och utan mehn för tjensten, om han nu blir satt 
i tillfälle att erhålla 1 eller 2 lirs permission, om ban 
slidän önskar, för att lära känna de industriella förhål
landen, hvilka efter den aktiva tjenstetidens slut skola 
taga hans verksambet i anspråk. Efterstil.ende tabell 
upptager l års permission för den 4:de åldersklassen, 
bvilken står i tur dertilL 

Efter permissionstidens slut skulle nu fördelning 
ske till de olika kategorier , som tjenstens fordringar be· 
stämma, och biir afseende bär göras pli anlag och fallen
het. Tiden , under hvilken staten härefter bör behålla 
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detta manskap i tjenst, beror förnämligast på aktiva 
kårens storlek. Vi hafva upptagit densamma till 3 år. 
Detta utgör således 7 år i aktiv tjenst ( skeppsgossetiden 
icke inberäknad). Matrosen ingår nu i den aftönade re
serven, hvarest tiden, under hvilken han bör qvarstå~ huf
vudsakligen beror af krigsfotens storlek. Vidstående ta
bell upptager densamma till 13 år, hvilket gör en sam
manlagd tjenstetid af 20 år. 

För att fylla behofvet af underbefäl är afsedt 1
/ 8, 

eller 25 man af hvarje åldersklass, hvilka efter de första 
3 årens tjenstetid böra uttagas bland dertill villigt och 
lämpligt manskap. Dessa böra ej erhålla permission, 
utan deras uppfostran bör fortgå i likhet med det öfriga 
manskapets under ytterligare 3 år. Efter dessa 6 årens 
tjenstetid anse vi 2 år vara tillfyllest för den praktiska 
och theoretiska underofficersbildningen. I likhet med 
våra nuvarande l:a kl. matroser böra de sedan förrätta 
underofficerstjenst under ytterligare 2 år, hvarefter de af 
detta manskap, som äro villige och tjenlige att antagas 
pil. aktiva underofficerskåren, dit öfverföras i mon af be
hof. Uti vidstäende tabell är härtill beräknadt 10 år
ligen, återstoden 15 man pr år ingå i underofficersre
serven, hvarest de beräknas qvarstå 10 år, och utgör 
såJunde äfven deras sammanlagda tjenstetid 20 iir. 

Flera detaljbestämmelser skulle naturligtvis varit 
nödvändiga, sil. vida detta skulle utgjort ett fullständigt 
förslag, men, då så ej kan vara meningen, hafva vi ute
slutit sådana saker, som lätt torde framgå af det öfriga. 

De gjorda berälmingarne grunda sig visserligen på 
antagandet af 200 skeppsgossar pr iir, men för att bibe
hålla den ofvan upptagna nummerären, bör kanske l O 
procent tilläggas för ersättning af dödsfall och oförut
sedd afgång, så att 220 gossar ärligen antagas. 
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Hvad eldare, handtverkare, kockar, sjukvaktare och 
ekonomimän beträffa, så bör derutaf endast anskaffas och 
underhållas en fast kår tillräcklig för fredsfot. Vid krigs
rustning bör ingen svårighet uppstå att, från vår talrika 
ångbåtsflotta af värnepligtige m. m. , komplettera detta 
bob of. 

Anm. På våra fartyg utgöra dessa vanligen om
kring 1

/ 5 af allt manskap ombord, sålunda skulle 
till förut uppställde nu mmerär, i krigstid erfordras 
ett antal af omkring 925. 

Fredsstyrkar, af eldare och handtverkare antaga vi 
till 200 man, hvilka lämpligast böra ingå i varfsperso
nalen och derifrån, såsom redan nu sker med handt
verkare, kommenderas på fartygen. Detta förutsätter en 
omorganisation af nämnde personal, hvilken väl snart 
måste ega rum. 

Fredsstyrkan af sjukvaktare, ekonomimän och koc
kar torde ej behöfva stiga till mer än 75 man efter när
varande förhållanden. Under elen tid dessa ej äro sjö
kommenderade, kunna de lätteligen finna sysselsättning 
på stationerna (på varfvet, i kaserner och sjukhus m. m.) 
och der erhålla behöflig daning. 

