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Kongl. Örlogsmanna-sällskapets bögtidsdag dea 15 
November 187 4. 

ÅrslJeriittelse i artilleri.*) 

Senare tiders företeelser uti artilleri inom de stora 
marinerna synas icke bestyrka den flere gånger fram
stäida åsigten, att pansarbrytames ökade kraft snart skulle 
göra sjelfva pansaret obehöfligt. Inom den marin, som 
hittills intagit första rummet uti att bygga starka pansar
fartyg, liksom den ej velat afstå ifrån att ega den gröfsta 
kanon, synes man tvärtom besluten att göra alla an
strängningar för att gifva försvarsvapnet den största mö j
liga styrka, och göra anfallsvapnet mäktigt af all den 
kraftutveckling, som med nutidens stora tekniska resur
ser kan åstadkommas. Man bygger nemligen nu för en
gelska flottan ett fartyg - lnRe:dble - som har 24 
tums pansar pR sluåfvet och 18 tums på dess tvenne 
torn. Det var afsedt att föra 4 st. i35 tons kanoner, 
men då man numera har under tillverkning kanoner af 
81 tons vigt, är meningen att bestycka fartyget med 
dylika. 

Det är ett stort steg, som det engelska artilleriet 
denna gång uttagit, då det med ens öfvergått frän kano
ner af 35-i38 tons vigt till dubbelt så stora, och intet 
annat artilleri har hittills vågat något dylikt. Det bör 
äfven derför blifva af största intresse att erfara huru 
dessa jättekanoner komma att förhålla sig. 

Dylika pjeser äro ock nödvändiga föt· att genom· 
skjuta ett sådant pansar, som lnllr.xibles, och det är der
för icke obehagligt att veta, det ingen marin kan ute-

'*) Af föredraganden i 2:a Vetenskapsklassen, Löjtnant Anton 
Bre(;kstrum. 
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slutande, eller ens till större delen, bestå af sådana med 
) 

vanligt artilleri svårt sårbara giganter, hvilka erfordra ett 

deplacement af öfver 11,000 tons. 

Om 81 tons kanonerna blifva en praktisk vt>rklighct 

- och man har ej rätt att antaga motsatsen, då don 

s. k. W oolwich-reffiingen ej lär komma att tillärn pas på 

dem - sil har emedlertid artilleriet ännu ett visst för

språng framför dess motståndare, pansaret, emedan ln

llexihlt~s torn böra väl kunna genomskjutas med projek

tiler från 81 tons kanoner, och dess skrå f sannolikt äfven 

kan med fördel af dem angripas på nära håll. 

Artilleriets öfverlilgsenhet i allmänhet synes ännu 

slön·e i betraktande deraf, att gränsen för pansarets tjock

lek nu tyckes liggn. nära, hvilket deremot ickr är fallet 

m0d gränsen för projektilernas ansln.gskraft. Att undel" 

sådana omständigheter pansaret likväl kan försvara sin 

plats, äf.-en om det ej lyckas utestänga mycket miudre 

projektiler, beror derpå, att om det och genomskjutes 

pä nära håll, det likväl gifver folk och materiel det be

gärda skyddet pil långa afstånd, och man genom att upp

drifva pansarfartygens ""art vill sätta dem i stånd att 

sjelfva kunna bestämma detta afståud. 

Om man äfven antoge att pansaret genom ökande 

af dess tjocklek, antagande af tornform m. m., skulle 

lyckas utestänga artilleriets projektiler, så finnes det 

likväl uti fMpedon ett vapen, emot hvilket intet pansar 

kan skydda. Utvecklingen af detta vapen bör derför 

isynnerhet vara n.f vigt för länder, som igenom omstän

digheterna äro förbjudna egandet af "lnflexibles", således 

äfven för dem, i h vars närmaste fan·atten fartyg af denna 

storlek tej kunna med fördel uppträda. 

:Man torde likväl ej vara berättigad att, på grund af 

minornas stora betydelse för viirt sjöförs\"ar, draga den 

slutsatsen, att detsamma kan undvara de båda andra 

vn.pnen, ram och artilleri. Snarare synes kanonen nu-
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mera genom användan(let af torpodon nödvändigare, dä 

den måste hindra fiendens försök att göra dessa oskad

liga, och rammen är ett ultima ratio under en sjöstrids 

melce, vare sig don pågår i skärgården eller ute till sjös, 

om lwar;; cgande det vore högst oldokt att ej göra sig 

förvissad. 
Då omedlertid minvapnet är ämnadt att af oss skötas 

och för detsamma användes flera sprängämnen, hvilka 

hos oss ej förut varit brukliga, skall jag här omnämna 

några af dessa tillika med deras vigtigi:lste egenskaper, 

för så vidt dessa genom gjorda försök blifvit mera kända. 

I. Om sprängämnen. 

Då ett sprängämne undergfir den metamorfos, som 

van !igen kallas explosion, bestämmer den större eller 

mindre hastigheten utaf detta försättande i gasform, om 

ämnet kan användas till utveckling af en blott sprängan

de kraft, eller en drifvande, i skjutvapen användbar dy

lik. I förra fallet sker nemligen fenomenet med så stor 

hastighet, att projektilens inertie ej hinner att öfver

vinnas innan metallens elasticitets- eller t. o. m. håll

fasthets-gräns är öfverskriJen, hvarför sådana ämnen ej 

kunna till skjutning användas. 
De flesta dylika ämnen äro af sins emellan olika 

verkn.n, beroende af det ämnes egenskaper, som spelar 

hufvudrölen vid explosionen, men de hafva några gemen

samma karaktersdrag, som skilja dom från vanligt krut. 

Så äro de flesta att anse såsom kemiska föreningar, 

af desto större sprängkraft, som föreningen är intim, så

ledes större hos flytande än för fasta kroppar och störst 

hos de gasformiga. 
Många äro uppblandade med ett främmande, ej ex

plosift ämne, afsedt dels att minska faran af deras hand

terande, dels att igenom partiklames afskiljande från 

hvarandra förekomma ämnets benägenhet för sjelfantänd

ning derigenom att en börjande sönderdelning ej kan så 



lätt fortplanta sig till omgifvande partiklar och genen'r:l 
tillräcldig \'ärmernängd för explosion. 

De kunna oftast antändas och furbrinna utan att , 
som krut explodera. 

Många synas förhftlla sig helt olika eftn det olika 
sätt. på hvilket de bringas i explosion. Drtta l1ar gifvit 
anledning till don the01·i om "Synchronislw Vibntfioner", 
som blifvit uppstäld af M:r Abc!. Dd ena af explosious
sfitten, oftast blott en hastigare förbränning, skulle ute
slutande bero af värmets inverkan ,-id antlinclni.ng. Det 
andra dercmot, som är den egentliga, kraftiga explosio
nen, skulle vara en följd af liktidiga ~vängni.ngar vid 
explosio~en med det ämne, som användes som detonnatour 

Rigtigheten af donna ganska förledande theorie har 
cnlt'dlertid, som det synes på goda grunder, blifvit be
stridd af en fransman, M:r Roux, som deremot fram
hiiller briston på reciprocitet emellan de olika ämnena. 
Det factum, att vissa sprtingämnen fordra en viss knall
sats, och ingen annan, för att utveckb sin största kraft, 
förklurar han sålunda: "Emedan molekylernas sönder
delning vid explosion af l: a ordningen (den kraftigaste) 
är beroende af en mekanisk verkan - hvilket äfven 
professor Abe! orklinner -- sil. erfordras, ej allenast ut
vecklingen af en viss kraft hos detonnateureu, utan äf
ven ett deremot svarande motstånd hos det exploderande 
flmnet, för att göra det mottagligt fiir denna mekaniska 
verkm1." 

Äfven anses (af Schult<~e) att de sprängämnen, som 
vid explosionen företrädesvis utveckla koloxidgas ärQ af 
en sprängande verkan, då deremot de, som kunna an
v~indas till utveckling af drifkraft för projektiler, hufvud
sakligen utveckla kolsyra. Då detta likväl ej öfverens· 
stämmer, hvarken med de af M:r Abel och Noble i för
ening under början af detta år gjorda noggranna ana
lyser af krutets förbrännings-produkter , ej heller synes 
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betingad t af de flesta kemiska sprängämnens sam man
sättninrr, uti. hYilka syre fördirmes i allt för stor mHngd 
fiir att' tillåta antagandet att dPt skulh• med kold bilda 
en så ll\g syrsättningsgrad som oxidEn (0 0), sft mtlste 
väl detta så fiirstfts, att de i första ögon bl i ck et ufyeck l}t 
koloxidgas, hvilkcn sedorm era syrsättes till kolsyra. 

Föl_iande nlägcnhetcr kunna anföras såsom i större 
eller mindre grad vidlådande de flesta kemiska sprä11g-
iimncn: 

1 :o. Ojrmnhct i. verkan, bernende dels pft kemisk 
urenhot hos. de anviinda ämnena, dels på ofullsHindighe· 
ten af den ingi\ngna kemiska föreningen. Hos några 
af dessa ämnen, sflsom engelskt bomullskrut, dynamit, 
m. fl... synes man likväl numera kunna undvika detta 
fel genom fiirl,ättrade methoder vid tilherkningl'n. 

2:o. BenägenhPt för sjelfantändning- utan att den 
tillfälliga orsaken kunnat upptäckas. Ett fri\ till ~iidnn 
sjelfexplosion ligger uti nänaron af fri syra,_ och nöd
vändigheten att aAägsna denna är orsaken tJll de on:
ständliga tviittningar, som dc bättre af dessa ämnen nll
ticl undergå. 

iJ:o. Faran fiir L'xplosiou genom bristantie försigtig-
het yid deras hanutora~de, hvilken l1os dessa ämnen fiin~ 
finnes i hiigre grad än hos yanligt krnt 

4:u. Deras ben~igenhet att under en längre tids 
f<irvaring af· sig s_ielfva sönd<'l'dt•las. och således, 1ifren 
om ej explosion inträffar, blifva oa1wUndbara. 

:>:{l. Faran af deras framsHillning i stöne skala. 
Det en gvlska bornullshutet., och möjligen iif\'!'ll det 

s. k. Schultzes krut synas biim fritagas från ch: Lflrln 
sistnämnde felen . · 

Såsom deras största förtjenst biir framhållas den 
större kraft-uh'eclding, frfm 3 till l O gångl'r vanligt 
kruts, som med dem kan t"r!Jfdlas, den dcraf följande 
prisbillighctell, ocl1 slutligen frfinvaron af rö1\ PllPr resi ~ 
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duum vid explosionen. Dessa äro de kemiska 8pränO"

ämnenas mera allmänn:J. och nästan genwnsamma ege~
skaper. För hvarje ämnes spPciela karakter skall, sih-ida 

de äro allmännare kända, redogöras vid beskrifningen på 

de särskilda ämnena. 

För att erhålla en bättre öfn:-rsigt kan man grup

pera dem sålunda: 

A. Sprängämnen, som bero på användande af fri 

salpetersyra, eller annan af qväfvets syrsäitnings-gradf!r. 

B. Sftdana, som bero pä användande af Pikrin

syrado salter, bvilka kunde räknas under fiin'gåendt>, 

men som det synes beqvämast anse silsom en fristående 

grupp. 

C. Sådana, uti hvilka Chlorsyradt Kali, eller an

dra chlorföreningar ingå såsom hufvudfaktor. 

Till gruppen A. höra: 

Bmmillskrut. Franska ke-misten Braconnet upp

täckte 1832 och antecknade uti sin journal, som det 

synes utan att dervid fästa någon vigt att cellulosa be

handlad med salpetersyra gaf ett explodonmdo ämne. 

Först 1'3 år derefter, 184:>, föreslog tyske kemisten 

Biittcher i Frankfurt am 1\'lain oeh Schiin bein i Basel an

vlindando nf bomullskrut i stället för det vanliga krutet. 