Vi hafva ej förbisett ett förhållande, som torde kom
ma att inträffa, nemligen att hela reserven ej är att på
räkna i händelse af en hastig mobilisering, emedan en 
del antagligen kommer att egna sig åt utländsk sjöfart; 
men vi tro dock på grund af erfarenhet af nu afgående 
matroser, att större delen kommer att stadua inom lan
det och söka plats inom hvarjehanda yrken samt ock på 
landets ångbåtsflotta, der så väl bildade sjömän måste 
blifva eftersökta. 

Såsom ersättning hafva vi dock ansett nödvändigt 
att af handelssjöfolk bilda en 2:a reserv på grund af vär
nepligt eller beväringssky'ldighet. Under sommarmåna
derna, då den aktiva bem~nningen öfvas till sjös, vore ett 
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passande tillf~lle att till exercisskoloma inkalla (genom 
lottning) c:a 250 man från haudclsmarinen, för att under 
3 a 4 månader erhålla nägon insigt uti vapnens bruk 
och vänjas vid disciplin. Derigenom bör man lmnn:!l på
räkna en styrka af omkring 1000 man, alltid disponibel 
i denna 2:a reserv, visserligen ej tillräckligt öfvad, men, 
i betraktande af att den utgjordes af erfarna sjömän, och 
att den i händelse af krig genast skulle inkallas till 
exercisskolorna, torde den såsom en 2:a reserv kunna 
anses användbar, synnerligast på dc större fartygen. Ge
nom bildandet af en sådan reserv skulle åtminstone l :a 
steget vara taget till uppnående af ett ofta önskadt mål, 
nemligan att närmare sammanknyta örlogs- och handels
flottornas sjöfolk. 

Den bemanning, som flottan genom detta förslag 
skulle erhålla, anse vi vara fullt tillräcklig för den när
maste framtiden och öfverensstämmer äfven med den af 
1872 års kommitera de uppstäide; derjemte erbjuder det 
stor elasticitet genom att t. ex. öka eller minska skepps
gossarnos nummerär eller utbildningstid, då såväl aktiva 
kåren, som reserven ökas eller minskas, men i samma pro
portion, att förlänga den aktiva tjenstetiden, då aktiva 
kåren ökas och reserven minskas, . men med bibehållen 
slutsumma, eller att förlänga eller alldeles indraga den 
upptagna permissionsrättigheten m. m. 

Att uppgöra fullständigt kostnadsförslag för denna 
bemanning ligger utom ändamålet med denna uppsats, 
liksom att noggrant utreda, hvad vår närvarande beman
ning kostar, om det eljest vore möjligt. Nedannämda 
siffror, tagna, hvad båtsmanshållet beträffar, ur riksdags
förhandlingarna år 1870, samt beträffande matroskåren, 
ur förutnämnde 1872 års kommite och ur Kongl. Maj:ts 
proposition 1873, torde dock angifva någon ledning här
för. På gru.ud af dessa uppgifter hafva vi beräknat 
hvarje matros kosta staten i rundt tal 400 rdr årligen, 
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men som en länge af behofvet påkallad löneförhöjning 
nu lär vara påtänkt, så upptaga vi här kostnaden för 
densamma i rundt tal till 600 rdr pr år. 

Då vi anse att förökade fordringar på skicldighet 
hos flottans bemanning bör åtföljas af motsvarande eko
nomiska fördelar, och att platserna deruti böra göras efter
sökta i och för erhållande af godt manskap, så hafva vi 
i nedanstående beräkningar upptagit aftöning till såväl 
det permitterade manskapet som reserven, men vi anse 
på samma gång, att dessa böra af påkallade b~hof regle
ras i och för vinnande af nyssnämnde ändarnåL På nu 
nämnde grunder hafva vi äfven upptagit en viss summa 
att utgå under form af arvoden för skicklighet i tjensten, 
och då dessa ej inbegripas uti manskapets aflöning anse 
vi det vara förenligt med både statens och individens 
fördel, om de ej utbetalas förr än vid den aktiva tjenste
tidens slut. De skola då utgöra ett välkommet begynelse
kapital för den ur aktiva tjensten afgående matrosen. 
Nll.gonting liknande skulle äfven kunna bestämmas med 
reserven~ aftöning, ifall så skulle anses lämpligt. Slutli
gen anse vi oss böra tillägga, att här nedan ej äro upptagna 
sådana indirekta utgifter, som fortfarande och till unge
färligen samma belopp måste utgå, huru flottans beman
ning än organiseras, liksom äfven att vid den upptagna 
kostnaden för nuvarande bemanningen det är sökt hellre 
underskatta det verkliga förhållandet än tvärtom, hvilket 
deremot varit motsatsen vid den föreslagna. 
Kostnad föv båtsmanshållet (nedannämnde 

vakausafgifter beräknade efter åren 
1859-68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,060,439 rdr. 

Kostnad för 600 matroser . .. , . . . . . . . . . . 240,000 ., 
N uvarande bemanningen. . . . .. .. s·_u_m_m_a-~13""'o""o..:..4.,..,3,...,9,_r~d-r 

) ) . 
1250 man a 600 rdr pr man i medeltal . 750,000 , 

50 '~ a 750 " " (tjenstgörande 
såsom underofficerare) .. . ......... . 37,500 ;; 
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175 man a 300 rdr pr man (permitterade) . . . 52,500 rdr. 
2275 " a 50 " " (l:a reserven) . . . 113,750 '' 

150 " a 100 " " (reserv-underoff.). 15,000 " 
Arvoden för skicklighet i tjensten, förslagsvis c: a 15 000 
T , ' " t> man a 600 rdr pr man (föresl. ekonoi" .in~än) L1f>,OOO , 

400 " a 300 " " ~ (det antal, hva.:med 
nuvarande skeppsgossarna böra ökas 1 .. 120,000 , 

Föreslagna bemanningen ......... Summ~ 1.~40,760 rdr. 

. Eldare äro ej upptagna, emPdan de förutsättas ingå 
1 kostnaden för varfvens omreglering. Här ofvan upp
tagna kostnader för aktiva kåren äro beräknade efter 
tjenstgöring vid station hela året om, hvarföre de, i be
traktande af att nuvarande öfningsanslag medgifver den
na bemanning i medeltal öfver 4 månaders sjötjenst om 
året, torde få anses under alla omständigheter fullt till
räckliga. 

Vi vänta oss här det inkastet "skall staten med nu 
uppgifna viikor kunna erhålla tillräckligt antal dugligt 
mansli:ap? Vi svara härpå ett obetingad t ja! och detta 
med stöd af erfarenheter från nuvarande skeppsgossar
nas 11ekrytering. Härvid bruka vanligen 40 till 50 gossar 
årligen antagas och, oaktadt vår matroskårs ekonomiska 
ställning alltid varit ytterst underhaltig, hvilket bäst 
bevisas af det täta afskedstagandet bland just de dugli
gaste inom denna kår, så hafva dock dessa platser varit 
så eftersökta, att ofta 3 a 4 gånger nyssnämnda antal 
sökt inträde i skeppsgossekåren. Då det dessutom är att 
märka det skeppgossarnas antagning förut endast skett i 
Oarlskrona, men att den hädanefter kommer att ega rum 
både i nämnde stad och Stockholm samt att intet hinder 
finnes att utsträcka densamma till ännu flera platser vid 
våra vidsträckta kuster, så torde vi vara berättigade till 
det antagandet, att någon svårighet för flottan efter nu 
uppgifne vilkor ej skall komma att inträffa. 



128 

Bemanningans ordnande, som, i betraktanda af vS.r 

nuvarande svårhand terliga materiel, utgör en lifsfråga för 

flottan, är dock en sak, som oj fullbordas på ett eller 

några få år, synnerligen då den ekonomiska sidan så 

tyilger i vågsld\JeP.)~ som här är fallet. Att nu föreslagna 

organisation upF&ager en lång tid måste medgifvas, det 

oaktadt tro vi staten svårligen skall efter andra grun

der, på kortare tid och till samma kostnad, kunna er

hålla en jemnare utbildad och effektivare bemanning. 

Detta (tiden) torde ej heller kunna innesluta någon stor 

olägenhet, emedar1 indelningsverkets aflösande, som kan 

ske i samma rnohn som organisationen fortskrider, väl 

ä±ven fordrar sin rundliga tid. 

Slutligen må tilläggas att om, oafsedt här gjorda 

beräkningar, någon tillfällig utgift för en omorganisation 

af flottans bemanning skulle blifva en följd, så bör na

tionen underkasta sig densamma, såvida hon af ett dyr

bart sjövapen skall i behofvets stund kunna påräkna den 

effektivitet, som ensam möjliggör en lycklig utgång. 