De l1emlighöllo sitt förfnringssätt, ml·n som Braconnets 

anteckningar (och äfven liknande af Pelouse af år 1838) 

· voi'O kända, så kunde snart andra kemistrr ccftergöra 

den hltt framstäida produll:tPn. Do båda tyska "uppfiu

nnme" sålde emedlcrtid sin uppfinning till dftvarande 

Tyska Förbundet, som anstälde försök med bomullskrut. 

Samtidigt gjordes äf,·cn dylika försök uti flrra större 

europeiska stater, lVI<'n den nya produkten visade sig af 

sordeles våldsam verkan pfl skjutvapnen, samt ojemn. 

Derjernte exploderade fitskilliga fabriker och magasinrr, 

såsom vid Dartford i England år 1848, vid Vincennes 

och Bouclwt i Frankrike m. fl , och detta minskade för-
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troendet för det nya ämnet, hvarför man såväl i England 

och Fmnkrike som i Preussen upphörde att använda 

det. I Österrike lyckades deremot general v. Lenck att 

genom en bättre beredning åstadkomma en produkt, som 

gaf tern l igen likformiga resultater, och hela Österrikiska 

fältartilleriet ombildades till följe deraf för ·användande 

af bomullskrut. Likväl inträffade äfven der 2:ne explo

sioner utaf magasiner för bomullskrut, den rna år 1862 

med en q,·antitet af 1750 kilog., den andra ar 1865 med 

28000 kilog., båda dessa utan känd anledning. Då upp

hörde man äfven der med användning af bomullshut för 

artilleriets behofver. I England anlades deremot vid 

Stowmarket en fabrik för bomullskrut, afsedt för am-änd

ning uti industriens tjenst, hvarest bomullskrutet under

kastades en något olika behandling i afseende på dess 

uttvättning och fibrernas finare fördelning. Äfven vid 

denna fabrik inträffade en explosion år 1873, denna gi\ng 

likväl af känd och påtaglig anledning., nernligen öfver

hettning vid preparatets torkning. 

Det kemiska förloppet vid bildande af bomullskrut 

är följande: 

De renade bomullsfibrerna, hvilka kuuna anses re

presentera Cellulosa (0 12 H 10 0 10 ) afgifva 3 atomer väte, 

och upptaga i dessas ställe 3 atomer Undersalpeter

syra (3NO, ), under det de afgifna Yäte-atomerna med 

dc återstäende af salpetersyrans qväfve-atom er bilda vat

ten ; bäraf benämningen Trinitro-cellulosa. Den närva

rande svafvelsyran bidrager till föreningens ingående 

igenom att sönderdela salpetersyran och igenom att upp

taga det ur cellulosan och salpetersyran afskiljda vattnet. 

Förloppet åskådliggöres genom . följande schema: 

0 12 H 10 0 10 + 3NOs - 3HO = 0 1 , H, (3NO.) 0 10 , 

svm är bGmullskrutets komiska formel :?.). 

"') Stöckhardt uvpgifver 2 atom er cellulosa i forening med 5 

a lo mer s~tlpetcrsyra enligt följand e form el : 
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De enkla ämnena ingå häruti i följande vigtsf(ir
hAllandcn (Equivalentvigtcrra enligt Stöckhardt): 

12 atomer kol. ...... 24,. % 
7 d:o väte. . . . . . 2,, , 
3 d:o qväfve. . . . 15, 0 , 

22 d:o syre . . . . . . 59.~ , 
S:a JOO Dfo. 

Enligt analys af Karolyi består dess explosions-pro
dukter af: 

Koloxid ... . . .. .. 28,92 "lo· 
Kolsyra . ... .. . .. 30, 43 , 

Grufgas . . . . . . . . . 614 7 , 

Qväfoxidgas .. .. . 9,59 , 

Qväfve . . . ... .... 8, 71 , 

Kol ...... .. ... · 1,so , 

Väh~ .. .. ....... 14,18 , 

S:a 9~),~ 0 °10 • 

Utan att fästa alltför mycken vigt vid den kemiska 
analysen af förbränningsprodukterne, hvarefter man, en
ligt l\f:r A bels och Nobles senaste experimenter, blott 
helt ofullständigt kan bedöma det verkliga förloppet vid 
explosionen, samt anmärkande vid densamma att den 
angifver en större mängd koloxidgas än kolsyra, hvilket 
torde strida E'mot förut anförde !isigt af Schultze, ±inner 
man dock genast, att i jemförelse med vanligt krut bom
ullskrutet lemnar en betydligt större mängd permanenta 
gaser, och nästan intet reciduum vid dess explosion. 
Denna gasmängd ansHis till 3 gflnger krutets, och det 

2 (C 12 H,0 1") + 5NO,- 3HO = C,. H, 0 17 + 5NO, 
Befäkningen af de enkla iimnenas vigts-förhållande lir emedler

tid temligen lika , eller: 
24 !\tomer kol . . . . . 25,4 procent 
17 » viite . • . . . . 3,0 » 

ö » qviifve • .. . . 12,3 » 

42 syre ..... 59,3 » 

S:a 100,0 procent . 

-l r 

bästa bomullskrutet, det enligt professor Abcls metod 
tillverkade, anses ub·lckla 3 till 4 gånger så stor kraft, 
som en lika vigt-qvantitct af vanligt krut. 

Bomullskrut antändes vid en trmperatur af 120° till 
225°, beroende på de~s framställningssätt. DPt fijrsta 
bomullskrutet, sådant det tillverkades efter Biittch<'rs 
och Schönbeins metod, liknade vanlig bomull, och för
brann i fria luftE>n, löst utredt. ytterst hastigt med obe
tydlig rök och allde!Ps ntan att lemna nl\got residuum. 
Det numera i England tillverkade förbrinner betydligt 
långsammare, men blida slagen utan nlimnvärd kraftut
veckling, då förbränningen sker med fritt utrymme. 

Den fabriksmossiga tilh·crlmingen af bomullskrut 
skedde i Österrike enligt v. Leneks metod sillunda: 

Bomullen spinnes groft, lägges derpå i löst hop
vridna härfvor under några minuter i kokande pottaske
lösning, utpressas sNhm och torkas uti en ce:ltrifugal
maskin, hvarp& den ånyo tvättas, pressas och noga torkas. 
De torkade härfvorna läggas nu i en blandning af B vigts 
delar concentrerad svafvelsyra och l vigts-del stark sal
petersyra (af 1,48 <'g. vigt vid + 17° C.), h varest de 
qvarligga i 24 å 48 timmar under en temperatur emel
lan 5° och 25° C. Ifrån syreblandningen föres det nu 
färdigbildade bomullskrutet åter till torkmaskinen (der 
den mesta syran afrinner), samt tvättas och lägges uti 
ett bad af kiselsyradt natron (natronvattenglas). Ånyo 
utpressadt utsättes krutet nu under 3:ne dagar för luftens 
inverkan (i ändamål att förvandla det kiselsyrade natro
net till kiselsyra och kolsyradt natron, som hitt liises i 
vatten), hvarefter det tvättas, pressas och slutligen torluts 
vid en temperatur af högst 32°,5 C. Efter sortering är 
krutet nu färdigt. Det förvaras inlagdt emellan papper 
i kistor af trä. 

:Manipulationerna vid det af professor Abe! införda 
tilh-erknings~ ät t, som anvi1ndes vid Stowmarket och \Val -
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tham Abbey i England, skilja sig befyrlligt ifrån de nu 

beskrifna, ehuru den kemiska framställningen af Trinitro 

cellulosan är ganska likartad. 

I England använder man hvarjc slag af bomulls

affall eller s. k. Machinet·y u:aste, blott det består af 

luckra fibrer. Denna bomull renas och torkas omsorgs·· 

fullt, samt inlägges derefter i små qvantiteter uti ett 

fullt kallnadt bad af l del salpet<c'rsyra (cg. vigt 1,49-

1 ,50) ocb 3 delar concentrerad svafvelsyra (e g. vigt l ,84), 

hvaruti den får ligga 24 timmar. Bomullen måste här 

komma i beröring med t'll syremängd af 10 gånger dess 

egen vigt, på det en fullständig förvandling må ega rum. 

Dc kärl, som upptaga bomullen och syrorna, äro tätt 

slutna och hållas så afkylda som möjligt. 

Efter slutet af de 24 timmarne lägges bomullen uti 

en centrifugalapparat, hvarefter den för bomullskrutets 

bestånd så vigtiga tvättningsprocessen börjar. Det lägges 

då i små qvantiteter uti stora massor af rinnande vatten, 

för att befrias från den närvarande fria syran, hvilken 

bomullsfibrerna med största envishet qvarhålla. Denna 

fria syra utgör, såsom redan är nämndt, en orsak till 

framtida sjelfantändning. Det först tillverkade bomulls

krutet hade till följe af ofullständig rening härifrån en 

viss benägenhet att, efter en längre tids förvarande, lösa 

sig till en klibbig, oljeartad massa, hvilken stundom utan 

särskild orsak exploderade. För att nu förekomma detta 

genom den möjligast noggranna uttvättning, samt för att 

göra massan jomn och likartad, har M:r Abe! vid till

verkningen infört sättet att af det på nyss beskrifne sätt 

beredda och tvättade bomullskrutet göra pappersmassa, 

eller s. k. pappers-"tyg" ( pnlp). Efter en 2:ne gånger 

upprepad tvättning och påföljande torkning uti eontri

fugal-apparaten bearbetas krutet härför uti en valsappa

rat med knifvar eller s. k. "Holländare", sådan som an

vändes vid pappersbruken. Det sålunda beredda pappers-
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tyget~ hvaruti bomullsfibrerna nu äro väl fördelade genom 

sönderslitning emellan knifvarne, föres derefter uti en 

"poaching"-maskin, hYarest tvättningen fortsättes under 

omröring mod on stor mängd ljumt Yatten, som ofta om

bytes. Denna omröring fortsättes oafbruh't till dPss mas

san vid undersökning rj visar spår af syra, och varar 

vanligen omkring 48 timmar. 

Derpå hälles den ännu tjockt flytandr, grötlika mas

san i formar, och bildas der under anYändande af hydrau

lisk press till runda kakor, h vars specifika vigt är ungpfär 

lika med vattnets. Kakorna torkas seelan på Yarma 

plåtar, till h vilka luften har fritt tillträde från sidorno. 

De sålunda färdiga bomullskrutkakorna innehålla ännu 

omkring 2 Ufo vatten, och kunna, då de bliitas, upptaga 

ytterligare omkring 30 °f
0

• 

I England förvarar man numera alltid bomullskrutet 

uti vattentäta kistor, som rymma l ton vått krut. VattPn 

hälles in uti kistorna en gång i månaden och får der

ofter afrinna genom kranar vid dessas botten. 

Den pli detta sätt. framstäida produkten har många 

fördelar framför den, som erhålles efter v. Leneks me

tod i afseende på täthet, likformighet, förmåga att oför

ändrad länge kunna förvaras och säkerhet vid handte

ringen och tillverkningen, då den under hela processen 

nr våt, och således ej antändbar genom beröring med 

en brinnande kropp. Bömullskrutet användes vått 

till laddande af torpedos, och dess explosifkraft förmin

skas ej genom blötningen, men det erfordrar då en till

sats af torrt, comprimeradt bomullskrut, pli hvilket tän

daren verkar. Den använda qvantiteten torrt krut har 

emedlertid ej alltid visat sig tillräcklig att åstadkomma;. 

det våta krutets explosion, äfven då den uppgått tilii 

l G unz. 

Den för den Abelska methoden egendomliga sam

manpressningen till kakor utöfvar ett anmärkningsvärd'ft. 



inflytande på deu kraft, som bomullskrutet utöfvar vid 
explosionen. 