Såsom nära sammanhängande med här afhandlade 

ämnen, skola vi framdeles något vidröra flottans prak

tiska öfningar. 

~. 

strödda underrättelser. 

Arktislm reliker. Kapten Potter på Amerikanska 
h valfångaron "Glacier", hvilkon anlände till New Bodford 
don 2G September efter en 2 års resa, har medfört några 
s1lfverskcdar och gafflar, bärande Sir J olm Franklins 
och iiågTa andra Engelska famil jers vapen. Han fick 
dom af eskimåer i Repulse bay. Maskinisten och lä 
k a ron på h valfångaren ''O am p,:,rdown" påträffade under 
en upptäcktspromenad nära Port Leopold en liten kyr
kogård bestående af G grafvar, hvardera märkt med en 
ektafla, som hado en kopparplåt med inskription, vi
sande att de här bcgrafna personer tillhört H. Eng. :Maj:ts 
fartyg "Investigator" och "Enterprise", h vilka 1848 utsändes 
nnder befäl af Sir J. Ross och kapten Bird för att upp
söka Sir J. Franklin. 

Nytt auvändaude af propellern. Mr R. Griffith 
har sedan en tid varit syssolsatt mod att pu små model
ler undersöka fördt'larno af att anbringa en propeller i 
hvar~era ändan af far tyget. Han säger sig härmed hafva 
vunmt en ti llökning i kraft af 50 °/0 utöfver det, som er
hölls mod blott den ena propellern, hvilket är ungefär 
dubbelt så mycket, som vinnes genom användande af 
dubbel skn,f pil vanligt vis . lVIodeilen var så inrättad, 
att den kunde clrifvas med dubbla propellrar på vanligt 
sätt. Don gick dS. med full kraft från 84 till 8G fot i 
minuten och skrufvarne gjorde 600 slag. När samma 
skrufvar med samma drifkraft (~jcder) applicerades i båda 
änclarne, uppnåddes 95 till 100 fot i minuten, äfven med 
600 ~.lag. 

Afven en annan ingeniör, lVIr Spartall i Liverpool 
är sysselsatt med liknande experimenter. 

l\Ir Griffith utlofvar närmare redogörelse, sedan han 
slutat sina oxporimenter. 

Engineering. 

Ilanonbåten U y dra. An vlimlande af hydraulisk 
]{raft vifl artilleriet. I medio af Juli 1873 företogas 
på Therosen profturer med elen fåe holländska regerin
gens ri:ilming af Sir John Armstrong föreslagna, och hos 
firman Charlos :Mitchell & Oomp. bestälcla, kanonbåten 

9 
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l!y:h·a. Don är systerfartyg mod bolländska kanonbåten 
A va och tillhör §talmch-arton, samt af Armstrong utrustad 
med en 12-tons kanon, som är inrättad att hojas och sLin
kas.· Båten uppnår 8 lmons fart och har fö lj ande di
mensioner: Storsta längd 8(/ fot, bredd 2i> fot. Djup i 
1:.ummet 8 fo t, djupgående G fot, cloplucemcnt 150 tons. 
Ofvervattonskroppon strLlcktc sig till 2 fot 9 tum öfver 
vattenytan. Bilton har clubbelshuf och 2:ne åtskiljda 
maskiner med hvardora en panna. Maskinerna äro af 
s. k. "compound"system (d. v. s. mod högt och lågt tryck) 
med ytkondensor. Kolförbrukningen utgör 2 7li pr häst
kraft, hvaraf hvardem rnaskinou indicerar 50. Kolförrå
det räcker för G dagars gtmg. 

En liten hj clpmaskin om 6 hästkrafter sätter i gång 
maskineriet för kanonens höjande och sänkande. Kano
nen hvilar uti en för ändami'tlet konstruerad Moncrioffs
lavett, försedd mod hydraulisk elevator. Efter skott
lossningen sänker den sig under däck, viskas, laddas och 
höjes åter pfL sin plats för skjutning genom elevatorn. 
Sänkningen verkställes genom en inrLlttning, som man 
skulle kunna kalla en hydraulisk bufr'ert. Denna ut
släpper under rekylen ur cylindern det vatten, som dit 
nyss inpumpats för att höj a pjesen; utströmningen af 
vattnet kan regleras så, att kanonan efter skottlossningen 
noggrarmt intager sin plats för laddning. 