Det är redan nämndt att löst utredt, okomprimeradt 
bomullskrut ej Yid antändning i fritt rum exploderar; 
men siidant krut kan ('j heller med am-lindning afknall

·sats bring-as till explosion under dylika omständigheter. 
Deremot kan det komprimerade krutet, genom lämplig 
knallsats, äfven i fritt rum fås att L'xplodrra under högst 
bdydlig kraftutveckling. 

Orsaken härtill ligger sniPdes uti compressionen, 
nne sig nu den beror på synchroniska vibrationer med 
tändarens lmallsats, eller på dl't större motstånd, som 
göres af det comprimeradc krutet emot den af tändaren 
utvecklade rent mekaniska kraft, rnligt den af M:r Roux 
framstäida åsigt. 

Bomullskrutet är så känsligt för kompression, att 
t. o. m. Ya n ligt, opress~tdt krut kan förmås att explodera, 
r•m man hoprullar det emellan händerna och stoppar det 
uti on hylsa af styft papper, sedan man i dess midt 
innc·slutit en tillräckligt laddad tändare. Enligt Schult:t,o 
inYerkar pressningen sålunda, att derigenom erhllJles 
största möjliga likhet med de i flytande form framstäida 
kemisim sprängämnena (t. ex. nitroglycerin), hvarest 
molekylorne iiro så tätt närmade till hym·andra att in
gen luft kan förefinnas emellan dem. Närvaron af luft 
utöfvar, enligt bans 1\sigt, vid alla kemiska sprängämnen 
stort inflytande på don vid oxplosi•men utvecklade kraf
ten. De förbrinna i allmänhet Yid luftens fria tillträde 
och afkylande verkan lagervis utan att derigenom till
räckligt stor värmemängd hinner utvecklas för att komma 
massan att explodera, hvilket deremot inträffar då de äro 
inneslutne eller beröf,·ado luften s fria tillträde. 

D en för bomullskrut lämpligaste tändsats utgöres af 
Knallqvicksilfver, och detta Hmne, som användes uti M:r 
A bels tändare för bomullskrut, synes vara det onda, som 

' \ . 

med lika fiirdel kan användas, ty ]1\'arken chlorsyradt 
Kali, Jodkali eller Nitroglycerin kan få bomullskrutet 
att viu explosion utveckla sin största kraft. 

Om det visar sig att det efter professor Abels me
tod bererl,la bomullskrutet kan nndcr längro tid fön·a
ras utan att aftaga i kraft eller visa bontigenhet för sjelf
antäntlning, så synes Jet vara ett af de för militiira ända· 
m[d ::mvlindbaraste spriiugiimnon. 

Sclmltzes krut eller s. k. kemiskt krut, som är upp· 
funnet af preussiska majoren Sch ultze, består af det m 
trä (sftgspil.n o. d.) på kemisk väg framstäida kolämnet 
Lignin, hvilket ursprungligen behandlades mod salpeter
syra och svaf\·elsyra och derefter med blodlutsalt samt 
tvättades och torkades. Uppfinnaren anlade för några 
år sedan en fabrik för ämnets tillverkning vid Potsdam, 
och har sedan dess sysselsatt sig med dess fullkomnande, 
så att han nu tror sig kunna erbjuda ett preparat, som, 
ehuru i olika form, kan användas både till skjutning 
och sprängJ,ing. Han har vid dess framställande gjort 
till sin uppgift att förena vanligt kruts fordelar med 
bomullskrutets och på samma gång undvika bådas olä
genheter. Han hnr härvid uppstält följande grundsatser: 
"Det hufvudsakliga för framställningen af krut, som skall 
användas till skjutning, ligger uti kornbildningen, således 
uti partiklarnos åtskiljande och medverkan af den der
emellan varande luften. Dorernot är det en hufvudsak 
för den sprängande krafte-ns utveckling, att partiklame 
ega så mycket sammanhan o- som möJ.li !7t vare si· o-w n, e 
sprängämn et är komprimeradt, flytande eller gasfonnirrt 

b ' då luften fullt ute~tänges. " 
Han anmärker härvid , att compressionen endast då 

förökar sprängkraften, när det pressade ämnet är af ke
miskt ursprung, samt dess mekaniska kraftyttring sam-
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manfaller med en annan exploderande kropps synchro· 
niska vibrationer. 

De mekani ska Llaudningarne, framför allt vanligt 
krut, men llfvcn ch lorkalipreparater och pikriaater 
höra således ej härunder, och detta till följe af de främ
mande ämnen, som r~terfinnas i dess rcciduum, och h vilka 
hindrande träda ln uti gasbildningen." 

"Till följe af dussa principer består nu kemiskt krut 
till skjutning af korn, men till sprängning utaf en af fina 
stoftkorn kumprimerad massa. b-,abrikationen af kanon
eller handgevärskrut tillgår sålunda, att ett motsatt för
faringssätt användes emot vid vanlig krutberedning, i det 
här kornen först bildas utaf trä, som pit kemisk väg be
frias från alla främmande ämnen, sil. att en möjligast ren 
ligninosa återstår. Detta ämne är blott en annan art cel
lulosa, som förbinder sig mPd undersalpetersyra, då det 
behandlas med salpetersyra och svafvelsyra, alldeles som 
bomullskrutfibrerna, men produkten skiljer sig deri från 
cellulosans, att den ej upptagit lika rikligt med under
salpetersyra som denna; i analogie med benämningen 
Trinitrocellulosa borde denna produkt benämnas Dinitro
lio-ninosa. Genom kornens derpli följande blandning med 

"' salpeter vinnes den fördelen att ämnet vid explosionen 
utvecklar kolsyra 1 stället för koloxidgas, hvilket (enligt 
Schultzes åsigt) gör det användbart för skjutning." 

Vid framställning af kemiskt sprängkrut pulvrise
ras de med undersalpetersyra förenade kornen genom 
enkla medel, hvarefter pulvret blandas med en lämplig 
qvantitet fri salpetersyra och i detta ännu fuktiga till
stånd komprimeras till kakor. 

Uppfinnarenframhaller såsom ämnets största förtjenst, 
att det ej har någon benägenbet för sönderdelning och 
deraf följande sjelfantändning, samt ej lemnar något re
ciduum, och genom ökning eller minskning af den q van-

titet salpeter, ll\·armed det uppblandas, kan gifvas hvil
ken grad af explosionshastighet ma~ åstundar. 

Vid antändning med låga förbnnna de fasta kakor.na 
hastigt, men .dess kraftigaste explosion åstadkommes, hk
som bomullskrutets, först vid användande af tändare, lad
dade med knallqvicksilfver. 

Nyligen uppfunnet underkastade,s detta ämne år 1862 
uti dess dil.var·ande ofulländade skick fiirsök i flera länder, 
men befanns till kria-sbruk oanvändbart. Det ansågs b 

gifva 1,84 gånger så mycket gas som vanligt krut och 
det intog :!,5 a 3,5 gånger så mycket utrymme. Det sa
des då haf~a felen att vara mycket hygroskopiskt, att 
vara högst ojemnt i sina verkningar och serdeles fre
stande för e]d,·apnen. Det lemnade föga rök och reci
duum, men det senare var deremot svårt att borttaga. 

Dess fördelar voro, att utan fara kunna tillverkas och 
handteras, samt vara omkring 30 Ofo billigare än vanligt 
krut, hvilken senare egenskap gjort det mycket användt 
1 industriens t j ens t. 

Nitroglycerin. Detta starka sprängämne uppfanns 
1847 i Paris af italienaren Sobrero. Det är en ljusgul, 
oljaktig vätska, h vars specifika vigt är 1,6, och som fryser 
vid+ G a 8° C., samt förflygtigar vid 100°. Vid hastig 
uppvärmning till 180° U. exploderar nitroglycerin med 
stor våldsamhet. Liksom bomullskrutet är den ganska 
lätt att framställa i sm?ttt; man behöfver blott låta gly
cCI·in försigtigt neddroppa uti en blandning af salpeter
syra och svafvelsyra, då nitroglycerin nästan genast bil
dar sig och sjunker till kärlets botten eller stannar på 
vätskans yta, beroende på blandningens specifika vigt. 
Detta måste likväl ske med yttersta varsamhet, emedan 
massans temperatur serddes hastigt stiger under pågåen· 
de nitroglycerin bildning, så att explosionstemperaturen lätt 
kan uppnås. De många olyckor, som inträffat under ex-



parimenter nwd nitroglycel'in vittna tillrLlckligt om t'aran 
af dess handterande, och man bur L'j fursöka dess fram
stälning, äfvcn i ringa mängd, utan att en thermometer 
hålles nedsänkt nti dut med is omgifna kärlet, som in
neh lUler syrorna, hvilka naturligtvis först måste vara 
kallnade. 

Nitroglycerinens explosionskraft iifverträffar, då äm
net iir oblandadt , do flesta andra sprängämnens, liksom 
dess benägenhet i sådant tillstånd att sjelf sönderdehs. 
Det har igenom denna stora kraftutveckling vunnit an
vända n de t. ex. vid borttagning af de jernblock, som bil
da sig utanfur utslagshålet vid masugnar, och som förr 
blott mod största svårighet kunde fås att lossna. Uti 
stenarter, som ej li\.ta klyfva sig, är denna krafteffekt så 
stor, att dPn, så långt laddningen förmår, sönderkrossar 
stenen till ~toft rundt omkring borrhålet och sålunda ut
tömmer sin kraft inom en ganska ringa area. Ämnet är 
äfven underkastadt atmosferiska inflytanden och serdeles 
påverkadt af luftens ozonhalt; dessa infi.ytanden äro dock 
ännu fuga kände. 

Nitroglyceriueu är en kemisk förening af glycer
cllt!r glyceryl-oxid (0 6 H 6 0 4 ) , och basiskt vatten (06 

H 6 0,, 2HO = 0 6 H 8 0 6 ), och erhålles vid stearinljus· 
fabrikati11n, då af l 'fl talg fils omkring 12 ort glycerin. 
Glycerin furhåller sig med salpetersyra alldeles som cel
lulosa, d. v. s. att då det sättes i beröring med salpe
tersyra i närvaro af svaf,·elsyra inträffar samma substi
tutionsprocess emellan underSalpetersyra och vatten, som 
vid bomullskrutet, och nitroglycerin (0 6 H 5 3 (NO,) 0 6)* 
bildas. 

''') Formlern::t för glycerin och nitroglycerin iiro angifna efter 
Wilhelmi . Berlin nppgifver uti sin år 1848 utgifaa organiska hmi 
forrulen för glycerin sålunda: C, H, O, HO. Nitroglycerin skulle då 
bestå af: C, H, 3 (NO,) 0 ,. 

Det theoretiska furloppet vid förbränningen af nitro 

glycerin lir följande: 
G atomer kol och 12 atomer syre bilda kolsyra , 

;) 

" 
v lite ,, 5 l) 

3 ,, qväf,•o } frigöras, 
l 

" 
syre 

Det är redan nämndt att f0ron1ngol~ ingRs under 
sta rk värme-utveckling. och häti ligger stö1'sta faran vid 
ämnets framställning i stort. Enligt den 'i•id Nora Gyt
torps krutbruk använda metod*) skor fabrikationen 

si\luncla: 
En vigtsdel salpetersyra och 2 vigtsdelar svaf\·olsyra 

blandas med hvarandra och afkylas uti iskärl, hvilket 
äfven göres med glycerinen. Syreblandningen hälles uti 
on behållare och glycerinen uti en annan bredvid stående, 
från hvilka båda vätskorna genom fina rör utsläppas så 
att strålarue förenas , hvarefter de rinna ufver kulan på 
en thermometer. Den, som verkställer blandningen, må
sto vara uppmärksam på thormometern, och kan då ge
nom öppnande och stängande af rörens kranar reglera 
temperaturen. Nitroglycerinen rinner nu ned uti en 
Yanna, som hänger på en i rörelse varande pendel. Ifrån 
den na rinner massan åter öfver en thermometer ned uti 
en kylränna af bly, delad i ftera rum, i hvilka den ut 
sprides genom vannans rörelser. 

Donna ränna hålles ständigt afkyld genom vatten 
från en resen·oir i närheten af de båda bohållarno för 
syrorna och glycerinen. Oljan ledes derpå uti kallt vatten, 
som äfven genom konst hålles afkyldt, och fråntvättas 
här don fria syran, lwarefter den färdiga nitroglycerinen 
sjunker till botten och afskiljes, samt tvättas med soda
lut och slutligen uppblandas med en liten qyantitet ben ;~,in, 

"') Beniimncs /lu cl!J ag8.'.-a ml'tode11 efter uppfinnaren af dess 
hnfvud~rag. 
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som gör oljan mindre benägen att fry3a och mindre lätt 
exploderande för stöt. 

Afski lj andet från vatten t illgår sålunda att massan 
i flata kärl hålles vid on temperatur af+ 40°, lwari
gonom vattnet afdunstar. Nitroglycerin exploderar lätt 
för slag emellan hårda ämnen, men vid små qvantiteter 
blott don del deraf, som slaget omedelbart trllffar. Om 
man t. ex. fuktar en hammare med nitroglycerin och 
dermed slår emot jern eller sten, så exploderar den ringa 
del, som träffas af slaget med stark knall, men deremot 
ej det, som befinner sig i explosionens omedelbara gran
skap, hvarföre experimentet kan upprepas utan att pit 
nytt fukta hammaren, om den är kupig, och man lagar 
sEt att slaget träffar på olika kanter af hammarens yta. 

Den stora faran af detta våldsamma ämne;; explo
sion, hvilken gifvit sig tillkänna genom olyckshändelser 
vid de flosta nitroglycerinfabriker - såsom vid Helene
borg och "\Vinterviken här i Sverige, vid G fabriker i 
Tyskland ensamt under året 1870 "') och vid en fabrik 
i New Jersey i Amerika - samt svårigheten att trans
portera och förvara detsamma, har gjort att det numera 
OJ användes i oblandad form. 

Hedern af att hafva gjort denna svårstyrda kraftut
vecklare till en praktiskt användbar tjonare för sådana 
ändamål som fäderneslandets försvar, eller upphemtan
det af do skatter det gömmer inneslutna i dess berg, 
tillhör en svensk ingoniör Nobel genom det af honom 
uppfunna sprängämnet: 

Dynamit. Han var nemEgen den förste, som till
verkade nitroglycerinen i större mängd. Utom de nämnda 
farorna vid dess tillverkning stötte han genast i bö1jan 
på svårigheten att få det att explodera, då det ej genom 

<i>) Nemligeu i Luxemburg, vid Waldenburg i Schlesien, vid 
Pmg, vid Spandau, vid Köln och vid Benthcu i Ober-Schlesieu. 

19 

antändning kan bringas i explosion, utan då endast för
brinner*). Han uppfann derför en sorts antändare, h var
uti krut brin()'as att explodera uti glycerin-massan , och 
derigenom kot~mcr denna att i sin or~ning ex~lode1:a· .. 

Äfven försökte han att upplösa mtroglycerm uh tra
sprit (Methyl-alkohol), för att förmins~m fara~1 vi~ de~s 
transporterande, men fann detta sätt mmdre la~phgt bll 
följe af svåri ()'heten att frånskilja spriten, då mtroglyce
rincn skulle :nvändas. N u kom han pit den tanken att 
uppblanda nitroglycerin med ett ämne, som ej vidare 
skulle frånskiljas, och försökte först med krut, men af
stod det·ifrån, då det visade sig att detta medförde flera 
olägenheter, och stannade slutligen vid att blanda nitro
glycerin mod en infusorie-jord, som förefinnes på ytan 
af aflagringar utaf sjöväxter och består af kiselsyra; lera, 
kalk och magnesia, de sistnämnde 3:nc bestRndsdelarne 
i små qvantiteter. Dc' nna jord är ett brandgult (rödgult) 
fint pulver, som består af otaliga små celler, hvillm uti 
sig upptaga oljan, och sålunda hålla nitroglycerin-partik
lame något åtskiljda. Infusorie-jorden kan upptaga högst 
75 % nitroglycerin. 

Dynamit utgöres siilunda af ett plastiskt ämne, som, 
sammanpressadt och lagdt uti patroner, ej är på långt 
när s& känsligt för slag eller rifning, som nitroglycerin, 
utan hvilkct t. o. m. kan skäras med knif utan att ex
plodera. Vanligen innehåller dynamit 60 till 75 °/0 ni
troglycerin , blandnde med 40 till 25 °/0 infusoriejord. 
Dess sprängkraft är 3

/ 5 a 3/ 4 af nitroglycerins och anta
ges vara 4 a 5 gånger så stor, som kruts af lika vigt. 

Sedan vägen en gil.ng blifvit visad uppstodo en mängd 
fabrikater af sprängämnen, som hafm nitroglycerin till 
hufvud beståndsdel, och af h vilka några skola här nedan 
omnämnas. 

·:l>) Explosion intriif:far likviii om fu rbrUnningen gures under så
dana omständigheter, att den ej antända delen blir uppvärmd. 
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U n der 1870-71 års krig användes för första gången 
dynamit såsom sprängämne för militära ändamål. Vid 
belägringen af Paris nyttjades t. ex. en blandning af 

. nitroglycerin med s. k. Boghoad-aska (ett ämnP, som 
erhålles vid gasfabrikation med stonkol) af omkring 50 
0

/ 0 nitroglycerinhalt. Detta ledde till ganska omfattande 
försök öfver elynarnits am·ändande, som företogos å l' 1872, 
och hvaraf några af mera intresse skola här omnämnas. 

En stark linnesäck, fylld n1f~d 50 Dfo dynamit, fast
spikades Yid en stenmur och besköts under en tempc
ratur af - 5° O. från ett afstånd af 50 mOtres med ett 
chassf'potgeYär. Ingen af de säcken genomträngande 
kulorna kunde bringa dynamiten i explosion. 

Den 24 April 1872 bcs!.::öts vid Fontainebleau en jorn
plåt af l5mms tjocklek, betäckt med ett 3mm tjockt lagc·r 
af dynamit och uppstäld emot en mur under en tempe
ratur af 20° O. Den träffade dynamiten exploderade och 
sönderslet plåten. 

I :Maj s. :'L ställde man en flat trädosa med 2cm 

starka Yliggar och fylid med 50 % dynamit emot en 
tegelmur. Vid beskjutningen exploderade dynamiten. 

I Juni s. å. företog man ånyo likartade försök vid 
Mont Valerien och fann dil följande: 

Nobelsk dynamit om 64 % nitroglycerinhalt, inni~
sl ntcn i en pappersp:"tso och fritt hängande i luften vid 
en temperatur af 20° O. besklits först på :JO motres och 
sodan på 100 motres afstånd och exploderade vid bada 
tillfullena. Likaledes exploderade dynamit om 5U och 
40 °t0 nitroglycerinhalt, men deremot ej 25 "{

0 
dynamit.*) 

Champion, efter hvilkcn dessa försök anföras dra"'cr 
' n 

dcraf elen slutsatsen, att dynamit, som i krig kan träffas 

-::: ) Den sistnämnde dyn{Lmit en innehi"•ll 70 proc. Soda, 5 proc. 
Hartz och 25 proc. Nitroglycerin. E n annan nncler Paris beliigring 
försökt dynamitblandning Ilestod a f Nitroglycerin samt en blandning 
af ntf"illld Kiselcyra, Piple•·n , Kaolin och Socl<cr. 
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af fiendtliga projektiler ej uör hafva mer iln 26 0/ o ni
troglyeNinhalt, i hvilket fall Jm:n kan und\·ara st~rka 

111.·.· -1 j'· ·> r' dess fiirvarande hnlka genom deras sl~ak-mota ,m < ' ' • 

ninrr vid en projektils häftiga anslag skulle kunna brmga 
dyn°amiten uti explosion. Dctt~ plistående torde, _såsom 
onmdadt p[L rtt enstaka expenment, tarfya bekraftelse. 
Det anmärkes äfven (af \Vavra) att om detta yore för
h[illandet, så skulle man tvingas att sEtsom krigs-ammu
nition medföra 75 °J0 död vigt, tli't ncmligcn 25 "/o dyna
mit ej utöfvar mer än en fjerdcdel så stt~r kraft, ~om 
~1 ;-> 01 Jn·ars kraft eJ· är myeket mindre än mtroglycenns, 

t.. l o') o 

undrr det i öfrigt icke bestyrkta antagandet, att dyna-
mitens sprängkraft, då den är under 76 °/c, förhåller sig 
EOåsom dGss nitroglyccrinhalt. 

j\_fyen gjordes försök med nitroglycerins, 26 °J0 dy
namits och j agtkruts sprängkraft uti granater. Man fann 
då att granater af 1,07 kgr vigt, 85mms diameter och hvars 
Yäggar hade en tjocklek af l em gåf\·o följande antal 
sprängstycken: 
Laddade med 40 

" ,, 
, 

" 

" 10 
" 200 
,, lGG 

" 100 

grammes dynamit ....... . . 48 st. 
, nitroglycerin .. .. .44 ,, 
" jagthut ..... .. .. 12 a l ö st. 
, dynamit ........ 200 st. 

" " .. . .... . . 80 " 

" " 25 " " 
. . ..... .. 18 a 20 st. 

Vid dc trenne sista försöken voro granaterna ned-
gr:"ifda 50cm under jordrn och belastade med 1 J. kub.
mctre huggen sten, hvilka stenar knappt skakades. Der
jemte bildade sig i jorden en spherisk nrLolkning af 
3Ucm genomskärning. Af dessa försök framgår, att man 
med nitroglycerin och dynamit erhåller ett större antal 
med betydlig kraft omkringslungade sprängstyckeu, tin 
med krut. 

'l'ill detta försök nnlmyter sig ett annat, som gjor
des i NoYember 1870, och bestod uti skjutning af med 
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dynamit fyllda granater, och som anstäldes från 1\'Iont 
Valcrien. 

Såsom man kunde förutse sprungo med nitroglycerin 

laddade granater redan i kanalen, bvilket deremot icke 

synes vara fallet, då de laddas med svag dynamit. Den 

vid dessa försök använda hade 25 Ofo nitroglycerinhalt, 

emedan Pn starkare dynamit skulle medfört en betydlig 

förändring af materielen. l\'Ian använde till dessa försök 

aflånga granater, d& man funnit att, d& dessa äro ladda

de med krut, den eliptiska kalotten blott springer i nå

gra få stycken, och bottnen blir alldeles hel, hvarigenom 

således ej erhålles den påräknade verkan. Om deremot 

dynamit användes såsom sprängladdning, så fördelas gra

naten på ett mycket bättre sätt, oaktadt vHggarncs olika 

styrka. Den onda ändring man bchöfde göra med för

söks-projektilerna var att förse dem mod en tändare, 

hvilkon af granatens percussions- eller tidrör explodera

des, och som då verkade på dynamiten. De använda 

granaterna voro af gjutjern, och hade en diameter af 

16cm, en vigt af 11 kilogrammer och en reglementerad 

krutladdning af 2 kilogrammer. 

Vid första försöket intog sprängladdningen af 200 

gr. dynamit en tredjedel af rummet i granaten. Denna 

granat hade blott ett vanligt tändrör. Den inträngde 

1,1 metre djupt uti on vall af lcr-mergel-jord, hvarvid 

dynamiten ej exploderade oaktadt stöten och den starka 

värmeutvecklingen från tändrörets brandsats. 

Vid nästa försök bestod sprängladdningen af en bland

ning u ta f 200 gr. dynamit och 400 gr. styckekrut; man 

lät denna granat explodera och fick omkring 22 spr~ing

stycken, samt vid 3:e försöket, med en laddning af 300 

gr. dynamit och lika mycket krut, 32 sprängstycken. 