Vid profturen afgåfvos 7 skarpa skott, hvaraf 3:ne 
med 10,6 kilo. och 4 mod 28 kilo:s laddning Pebble
powdcr. Projektilen väger 140 kilo. Kanonen betjenas 
till laddning, höjning, affyrning och ny laddning med 
största lätthot och skyndsamhot af 3:ne man. Det åt
gick en tid af l 1 l 2 minut från skott till skott. Efter 
affyrningcn intog kanonen alltid med största noggrannbet 
sin ställning för laddning. 

Kanonen riktas af en officer, som har under sin 
kontroll, såväl fartygets styrinrättning, hvarmed sidorikt
ningen göres, som don elektriska affyrningsinrättningon. 

Pall Mall Gazette gör följande reflexioner med an
lodning häraf: Resultatorna af detta exporimont äro icke 
allenast vigtiga för kanonMtar, utan vida mera för far
tyg, som derigenom kunna erhålla förmåga att. be
stryka hela borizonten. T y då det nu är bovrsadt, 
att man kan sänka on grof kanon för dess laddande, och 
åter höja den för afiyrningon, så uppstår . d~n frågan, 
hvartill äro torn nödväneliga ? Systemet är 1 SJelfva ver
ket egnadt att göra dom onyttiga, emedan vid dess an-
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vändande iifvorvattonskroppon blott bohöfvor obetydligt 
höj as öfver vattnet, hvilkot gör fartyget nästan oså rbart, 
utom af minor och vertikalold, och dessutom kanonbe
tjoningon ej bobö±vor pansarskyddot, emedan de sköta 
alla sina funktionor under vattcnlinicn. 

Beträffande den "hydrauliska. laddningen" anmärkes 
att don best:'\1· dcruti, att man brmgar kanonen*) uti en 
bostämd ställning, uti hvilken viskning, laddning och 
ansättning försiggå genom hydraulisk kraft och under 
däck. Under viskningen blir kanonen på samma giing 
uttvättad ; viskar-kolfven innchtLllor nemligen en knapp, 
hvilkcu, då den tryckes emot stiitbottnen öppnar en 
ventil och insläpper en vattenstråle i loppet. Detta 
vatten tages ifrån don vattonpolaro , som tjcnacle till vi
skarens införande. Viskaren är äfvon hydraulisk sättare. 
Projektilen fö res på en liten vagn till kanonen, lyftes 
der genom en hydraulisk bäfstftng ti ll mynningen och 
införes genom don, såsom redan nämndt, med hydraulisk 
kraft drifna sättaren. 

Hela laddningsoperationen kan utföras af en enda 
man genom användande af 2:ne handtag. 

lYiittheilungcn aus dem 
Gebiete des Scowesens. 

Ericssons torpe(lO. Uti Army and Navy Journal 
för don G Soptombor 1873 finnas följand~ detaljer öfver 
de nya försöken mod denna torpcclo uh Long Island 
sound. Före försöket trodde man att det skulle vara 
nödvändigt låta bogsera pr5 men, pii hvilkcn föres valson 
med rörkabeln och ångmaskinen till luftens comprim o
rande, men det befanns, att torpedon, hvilkcn som man 
vet, har en längd af 11 fot (3,35 111 · ) och en bredd af 
20 tum (508 m.m.), var tillräckligt stark att bogsera en 
pråm om 40 fots bngd (1~,15 m.), 12 fots bredd ( 3,65 m.) 
och ett djupgflende af 33 tum (0,74 111 · ) , samt dessutom 
en vattenbåt och 2:ne vanliga båtar. 

Under bogsering höjer sig to rpodon omkring en balf 
tum öfvor vattenytan, hvilkcn ställning den intagor hvarje 
giing don är i hvila, eller då dess fart ej öfvorstiger 8 
fot i sekunden = 4,7 knop. 

Den har ännu on anmLirlmingsvärd egenhet; dess 
framdrifningsmaskin, tillverkad holt och hållet n.f brons, 

·:l.-) Kanonel iir iuriiit11d fiil mvnniugsladdn ing. 
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har icke behöft någon omsorg under försöken, och 
hittills bafva icke tappar och axlar behöft smörjas. 
La"'ren äro af Lignum vit::c och hållas smorda af hafs
vattnet, som fritt inträder uti maskinafdelningen. 