På grund af resultaten af de under år 1872 gjorda 

försöken att använda dynamit till sprängning a( palli

sacler anser Champion att det i vanligasto fall skulle 
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.11' 1,1- ·t at! vid foten af dom neulägga vattrntliJa 
vara h J n c' J g ' ~ -·r --

- 9. f llda mod 50 o/ dynamit, som bcho va yaga 
lmnopasar, Y ' ' · 0 • J l ·11 

. , ]öpando metre af palhsaetcn, Wl {On 
2 lnlogrammer per ' . - . . r-- ' l~ 

. dl ·fd o- synes tlllräckhg vJd Jem oJ e ._o 
qvantltet eme er l J . . . r-- .: l 

d d o . 18G\:J vid Semmeringerhaidt) gJorda orso con. 
mc e ar .. . . f. 

I afseende på dess användning för sprangmng a 

gJ.ordos flora försök, hvm_·af den slutsat_sen, stenmtwa1· _ __ 
drages , att dynamits användande orbJ_uder ~era fordobi 

f f .. 1-I'tltcts :Man bohöfvor vanlJgen ICke att med 
rnn1 or \. , · . d 

d ller 3-ordsäckar fördämma laddmngon, utan en 
san e d. d l f 
kan anbringas antingen på muren vid en tre _Je e a 

dess hiijd fr?tn marken, eller p?t sj:lfva ma~·k~n på ,ett 

afstånd fri\n murens fot , hvilkot ang1fves af fölJande for

mol, uti hvilken x betyder afståndet vinkehätt emot 

muren och l halfva bredden af den blifvande breschen: 

l 
x= V2 

Denna af en fransk officer framstäl da formel stöder 

sig på antagandet att den gen on: e~plosim~en f_ram bragta 

skakningen likformigt fördelar s1g 1 alla nktmngar, och 

inncbilr endast att man med en gifven laddning erhåller 

största möjliga effekt, då man placerar den på ett dylikt 

afstiind fr?tn muren. 
Äfvcn gjordes försök med sprängning af h·us, tim

merstockcw, portar och träväggar, vid hvi lka alla dyna

mit visade samma företräde fram för krutet, nemligen att 

kunna lätt anbringas och behöfvas i mycket mindre 

qvantitet. 
I December 1~70 gjordes på Mont Valc\rien nftgra 

törsök att ::;pänga kanoner med dynamit, hvarvid fanns 

att 3 kgr :25 °/ 0 dynamit, exploderande uti en l G cms 

kanon , fritt liggande i kanalen på ett afstånd af O,G me
tres !rån mynningen , ej åstadkom någon effekt. Då dere

mot 2 kgr lika stark dynamit placerades i b-malen på 

kanonen på ett afst?tnd af 0,25 mNres från mynningen, 
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och denna til!Hipfes med en leq)ropp. ~a sprang kano
nen uti 3:ne, rC'ffiorna följande stycke-n, hvaraf det C'na 
Yägdo GO kgr o!'.h s1ungades 20 mctres Lurt. Liknande 
fi'·rsök fortsattes i Ap1il 1872, di\ i f'n 1 G cm s bandad 
framladdnings-gjutjernskanon, l1vars gods vid rnynningf'n 
var !) cm tjockt, inlades en laddning af 200 gr 7?'> "/0 s 
dynamit i midten af kanalen, hvarf'fter kanonen fylldes 
med vatten och tilltäptf!s med C'll fast indrifven lcrprnpp. 
Vid explosionen sprang bnonen , likasom uti fiirrgående 
försök, uti trenne stycken utefter rC'ffiorna., lihäl utnn 
att de~sa stycken lemnadc banden, som l1iillu. Seder
mera inlades uti kanalen pR en dylik knnon, vid !'töt
botten, en bddnit~g af 1,2 },gr 7ö e/0 dynamit, h,·arefter 
kanonen fylldes och hiptcs såsom förut. Vid explosio
nen !'p rang ],anonen nt.i flera stora stycken, Jt,·a r af ett 
viigandc omkring 100 kgr kilstades lwrt till ett nfstånd 
nf lCO metres. Banden sprHngdl's icke ]u>ller llU. Af 
alla med dynamit gjorda försök framgår, att ämnet är 
lämpligare för dc flesta stor kraft erfordrande sprängnin
gar Un vanligt krut. Det egcr framför ddta den förde
len, ntt uess verkan mera likformigt fördelas, och f'j iir 
bnoe~1dc ~f att den inneslutande hylsan eller granaten 
tir je~nnst;nk och ]eke <·grT några sYagm·c ställen, ige

llOm hvilka krutets sprängkraft gerna skaffar sig utlopp , 
iqet den lemnar dc st~nkarc delarue hela. Denna om
sHindighct iir af vigt för minvapnct, lwars materiel of
tast måsto best!\. af hopnitade p låtar, dr1 11itnåtet af kru
tet i!ppnas, så att laddningem största Hrknn rnda~t gl\r 
i denna riktning, något som rj tir fnlld vid nnvfindande 
af dynamit. Att dynamits spriivgkraft lik,·äl, ehuru i 
mindre mån Uu krutets, tir bero~ndc af ämnPts fastare 
it~nPslutni11g visas ~{wäl af ofvau anförde sprängningar n f 
kanoner, som genom följande flera gånger upprL'pade fiir
sök af lllr Houx:. Han inlade dynamit af 50 °/0 s uitro
~lyccrin)Jalt, 1i!C!ad genom uitn)gl;ccriqens bh,n<.lnin~ 
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1 •tt ~nt·llclrs liitt och mnkct absorberande linmc, uti l]]('( ( c ~ • 

hermetiskt slutna bomber. Då dynamit nu lades lös i 
homben med en elektrisk Hindarr i dess midt, Lehöfdes 
12 grammer fiir att sprHnga bomben; me11 om laddnin
Q"cn ~innrsliits, tillika ml'd tändaren , uti en \"atdig pappers· 
~trut, sfL Ll'höfdes ondast il grammer för att tlstadkomma 
Lom bens bristning. 

Äf,·on elvnarnit synes uf\·eckla sin största kraft då 
den bringas .i rxplosion genf'm mwlindande af hLndarc 
lriddarl med knallqvicksilfyor. 

DrL do iJ:no nu 1Je~krifna sprHngiimnrna - - dl't 
Schultzcska krutet likvlil endast under antagande att 
det uppfyller dc fi!JT1intningnr tkss nppfinuarc g-iir sig 
derpil -- Uro de fiir militära äncl8mål mest för~ölda och 
anYända, har ja~ trott mig biira något nilnnarc redogiira 
för de ras rgcnsl;npcr; mon får deremot i st iirrc korthet 
om nämna dc f;;Jjande i militllriskt afseende mindre buda 
~prängHmnena. 

lJnder grnppf'n A hiirn fl.era timnrn, ln·ars lmfvud
Lcståndsdel utgör nitroglyrerin, och som s:'ilcdes f'gent
Jigen h01·dc anses sRsom olika slag af dynamit, ehuru 
deras romposition skiljer sig bl'fydligt från den urspnmg
lign, af NoLel uppfunna dynamiten. Bland dc mest 

·~kiljaktiga af de~sa Hm1wn lir : 
Ammonial<-knrt, som nppfanns af ]nr J. Ohlsson 

ucl1 .J. H. Norbin i Stockl1olm år 18CG. Dess Yigtigasto 
LesHindsdel ulgörPs af ett i sig sjelft icke cxplosift tunne-, 
1wmligcn snipetersyrad nmmoni11k, eller ammouiaksalpcter. 
DNta salt exploderar dB. det i slntt't rum förln·ännes till
sammans med ungefur lika volym krut, eller 15 ~l 20 °/" 
af dess vigt nitroglycerin och 5 °i

0 kol. Ammoniak
krutet llr af ganska stor sprängkraft, nemligeu lika med 
nitroglycerins. Dess tillverkning sker sålunda, att saltet 
och knlrt males och fuktiga blnndas uti en nwlig krut-
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cylinder. Sedan blandningen väl torkat tillsättes under 

flitig omröring nitroglycerin, h\·arpå af massan formas 

patroner, som inläggas uti parafindränkta pappershy lsor. 

V cterligen hafva inga försök blifvit gjorda att använda 

detta krut, som likväl synes erbjuda flera fördelar, för 

militäriska ändamål. Det antändes medelst en slagsats 

beaHiende af pikrinsyrad blyoxid och chlorsyradt kali. 

Uti de af Wahlenberg & Oomp. tillverkade tändhylsor 

af detta innehåll inlägges blott 16 a 20 korn af slag

satsen. 
Kolonial-hut består af vanligt krut blandad t med 

40 °/0 nitroglycerin. 

Dtutlin består af salpotersyrudt bdi och sågspån, 

blandadt med 30 a 40 % nitroglycerin. D et är upp

funnet af en löjtnant Dittmer och användes mest i N ord 

Amerika. Det synes ej hafm några fördelar framför 

dynamit, :rr;en utvecklar endast hälften så stor spräng

kraft, som detta ämne. En dualinfabrik vid Spandau 

exploderade för nl\gra år sedan . 

L ithofndctör, uppfunnet af En gel, består af nitrogly

cerin och lera såsom absorberande ämne, hvartill blandas 

krutets beståndsdelar, då likväl Ohilisalpeter (Salpetor

syradt natron) användes i st. f. kalisalpeter. Det lär 

blifvit användt i preussiska anneen under sista kriget. 

Af dess föga kända egenskaper vet man blott, att det är 

mycket mindre känsligt för slag och stötar än de flesta 

andra sprängämnen, men äfven svårare att få att explo

dera än t. ex. dynamit~ lwars sprängkraft det ·torde i det 

närmaste ega. 

Glyoxilin är en grötbrun blandniug af bomullskrut, 

salpeter och nitroglycerin, som försöksvis blifvit använd 

i England. Slutligen må nämnas ett här i landet f. n . 

ganska mycket användt sprängämne kalladt: 

Sebastin, som består af kol, salpeter och chlorsyradt 

kali tillsammans mod nitroglycerin , och som till följe af 

27 

denna sammansllttning bör cga en högst betydlig spräng

haft. 
Bland nitroprodukter, som ej inneh ålla nitroglycerin , 

äro följande de anmärkningsvärdflste: 

Baryt-krut. D etta krut skiljer sig ifrån vanligt krut 

blott deruti, att det i st. f. kalisalpeter innehilller baryt

salpeter ( salpetersyrad barium oxid. Ba O, N0 5 ). Då rent 

barytkrut visat sig ega stor benägenhet att blifva poröst 

och lätt söndersmulfls, h,·arför dess kornform ej genom 

pressning och polering kunnat bibehiillas, har man till

satt det en del vanlig krutsats vid tillverkningen, och 

l1ar derigenom erhållit 25 °f0 , 40, 50 och GO 0/
8 

baryt

krut, lwarmed förstås att krutet på 100 vigtsdelar inne

håller 25 , 40 etc. delar barytkrut och resten vanligt krut. 

Det användes en tid i Belgien, hvarcst man ansåg det 

såsom långsam ma~· o bättre skona de grofva kanonerna, 

då stora laddningar användes. Vid senare försök här

med i Preussen kom man till en alldeles olika :'isigt, 

nemligen "att det med mindre verkan pll, projektilen an

strängde pjesen mer än vanligt krut"*), bvarförutan dess 

kraftutveckling äfven är ojemn, och dess beniiaenhet att 

taga till sig fukt större än vanligt kruts. b 

Nitromannit (0 12 H 8 6 (N0 4 ) 0 12 ) erhålles då dyna· 

mit, (012 Hu 012) eller mannasocker (som framställes 

af manna-askens och några andra växters saft) behandlas 

med svafve~- och salpetersyra. Detta ämne exploderar 

gansk~ bt:ftJgt vid måttligt slag, men ej genom rifning 

ollor lmdng uppvärmning. Dot skulle såsom billio·t kunna 

användas uti slag8atser, t. ex. i st. f. lmallqvi~ksilfvcr 
0

•
111 ~et ej hc.Je benägenhet att under längre tids förva~ 

nng 1 slutna kärl sönderdelas. 

Nitroamytu,.m eller s k "h,r1"tt l·rut" ·· f t 
· · ' ar upp unne --

p ''') l\Iotsiigelsen låter förklant sig i betraktande deraf att man 
renssen fordrade st··.. · .. •t· 11 · 1 ' 

.. 1 ou e !lit 1a 1asllg 1et, och derför sanonlikt an-
vane c ett ht t f l" k b b ' 

' 
1 a 0 1 ·a aryl alt med det belgiska. 



nf Uchntius och iinmntlt ntt silsom l•illigare kunna er

slitta nitroglycerin. Det är i sin frnmsHillning alldrlcs 

liknnndc bomullskruts, med den enda skilluncl , att ltär 

stärkclsL'mjc1l mwiindes i stället för LomulL Dess ver

kau är en!. Uchatius iJI/ 2 g!\nger så stark som vanligt 

kruts, men dd uh-ecklar endnst 2 gånger så mycket gas. 

Knallqricksil{ve1· (Hg O, Oy O) eller hallsyrad (pa· 

racyan-syrad) qvicksilfvrr-nxid, äfnn lwlladt Ho"·ard's 

krut, erhålles genom behandling af qvicksilfver med upp

värmd sa l petersyra och nlcohol. Det exploderar ytterst 

lltiftigt och med stor lätthet s!\vlll genom upphcttuing, 

som genom rifning emellan hårda ämnen, genom stöt, 

slag o. s. v. och detta Lif1·en i fuktigt tillst[llld, lm:nfiir 

(less beredande, förvaring och bearbetning erfordra stör

sta försigtighet. Dess amändando i förening med krut, 

sal pet er, svafvel, svafvelantimun m. m. såsom slag~ats 

uti siao-hufvar torde vara tillräckligt käntlt. 
b 

Knallsockcr. Om fint pulveriseradt rörsocker be-

handlas med svafvd- och salpetersyra crh1Hh's ett ämne, 

som liknnr renad hartz. Detta Hmne är mycket explo

sivt vid slag eller stiit, samt lätt anWndligt. Då det an

tändes förbrinner det likväl utan explosion, men är sdirt 

att släcka. Knallsocker har varit föreslaget att använ

das i spheriska LomLers percussionsrör. Det är olösligt 

i yatten, och krut eller fyrnrkcrisatscr skyddas emot 

fukti,.het· och giiras hitt antändliga, om dc driinkas i en 
u u 

lösning af knallsocker uti alcohol. 

B. Spt·ängämnen , som lm-o pä am,·i.i11clning of' JYil.Tin

syntde salte?·. 

'filln'rkning af pikrater eller pikrinkrut har p!\ se

·naro 1\ren bedrifvits scrdelcs i Frankrike, hvarest dessa. 

änmen uppfunnits, och förnämligast genom Dt·signolle 

och Brugl.'rc blifvit mycket fiirsökte. Det påstfts, att de 

kuuna gifvas hvilken grad af cxplosions-hastighrt m,an 

:2!) 

iinsknr ifrån elen hos ,·anligt \,rut och till d('Jl biigst:l 

möjliga, hvaraf de iiro miigtiga, nch dc shtlle s{'ilrt.!es 

vara au1·iindbara. iifvcn fiir skjntniug. Man har lihiil 

hittills lmfvudsakligon fiirsökt dem för ladclning af spräng

projektiler och torped(l!\ detta ej embst i Frankrikr., 

utan iifvcn i England oeh AmL'rikn. 

Pikrinkmten ö.ro blnndningar af pikrinsyrado salter 

och salpeter, eller salpeter och kol; då tillsatsL'll af kul 

förminskar deras expiMionshastighet, sil ilt' den orsaken 

till det thenrctiska antagandet att man skulle kunna gif

~-a dem hvilken grad af brisance som iinskas. 

Dessa änmens hnfvuclbestilnt.!sdcl iir ett salt, hestå

ende af pikrinsyradt kali eller pikrinsyrad ammoniak. 

Pikrinsyra, sedan liingre tid använd såsom f'ilrgämnr , 

framstäides först genom int.!igos behandling med salpeter

syra, och Yar då naturligtvis en serdcles dyr produkt. 

N u mera framstiill('S den genom st r n kols destillations

procluktors behandling med salpetersyra. Dessa produk

ter innehålla phenylsyra (Oarbolsyra, 0 12 H, O); trinitr·o 

]Jhenylsyrr~, eller pikrinsyra, uppstftr hiiraf på samma siitt 

som dc flesta redan omnämnda nitroprodukter genom 

substitution utaf 3 atomer af phenylsyrans väte emot i~ 

atomer undersalpetersyra. När sedan pikrinsyran ingår 

en kemisk förening med någon af Laserua kali eller am

moniak, uppkommer ottclcra af de ofvan nämnda salterna. 

Redan hllraf synes antagligt, att pikrinkrutet bör vara 

behäftadt med samma fel som do flesta öfriga nih·npro

dukter, eller benägenhet att sönderdelas och deraf föl

jande sjolfantändning. 

Deraf förklarar Schultze det ogenelomliga förhållan

de, att tyger, som varit färgade med pikrimyra, stundom 

under förvaring uti magasinerna gifvit anledning till min

dre explosioner eller lokala förbränningar. Orsaken till 

d:n~a. besynnerliga f<ireteelse är att söka deruti, at t 

pllumsyrail på flera ställen blifrit fiir starkt pålagd och 



30 

till följe af en hiig temporaturs inYcrkan 1 hemfallit under 

den för ni troprodukter allmllnna bentigenheten att sönder

delas. 
Om orsaken till en i 1\i:r Pontanes laboratorium 

nära Sarbonne i Paris år 18G9 inträffad explosion yttrar 

sig Schultze sålunda: "Denna väldiga explosion, som 

framkallades utaf icke betydliga qvantiteter pikrinsyradt 

kali är ett talande vittnesbörd på den hos pikrinsyra 

inneboende fara. Den bör tillskrifvas det inflytande, 

som luftens ozonhalt utöfvar pil pikrinsyra. Denna in

verkan förnekas af somliga kemister, men den låter sig 

icke bestridas, utan är af stor betydelse för flytande och 

kristaliserade nitroprodukter". Han anser det vidare för 

bevisadt, att 2:no olika syrearter finnas uti luften, den 

ena aktiv, den andra passiv. 

Don förra framkallas genom ljus, värme och electri

ci te t. Nitroprad ukterna, såväl som andra ämnen, som 

uppkommit genom substitution, slisom t. ex. några chlor

ämnen, äro i hög grad underkastade inverkan utaf det 

aktiva syret, och detta torde ofta vara orsaken till de 

explosioner, som utan känd anledning inträffat uti maga

siner för nitroprodukter. Det är icke bekant huruvida 

pikrinsyra genom förening med en eller annan bas blir 

mindre känslig för detta inflytande. S[lsom pikrinkrutens 

gemensamma fördelar kunna nämnas deras stora spräng

kraft, och en jemn och likartad Yerkan beroende derpå, 

att då de äro sammansatta af mera likartade ämnen, sil. 

kunna äfven de olika beståndsdelarue bättre blandas med 

h varandra. 

:Följande 2:ne äro de enda kända pikrinkruten, nem

Iigen: 
Designolles-lcrut, hvilket såsom sprängkrut består af 

DO Ofo pikrinsyradt kali (0 12 H 2 3(1'\04 ) O, KO) och lO 

Ofo kalisalpeter. För att åstadkomma största möjliga 

sprängkraft, som med pikrinkrut kan erhållas, fordras 
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cmcdlertid lika dclar pikrinsyradt kali och salpeter, då 

spräng11mnGt påstås gifva l O gånger så stor k rart som 

krut. I<'ör att amändas till skjutning består detta krut 

af 20 till GS Dfo pikrinsyradt kali, salpeter och kol. Det 

synes lihäl mindre lämpligt att anYända till skjutning 

tln det följande, oaktadt de fördelar man påstår det ega 

framför yanligt krut, byaribland må nämnas, ntt det 

lomnar mindre rök och reciduum, hvilket senare sitsom 

ej iunebållande svafvel är mindre skadligt verkande på 

godset. Det uppgifves äfven vara billigare, men detta 

är sannt blott under antagande af den föga bestyrkta 

uppgiften, att det skulle utveckla 10 gånger så stor kraft 

som vanligt krut. Antager man deremot (med Schultze) 

att det gifver 4 gånger sii :stor kraft, så blir det i stället 

21
/ 2 g:'lnger så dyrt. 

Fabrikationen sker nästan som vanligt kruts. Be

ståndsdelarne fuktas med 10 °/0 Yatten, puhcriseras till

sammans uti stampverk, och satsen hoppressas derertrr 

med en hydraulisk press under en belastning af från 

30,000 till 100,000 kilogrammer, allteftersom man vill 

åstadkomma ett hastigare eller långsammare krut. Härpå 

följa korning, sortering, polering och torkning i vanlig 

ordning. Pikrinsyran, hvars beredning medför fara till

följe ~f dess benägenhet att explodera vid hastig upp

värmmng, framställes genom behandling af phenylsyra 

och aloe- eller benzoö-hartz med svagt uppvärmd, con
centrerad salpetersyra. 

Bntgcres-lcrut är så tillvida olika med det förcO'å

ende, att det består af 54 delar pikrinsyrad ammoniak 

(012:a:23(NO,)O,NH 4 0) och 4G delarsalpeter,hvilken 

blandu~ng är afsedd att begagnas till skjutning. 

V1d försök i Frankrike med detta krut har man 
f . ' 
unmt a.tt. 2,6 grammes gifva chassepotgevärets projektil 

samma nntialhastighet, som 5,5 grammes vanligt krut. 

Krutets kemiska sammansättning synes af följande 
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formel: O., If1 3(~0 4 ) O, ~H. O+ 2(.K0, No.). Vid fur
bränning skulle häraf följande pn.dukter bi!tla8: 10 00 1 

+ GN + GH + 2(K0 00,), lmnaf man finner att det 

borde lomrm 2,5 gln,?er så mycket gas som Yanligt krut. 

Brugcres krut exploderar ej genom stöt eller slag 

oeh synes bmpligaro att anviincla till skjutr:ing iln till 

spriinguing, i motsats till f,,reg~endl'. 

O. Sp·rängämnen, som be1·o på användandet a( chlo1·
sy·radt kali. 

Hit hiira do !losta ämnen, s0m anvämlas silsom cl e
tonnatourer ollor tändare, hvilkot beror på dorns stora 

lätthet att explodera under en obetydlig friktion. Här

för erfordras likväl nätTaron af någon främmande kropp , 

såsom svaf,·el, phosfor, kol etc. Vid lleras framstälning 

milsto man f(il'fara med största försigtighet, då t. o. m. 

närvaron af damm till följe af dess kolhalt kan föror

saka en olyckshändelse. Hiiri ligger äfven orsaken der

till , att man rj kan anviinda maskiner flir bestå.ndsdc

larnes blandning, och sftlodos oj kan åstadkomma dem i 

nitgorr större mängd. Då beståndsdelarna af do flesta 

slagsatser hilllas hemliga, kan jag blott omnämna några 

få af dc sprängämnen, som höra under denna grupp. 

Mztricd?'skt kntt uppfanns af Berthold 1788. D et 

består af chlorsyradt kali, svafvel och kol. 

Augendres salt, uppfunnet 18-±0 och benänmdt efter 

dess uppfinnare, består af chlorsyradt kali , gult blodlut

salt och socker. U ppfinningcn fullkomnades 18G 1 af 

Pohl och af Reveley, lwilken senare framshilde det fa

briksmessigt i England. Han tog till 48 delar chiorsyrad t 
kali, 29 delar gult blodlutsalt och 23 delar rörsocker. 