Då Ericssonska torperlons mest fram~tl\endc ogen
skap är dess förmåga att kunna röra sig under vattnet, 
så har verksamheten af dc för detta ändamåls uppnåen
de använda medel blifvit undersökt flera gånger. Resul
tatet af dessa undersökningar har alltid varit detsamma. 
Då man slitter propell erna i rörelse genom insläppande 
uti rörkabeln af den komprimerade luften börjar torpc
don, som förut höjt sig vid pass 1

/ 2 tum öfver vnttnct, 
att sänka sig ifrån det ögon1lick d. farton öfverstigcr 8 
fot i sekunden. 28 sekunder efter det man påsläpt luf
ten med fullt tryck, har torpodon skurit under, ock dess 
tyngdpunkt ligger då 7 fot G tum under vattenytan. 
Det instrument, som bestämmor nedsänkningsgraden, 
manövreras genom vattnets tryck. Denna apparat är 
fullkomligt stillastående ända till dess det önskade dju
pet är uppnådt. Men vid donna punkt är dess verkan 
ögonblicklig, och sänkningen ab so lut afstannad. Tillök
ningen i fart har h varken Rstaclkommit böjning eller 
sänkning. Torpodons plats utvisas genom en mast i 
dess midt, som består af en ganska fin och böjlig st&l
stång, som lätt ger vika om torperlon passerar under 
trästycken m. m. En rund skifva af 3 tums diameter 
har märken målade på hvit botten, hvilka tilHl.ta don 
styrande att nogrt känna djupgåendet. Det instrument, 
som reglerar djupgåendet, består förn_äm ligast uti en tyngd 
som är motvägd genom det hydraullska trycket. N ed
sänkningen kan ständigt reglerss genom denna tyngds 
ökande eller minskande. Det bör bemärkas, att ornedan 
rodret är placcradt ofvanpå torpcdon , SLL kan oj dess 
sänkning under vattnet min skas under 2 fot utan att tor
pedon upphör att styra. Till fiiljc häraf betjenar man 
sig vid bogsering af styrrop för att manövrera torpodons 
roder. 

Man bör äfven nämna att den ofvan omtalade genom 
hydrostatiskt tryck balanserade tyngdon är s[Llunda theo
retiskt bestämd, att el en sfinker tyngdpunkton noga 8 fot 
under vatt~ct. Denna gräns har blifvit vald, pR det 
torpodon OJ må passera und er de kroppar, som äro an· 
vända såsom mäl vid försöken. Då man emcdlcrtid för 
högt uppskattat motståndet, som beror på. friktionen ornel
lan mekanismens delar, så har det inträffat att tyngdon 

!33 

blifvit lättad genom vattentrycket n:'lgot för tidigt, hnr 
af har följt, att torpodon oj sänkt sig längre än till 7 
fot G tum i stället för de };:alkyleradc 8 foten. 

I afseonde på sättet att styra den, finner kapton 
Ericsson resultatet fullt tillfredsställande. Då man insläp
per mor eller mindre luft uti rörkabeln, girar torpodon 
styrbord eller babord hän, och don gör en hel cirkel 
med rodret dikt om bord, hvars omkrets är 400 fot lång. 
Då den är helt och hil.llot under vattnet, har den en 
anmärkningsvärd styfhet, lwilken beror af dess form 
och den inre mekanismens läge, och af användande uti 
botten af halftums tjocka plåtar, under det do öfro plåtarna 
endast hafva on tjocklok af omkring 1

/ 8 tum. 
För att visa huru felaktigt vissa personers påst?ten

de, att man ej bo hö fel c använda 2:ne propellrar, rörande 
sig i motsatt riktning, var, har man borttagit den yttre 
propellerns blad under ett af försöken; resultatet af don
na modifikation var, att torpodon krängde 45°, oaktadt 
ett ganska måttligt tryck, och var alldeles omöjlig att 
styra. 

Under försöken användes till luftens komprimerande 
en ångmaskin, som ursprungligen var konstruerad för 
andra ändamål Tillfölje häraf öfversteg aldrig lufttryc
ket 58 'fl pr D-tum, men mekanismen är konstruerad 
för ett tryck af 120 'Et pr O-tum. 

Rev. Mar. et Colon. 