Raines torpeclotäncla1·e Lestår af 50 °/il ehlorsyradt 

kali, 30 Ufo svafvelantimon och 20 °/0 glaspnlver. Denna 

knallsats placeras uti ena ändan af ett rör, fy Id t med uti 

alkohol upplöst krut. Den användes nnder amerikanska 
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inbördeskriget, och är så lätt cxplodoranclc, att acn min· 

sta stöt Lir tillräcklig derför. 
Abefs eZect1·iska tändare bestod i början af 64 °J0 

undersvafvelsyrad kopparoxid, 22 °/o chlorsyradt kali och 

14 °f
0 

underfosforsyrad kopparoxid. Denna komposition 

är särdeles lätt antändbar genom den dectriska gnistan, 

så att en svag, afbrnt<:n ström tänder den, hvarför den 

ej kan användas vid sildana torpcdos, som man vill kunna 

undersöka genom att leda en svag ström igenom dem. 

ChloYsy·radt kali i förening med amorf fosfor användes 

några länder till percussions-krut. 

Slutligen torde böra nämnas, ehuru ej hörande under 

någon af ofvan uppstäida grupper, Chlorq_vä(ve (NOI 3 ) 

eller s. k. Helvetes-olja, som är ett af de starkaste och 

äfven i alla afseenelen farligaste sprängämne man kän

ner. Det är en gul, oljaktig vätska, som exploderar då. 

don upphettas till 90 a 100°. 
Ämnet uppfanns af Dulong och framstäides genom 

att upplösa ammoniak i vatten och tillsätta chlor i öfver

skott, bvarvid chlorväte och chlorqväfve bildas. Oljan 

exploderar äfvcn då den kommer i beröring med fosf(w, 

arsenik , selen eller terpentin m. fl. ämnen. 

Äfven i förening med vätgas är chlor explosivt un· 

der vissa omständigheter. Om man nemligen inleder 

chlorgas uti en till hälften med vätgas fylld vanna, och 

detta göres uti ett rum, hvarifrån dagsljuset blifvit ute

stängdt, så inträffar ej någon förening af gaserna, men 

om kärlet derefter utsättes för dagsljuset, så ingås för

oningen ögonblickligen under explosion. 

II. Skj~tt(örsölc, lavettager m. m. 

ViJ omnämnande af nilgra på senare tider inom olika 

liinder inträffade artillcristiska tilldrao-elser böra natur-r o , 
1gtvis do , som egt rum inom vårt eget land oeh speciclt 

3 



34 

röra sjövapnet i första rummet ådraga sig dlr uppmärk

samhet. Den fortgående utvecklingen af vår flottas ar

tilleri betecknas under sista året genom besluten att er

sätta det slätborrade artilleriet på alla för strid afsedela 

fartyg med till större delen reffiade pjeser, samt genom 

antagande af en gröfro kaliber för pansarbrytande kano

ner. I öfvercnsstämmelse härmed skall fregatten Vanadis 

bestyckning utgöras af 2 st. fi,G3 dec.-tums kanoner på 

öfra däck, G st. dylika och 8 st. af hennes nuvarande 

kanoner på batteriet. 

Korvetten (!c!le har erhållit l st. 5,G3 dec.-tums och 

G st. 4,1 dec.- tums kanoner. Detta fartyg bibehåller tills

vidare en slätborrad bombkanon akterut, hvilken till följe 

af olikhet i vigt svårligen kunnat ersättas med ni\gon 

roiflad pjes; men man bör hoppas att denna svåri"'hot 
o R b 

pa mgot sätt kan öfvervinnas, så att hon ej, såsom nu 

är fallet, kommer att ega en bestyckning af 3:no olika 

slag och kalibrar. 

Äfven do å korvetten lhltlct· befintliga 2 st 30 'il) 

kanoner äro föreslagne att utbytas emot reffiade pjeser. 

. Den under byggnad varande korvetten Sagas bestyck

mng skall utgöras af 2 st. 5,G3 dec -tums och G st. 4, l 

dec.-tums kanoner. De äldre kanonbåtarue erhålla äfven 

samtliga reffiadt artilleri. 

För do båda under byggnad varande kanonbiltame 

nisa och nlt~nd:t äro nu under tillverkning 2:no st. 9,24 

dec.-tums kanoner. Dessa fartyg skola dessutom erhålla 

hvardera en 4.,1 dec.-tums kanon, som blir plascrad 

akterut. 

Då dessa 9,24 dec.-tums kanoner komma att blifva 

våra gröfsta pansarbrytare, och då do i afseonde på längd 

och tyngd skilja sig från de äldre franska pj eserna af 

samma kaliber, torde några uppgifter om dom möjlio·en 
vara af intresse. b 

Kanonen ät' fursedd med 2:ne lager af band, samt 

.,
v:1 

.. 18 l l'b . J0a "' fr tLn stötbotten, eller inalles omkring 
'LI' {U l 01 < llb 

~O kaliber. Dess förnllmsta dimensioner äro: 

Längd . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
17,92 fot. 

3,84 " 
2,84 ll 

Största diameter . · · · · · · · · · · · · · · 

Gjutjorns kärnans d:o · · · · · · · · · · 

Kaliber .............. · · ······· 0,24 dec.-tum. 

Gods tjocklok vid mynningen . . . 3,47 

Vigt med mekanismen . . . . . . . . . 56/J72 'tr. 

Bakvigt .... ... .... .. .. .... - - · 332 " 

Massiva projektilens vigt . . . . . . . 508 , 

,, 

Granatons d:0 . . . . . . . 339 , 

Högsta laddning . . _ ...... _ . . . . . 90 a 95 , 

Reffiorna äro 5 st. paraboliska. Deras utgångsvinkel 

är G0 • Parabelns eqvation är: x= 0,00001375 y 2
• 

Do äro 2,02 dec.-tum breda och 0,1G8 dec.- tum djupa 

vid mynningen. Vid kammaren äro de 0,2 dec.-tum 

djupa. Uti en 2 kaliber kortare kanon af detta slag till

hörig artilleriet har man hittills försökt en högsta ladd

ning af 90 'f]; krut (af beteckningen O le S2), h vilken 

gifvit en initialhastighet i medeltal af 1325 fot med ett 

gastryck (maxim.) aZ 20 18 atmosferer. Det är antagligt 

att initialhastighden i do nu bestälda pjesorna kommer 

att blifva något större, till följe af deras större längd. 

För artilleriets räkning skola gjutas 4 dylika kano

ner, hvaraf en skall förses med Broad-weil-tätring och 

ett större antal grunda reffior med skärande bommar för 

forcerings-projektil i öfverensstämmelse med hvad som 

är infördt vid de franska kanonerna af 1871 års mudell. 

Då det är sannolikt att öfvergången till detta system hos 

oss skall medföra samma fördelar, som det visat sig ega 

både i Frankrike och Italien med likartade · pj eser, så 

bör man hoppas, att systemet äfven kommer att antagas 

för Fl ottans pansarbrytare, åtminstone efter det försök 

blifvit gjo rda. med den för artilleriet afsedda pjesen. Då 

man ej för närvarande vet huru stor initialhastighet den 
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nya pjesen kan komma att gif,•a sin projektil, är det 
svårt att bilda sig något omdöme om dess pansarbrytande 
förmåga. Likväl torde man kunna antaga, att den ej 
kommer att stå mycket efter den engelska 12 inches 
25-tons kanonen, som likväl är v. p. 5000 'il tyngre. 
Den sistnämnde pjesen uppgifves kunna genomskjuta 12 
inches pansar med backning på ett afstånd af 500 yards. 

Då vi nu stil. i begrepp att erhålla en sft kraftig 
pansarbrytande pjes, att den äfven på ganska betydligt 
afstånd kan genomskjuta de flesta nu existerande pansar
fartygs sidor, torde det vara pil. tiden att äfven få pro · 
jektiler, som på svagare pansarfartyg tillgodogjorde ka
nonens hela nyttiga verkan, eller pansarbt·ytancle grana
ter hvilka redan i flera år funnits för de stora mariner-

' nas grofva kanoner. Dessa projektiler syntes möjligen 
ej så nödvändiga för de jemförelsevis mindre kraftiga 
8,08 dec.-tums lmnonerna - ehuru man i andra länder, 
t ex P reussen En o-land Österrike och Italien, har dem • • l o ' 
för alla pansarbrytande kanoner - då dessa kanoners 
projektiler, äfven med bibehållande af hela sin tyngd 
och styrka, ej mer än jemnt och nätt kunde genomtränga 
en stark motståndares jornklädda sidor på något afstlind. 
Den nya kanonens 508 'i1i tunga projektil skulle sanno
likt kunna erhålla en urhålkning, som lemnade rum för 
en krutladdning af t. ex. 8 'f6 utan att förlora myeket i 
lefvaude kraft eller styrka. Uti den Palliserska 600 'il! 
projektilen för 25 tons, 12 inches kanonen är spräng
laddningen 15 'fb. 

Den stora förstörelseverkan en sådan projektil skulle 
utöfva vid krevad uti en pansarsida, som den, till följe 
af stort afstånd, ej kunnat genomtränga, eller äfven inne 
på dess slutna batteri ·- synes nödvändiggöra dess in
förande äfven vid vllra gröfsta pansarbrytare. 
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Ibland under året hos oss utförda artilleriförsök torde 
böra nämnas de skjutningar, som vid 2:ne olika tillfällen 
under sommaren blifvit företagna vid l!'inspong för krut
probering. För detta ändamål skötos tillsammans 13 
skott med försökskrut tillverkadt vid Åker, hvilka krut
sorter gäfvo de resultater, som framgå af nedanstående 
tabell öfver G af skotten: 
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Försöken utvisade att man vid Aker lyckats ti llverka 

de nya krutsorterna af ganska likartadt slag, eller sa att 

de alltid gifva lika gastryck och initialhastigheter. 

Med denna 9,24 dts försökspjes bar nu*) skjutits 

följande antal skott: 

år 1872 .. ... .... 180 skott (utom 5 profskott ), 

, 1873 ......... G5 , 

, 1~7-L ........ 13 , 
S:a 258 , 

hvaraf isynnerhet de första varit af ganska pröfvando 

beskaffenhet. De i kanalen vid projektiliiiget befintliga 

urbränningar äro ej sttirre iln att kanonen kan fortfa

rande tillförlitligt användas till krutförsök, och vore san

nolikt mindre, om kanonen varit försedd med reffior för 

forcerande projektil. 

Utom dessa krutförsök, som skulle fortsättas i inne

varande månad , har äfven långskjutning under året före

tagits med en för artilleriet konstruerad reffiud och ban

dad framladdningskanon af 3,24 dec.·tnms kaliber, hvilken 

skjutit öfver 1,800 skott. Kanonen är betydligt lättare 

iin arti lleriets nuvarande obandade kanon af samma Im

liber, hvarför man hoppas kunna minska dess anspann 

med 2:no hästar, eller från 8 till G. 

För flottans räkning hafva uneler året från gjuteriet , 

blifvit levererade: 

100 st. 5,G3 dec.-tums massiva projektiler, 

314 " 8,08 " " ll 

9 , 4,1 , reffiade och banelade framlacl2nings-

4 " 8,08 " " 
Under arbete äro: 

" 

kanoner, 

baldaddni11gs-

lwnouer. 

11 st. 4) doc.·tums reffiade och bandade framladdnings. 

kanoner, 

''') November 1874. 

3fl 

14 st. 5,G3 dec.-tums reffiade och bandade bakladdnings-

4 " 8,08 
2 , 0.

1
24 

kanoner, 

" " " " 
" " " " 

Ibland öfriga för flottans artilleri under B.ret utförda 

arbeten förtjena här nämnas 2:ne lavettager, hvaraf det 

ena är afsedt för 5,63 dec .-tums kanonema till däcksbe

styckning ; för nän·arande finnes en lavett af detta sla()" 

ombord på korvetten flc!lc. Det andra lavettaget är afsed~ 
för de nya kanonbåtarrres 9,24 dec. - tums kanoner, och 

är under arbete. 