Uppsatser af franska sjöofficerare. Genom en 
. ministeriel skrifvelse af den 22 J an. 1872 inbjödos offi

cerare vid franska flottan att inlemua uppsatser eller 
ctuder öfver någon gren af sjövetenskapen. En kornmitC 
tillsattes genom order af don 30 N o vem ber 1872 och den 
] O J anum·i 1873 för att granska de sålunda inkomna 
arbetena och afgifva utlåtande om dessas relativa värde. 
Denna kommitE:, som hade till ordförande amiral Fabre 
lrt lVIaurclle, till ledamöter en Capit. dc V:eau och 3:ne 
Capit. de Frcgate samt till rapportour JYI:r Dislcre, in
genieur, har inlcmnat sitt betänkande under sistl. års 
höst. Seclan kommit6n häruti omnämnt don tillfreds
ställelse den i allmänhet erfarit öfver det af officerarne 
härpå nedlagda ar_boto, fortsätter. den sålunda: . . 

":Man kunde 1 första ögonblicket befara, att förbm
"delson att skrifva en uppsats på stationerna skulle 
"mottagas med on viss obenägenhet, och att officcrarne, 
''ej tydligen inseende det ändamål man ville uppnå och 
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''de fördelar de kunde draga häraf, skulle anse denna 
~'skyldigh et såsom ett ålagdt pensum, ·och fullgöra den 
"dei·ofter. Detta var orneellertid icke förhållandet; mer 
"än hälften af de insända uppsatserna vittna icke ~lle
"nast om vidsträckta och djupa kunskaper, utan äfvcn 
"om mycket på dem nec1lagdt arbete. Visserligen 
"skulle do t vara lätt att anfiira flora uppsatser, som en
"d~st tiro kopior eller m<'r ollor mindre tydlisa o~rtar~et
"mngar af kända böcker, eller af kurser v1d SJokngs
"skolan, men dessa utgöra undantagen, och största delen 
"af officcrarne hafva velat visa, att do förstode att upp
"skatta vigten af det änclamftl sjöministorn ~-el~tt_uppnå". 

Icke mindre än 220 uppsatser hafva bhfnt mlomna
de. A. f dessa hafva 1 S blifvit remitterade till de resp. 
dupartemouterna, såsom ipncl~ftllande. furslager . till än
drin .,.ar m. m. 10 föreslas till publicerande 1 "Revue 
Ma/ et Colon. '< och till 62 officerare bar kommiten 
aflåti t lyckönskningsskri f v els or. 

Af alla de inlemnadc arbetena ansågos 106 icke för
anleda till någon åtgärd. 

Ämnena för de insända uppsatserna låta sig sålunda 
fördelas: 

Fdtgor t·ömncle pcrsonelen: Officerarnos undervis
ning D. Tjenstcn, aclminisb:ati~n, "Inspec~ion maritime" 
~sjö beväring) etc. 19. Orgamsat10nen af öfnmgseskadrarne 
2.' Landstigningskompanierna 7. Summa 37. 

Frågor ?·'Ö?"ancle materielen: Fartygs sjögående egen
skaper 8. Stufningar: Inredoning 13. . Rundhult, Tack
ling och Sjömanskap .6. . Augmaskmer 5. Kompass, 
Magnetism etc. S. Art1llen 2G. Torpedoväsen 9. Hand-
vapen 6. Summa 81. . . . 

Frågor rÖ?"ancle namgatwn, hydrografi etc. N aviga
t ian. Instrumonter för navigering 22. Taktik 14. N au
tiska observationer 12. Hydrografi 13. Meteorologie 9. 
Summa 70. 

Diverse ämnen. Försvar 
Öfversättningar och analyser 9. 
Summa 32. 

af kuster och redder 9. 
ltskilliga ämn en 14. 

R. JVI. et Col. 

Amerilmnsk torpedobåt. En torpcdobåt, som blif
vit föreslagen af amiral Porter, och till hvars byggande 
åto·ått ott ftr, har gått af stapeln på Förenta Staternas 
örlogsvarf vid Brooklyn. Båten liknar mest en cigarr, 
emedan elen har eu ringa bredd och långt utdragna, af
smalnande ändar. Don är byggd af jern, är 170 fot 
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lång, 28 fot bred och 12 !ot djup, samt mfi.ter 800 tons. 
~a~tygot väger utan .mas km 527,000 pounds. Det skall 
fa ·'compound"-maskmor om 200 hustkraftcr. Det är de
ladt uti fle ra afdolningar genom vattentäta skott, har 
dubbel botten, samt är så inrättadt med pumpar och kra
nar, att det kan sänkas, till dess chieket ligger i höjd 
med vattenytan. E n torpedabom utspringor från stäfven 
och 3:ne dylika finnas pä hvarjo sida. tjtyrb och fart , 
samt förmi\ga att kunna vända pPt en fartygslängd, äro 
de egenskaper man sökt uppnå vid dess konstruktion. 
lVIinorna skola affyras med elektricitet, sodan do blifvit 
fästade (?) vid fiemlons botten.' Fartyget är långt ifrån 
färdigt, ehuru afl.öpningcn påskyndades, och torde ej 
kunna blifva sjöklar inom flera månader. 

E ng. 

En sjöman i gamla tider. Ur Kongl. Amiralitets 
Medicus Arvid Faxo's Afhandling om Hushållningen til 
Siös, i afseende på Hälsans bevarande, CrLrlskrona 17S2. 
å siclan 15 finnes skrifvet i en not lydande : "Att forn
tiden varit mycket sorgfällig om tappert Sjö-Folk, synes 
af Ko~mnga och Höfclinga-styrelson, .. 1:t varost det hetor 
om R1kcts Värn, 7:do Flocken: En Orlogsman skal hafva 
mycken hog och stadigt hicrta, brett bröst och händer, 
hålla hals och hufVtlcl rätt, hafva gocl hörsel, lefvancle 
ögon och rask upsyn, stora händer och hårda knotor, 
stora ben och lommar, stora och hårda senor, hårdt kiött 
och litet, ty den som har mycket Fläsk, han förmÄr ej 
mycket arbeta. Han måste vara tålig, van att slita ondt 
och ändock åtnöijas med liten och allmännings Föcla 
Han skall ej ackta at ligga bli)tt, icke vara qvinsk, utan 
tära so mannablod: men framför alt skall han äga den 
kånsten, att värja sig sielf' och slå andra." 
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Sammandrag af J{ongl. Bref, Föror(lningar, General
ordei· m. m., utgångna från Kong!. Sjöförsvars

Departementet. 

Å (Kongl. Bref.) r 187:3. 

Okt. d. 3. Med upphäfvande af den i kong!. brefvet den 28 Sep
tember meddelade föreskrift . att 25 nummer vid hvart
dera af skeppsgossekompanierna skalD. tillsvidare hållas 
vakanta, skall i enlighet med kong!. brefvet den 22 Au
gusti 1865 skeppsgassames antal hädanefter och tills
vidare utgöra 200 man. Vid de årligfl rekryteringarue 
slmll en tredjedel af de vakanta skeppsgossenumren be- . 
sigtigas och antagas i Stockholm och två tredjedelar i 
Carlskrona, dock så, att, om det ej fJr ender::1 stationell 
bertilmade antal der kan erhiUlas, bristen må fyllas ge
nom antagande af ökadt antal vid den andra stationen 
och böra de skeppsgossar, som antagas i Stockholm, 
transporteras till Carlskrona på kronans bekostnad. 

År 1873. 
Nov. d. 4. 

d. 7. 

(Generalorder) . 

Fastställes besättningslista för kanonbåten «Ingegerd " . 
Chef: kapten O. Öhrstriim, kommenderad officer 1, nn
derbefiil och "'anskap 32. Summa 34. 
Kaptenen vid flottan C. F. Ekermanu skall afi·esa till 
England i och för anskaffand e af den paneartafla, som 
är afseeld att anviindas vid de spriingningsförsök till ut
rönande af undervattensminors verkningar på pansarfar
tyg, hvilka enligt kong!. brefvet den 7 November 187:3 
Hro anbefalda att unde~· niistkommadcle år ega rum i 
Carlskrona. 

» S. d. Kapten Ekermanu skall vara ledamot af den kommission , 
som kommer att leda ofvannämnde försök med under
yattensminor. 

» d. 12. Kanonbåten dngegerch skall iumönstras den 25 dennes. 
d. 20. Ångfartyget ~sköldmön» skall afrustas och upprättas. 

Rättelser. 
Sid. 16 rad. 10 uppifrån står kilo, bör Yara millioner kilo , 

» 22 :o 15 nedifrån .. jernmalm » tackjern. 
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