Det förstnämnda utgör en förbättring af de för kor

vetten Ualdct• ursprungligen konstruerade lavetter, ifrån 

hvilka det dock skiljer sig i flera afseenden. 

Lavettaget (pl. I) består af lavett och kursör, bäda 

af smidt jern. Lavettens sidoplankor, uttagna ur enkel 

plåt, sammanhållas genom en vertikal bröstplåt, hel bot

tenplåt och stag vid kammaren, hvilket äfv-on uppbär 

kugghjulet för höjdriktningsinrättningen. K lämskrufven 

för rekylens begräusning visas af fig. 2. Vid skottloss

ning glider lavetten på den till sidaplankorna fastbultade 

bottenplåtens flensar, hvaremot elen genom häfarmens 

(a fig. l) nedtryckande vid inhalning och tillbordssätt

ning upplyftes på rullarne och intager den ställning, som 

af fig. synes. Kursören består af 2:ne I-jern, samman

hållna med bröst- och svansplåtar, samt mellanplåt Den 

har 2:no rullar vid hvarje ända, hvars nxlar gå igenom 

en klof,·e, som sitter på nedre ändan af en pivot, såsom 

af fig. 3 synes. 

Dessa rullar kunna genom do skrufvar, hvars vef

var synas vid b, fig. 1, gifvas alla de ställning·ar som 
• 1 

äro nödvändiga för kursörens rörelse r, Yare sig vid svting-

ning, riktning ollor hela la,·ettagcts förflyttning. Secln.n 

skrufven vridits tillräckligt, hvilket synes å öfverkant af 

planet öfver rullarna , nedsättes on bult i hl\ l et vid c, fig. 
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l. sidoriktningen sker med taljor ; dess rörelser kunna 
ögonblickligen stoppas genom åtdragning af skrufven vid 
d, fig. 11 3. Höjdriktningsinrättningen är lika med den 
å Uali!crs lavetter. 

Inhalningen verkstäHes medelst wincherne vid e, fig. 
l. Tillbordssättningen, som underlättas genom kursörens 
2° starka lutning, sker med sidotaljor. Broken ledes 
genom hulet vid g. IJavotten väger 22,67 cent. och kur

sören 26,80 centner. 
Lavettaget är särdeles lätt handterligt och synes i 

öfrigt starkt och ändamålsenligt. Rekylen var med mått

ligt ansatta klämshufvar: 
12 f{ laddning, löst krut . . . . . . . . . 2,9 dec.-t. 
, , , oladdad granat .. . . 32,7 , 
16 , , massiv projektil. . . 51,9 ,, 

Till jemförelso med detta enkla och lättskötta lavet
tage meddelas här (pl. II) ritning till ett af mr. Vavas
seur vid London Ordnaneo "\Vorks för hans kanon till

verkadt lavettage. 
Som äfven sjelfva pjesen, såsom representerande ett 

alldeles o~ika reffelsystem med de vanligen förekommande, 
är af stort intresse, fömtskickas en kort beskrifning derpå. 

Kanonen väger 101 center·weight. Dess hela längd 
är 128,5 inches, loppets längd 111 inches ; största diame
ter öfver kammaren är 24 inches och vid mynningen 12 

inches. Kaliber 7 inches. 
Den består af en inre tub af gjutsUtl, utanpå hvil

ken finnes ett rör i 3:ne längder (se pl. II fig. 2). Bakre 
ändan af ditta rör är utdragen och gängad för att emot
taga botten- eller kammarskrufven. Utanpå detta rör är 
on serie ringar eller coils, ln·ars fibrer ligga uti perife
riens riktning. .1\led undantag af tappbandet är hela ka
nonen af Firthstål. Reffiingen är egendomlig för Va
va~senrs kanoner. Den visas uti furstor>.td skala af fig. 
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7, 8 p l. II, h vara f synes att den beslår u f B:nc bonnnar 
i pjesen, emot hvillm svara urtagningar eller reffior i 
projektilen, gjntna med densamma . Bonnname hafva 
således likformig (helic;;oidal) stigning. H varje bom tir 
.l inch bred i toppen och 0,2 inch hög. 

Reffiornas stigning motsvarar ett hvarf på 35 kaliber. 
Gjutjerns-pansargranaten väger 115 lbs., med hvilken 
projektil och en laddning af 22 lbs. har erhållits en ini
tialhastighet af 1412 fot. 

Vid mynningsladdningskanoner medför detta sy
stem, framför det med knappar, fördelen, att de vid 
dylika kanoner öfverldagade hopp och stötar af projek
tilen i kanalen i det närmaste torde fiirs,·inna. Då lik
väl projektilen måste hafva spelrum, är tydligt att syste
met ej kan minska de största olägenheterna vid bakladd
ningskanoner, som hafva projektiler med knappar, nem
Iigen do fort framträdande urbränningame genom gasens 
utströmmande öfver projektilen. 

Lavettaget är af smidt jern. Dess förnämsta egen
domlighet är rekylhämmaren, som utgöres af en skruf, 
tillverkad af en smidd fyrkantig jernsH\ng, som vrides 
till en stigning af 30 inches, och hvilken synes af fig. 
l o. 3. En lår.g mutter, rörlig utefter denna skruf, 
sitter fästad under lavetten; vid skrufvens framända fin 
nes en konisk skifva inom, men ej i beröring med en 
ring af samrna form. Då skottet är affyradt och rekylen 
börjar, tvingas skrufven att rotera genom muttern, som 
rör sig bakåt med lavetten, och den koniska skifvan 
bringas i kon takt med ringen, då storleken af friktionen 
emellan båda regleras med ett bromsband. Det bör an
märkas, att föreningen emellan muttern och lavetten ej 
är fast, utan försedd med ett pt:tr små rullar, fcir att före
komma skada utaf stöten vid skottlossningen. Lavetten 
inhalas och sättes till bords medelst vindspel och tandade 
hjul, som gripa in uti hftl, anbragta i kursörens sido-
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plåtar, såsom synes n f fig. 3, 4, 5 o. 6. I_;avettens akter

rullar gå på ecccnternxlar, så att de ej under rekylen 

uro verksamma; vid tillbordssHttningen häfvcs lavettm 

upp på rullarna -och kan dll. vindas ut. Dess rörelse kan ' 

äfven härunder begränsas med ett på skrufn•ns bakre 

ända verkande bromsband, som ä.r förenadt med den 

bakre hori7.ontela kolfven emellan kursörens sidostockar. 

Som det synes är detta lavettage mycket mera cmn

pliceradt än föregående, ehuru kanonorne äro af nära 

lika vigtrr. Den tunga projektilen och dess stora initial

hasti!!het uh-isa emodlertid, att rekylen bör vara ganska 

vålds-~m, hvilket i någon mån förklarar den serdeles 

kraftiga rekylhämmare, som blifvit använd. 

Kanonbåtarnes lavettage. Den hufvudsakliga an

ordningen af lavettaget för 0,24 dec.-tums kanoner om

bord på dessa fartyg synes af PI. III uti sidoritning. 

Det är liksom fartygens öfriga detaljer konstrueradt af 

mariningenieuren G. \V. Svensson. . 

TJavetten står på on omkring en midtel-pivot rörhg 

vändskifva, som hvilar på rullar vid dess periferi. Vid 

rekylen glider lavettens sidoplankor på kursärbalkar af 

jern liggande i vändskifvan. Rekylen upptages af en 

hydraulisk rekylhiimmare, hvars piston och kanna syn.ns 

vid a. Inhalning och tillbordssättning sker mod kedJa, 

som är fast med ona ändan vid bröstet af Jayotten, der· 

ifrfm går omkring ett vertikalt uarbotinsbjul, sedan bakåt 

omkri1;g ett dylikt hjul och åter till en ansuttningsskruf 

vid dess fasta part. Det f<irstnälllnde hjulet står i för

bindelse med ett spel, h,·ars utseende Yisas af fig. 2, och 

hvarmed nu lavetten genom kedjan kan förflyttas. För 

att härunder kunna i sjögi\ng styra lavetten finnes en 

kläm- eller bromsinrättning sådan, som synes af fig. vid 

c. Den består af en böjd jcrnarm, som medelst skruf

,-en hvars ratt e tir, S.tdragcs och då trycker träfyllnin-

' l . 
gen d emot bromshjulets undre yta. Pjcsen är 1än-
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genom försäkrad under hvilkd ögonblick som helst af 

inhalning och tillbordssättn-ing, och on reservinrättning 

finnes till rekylens stoppande, om den hydrauliska appa

raten skulle råka i olag. Spel och kedja finnas å la

vettens båda sidor. Genom nedvägning på en spak, an

bragdt uti hylsan vid g, uppväges lavetten på sina rullar 

under inhalning och tillbordssättning. Höjdriktningen 

verkställes genom en på h vardera sidan af kammarstycket 

befintlig upprättstående skruf b, som har rörligt stöd och 

Hf,·cn r(irlig mutter på kanonen. Sidoriktningen gifvcs 

med handkraft och utvexling af kugghjul. Inrättningen 

för projektilens handterande synes af planschen. Tvenne 

bufferter, f.f., packade med kautschuks-skifvor, emottaga 

stöten vid inhalning eller tillbordssättning. 

Lan~tten, helt och hållet af jern, väger 5 L53 cent

ner och vändskifvan med spel etc. 182,41, således hela 

lavettaget 233,94 centner, eller något mindre än hälften 

af pjesens vigt. 

Kanonen kan gifvas en elevation af 12° och en de

pression af 2°. 

I betraktande af de stora tyngder, som här skola 

röras, och af fordran på lätthet att kunna sköta dem, 

och styrka i sammansättningen af lavettagots olika delar, 

kan man ej annat än önska att detta lavettage, Yid det 

fiirsök det sannolikt snart kommor att underkastas, då 

den ona båten skall blifva färdig i vår, visar sig ega de 

goda egenskaper, som man ,-id betraktande af ritningen 

kan antaga tillhörer detsamma. 

Då vi nu gft att kastn en blick på dc artilleristisk~ 

tilldragelser inom främmande länder, som äro af mera 

framst:'tcnde betydelse för det pansarbrytande artilleriets 

utveckling, skola vi först vända osR mot Italien, hvares~ 

man, liksom hos oss, sedan år 1869 antagit en efter det: 

franska systemet af år l8ti4-6G kopierad och inom lan"' 
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det tillverkad 2-lcm kauon. :Man har likväl der icke bi
behållit detHJa modell i ofiirändradt skick, utan under
kastat den åtskilliga serier försök, hvilka furst i fjor*) 
blifvit afslutade, och som ledt till ungefär enahanda mo
difikationer af systemet, som beteckna den nya franska 
1871 års modellen. 

Den år 1869 profskjutna pjesen erbjöd inga andra 
olikheter med de franska kanonf~rna, än att man ledt 
fänghålet genom skrufvens medellinio för åstadkomman
de af centralantändning. Med denna kanon, betecknad 
.AJ. l, skulle man sl;;juta 200 skott med laddning af 24 
kilogr. och projektilvigt af 144 kilogr., h vilken erhöll en 
initialhastighet af 380 metres C= 1280 fot) med ett gas
tryck af 1600 atmosferer. Denna skjutning måste dock 
flera gfmger afbrytas till följe af mindre skador, dels vid 
tätringen, dels uti fänghålstärningen, lavettaget m. m. 

Do vanliga urbränningarne uti projektilläget började 
att visa sig efter GO skott; man iakttog dessutom efter 
någon fortsatt skjutning en utvidgning uti kammaren, 
som likvisst sedermera visade sig bero endast af de tem
ligen djupa urbränningarne, uti hvilka etoilens dabbar 
inträngde. Denna utvidgning var störst vid projektil
läget, och visade efter 200 skott en skillnad uti diame
tern genom reffiorna af 19m.m. och öfver bommarue af 
37m.m. ifrån den ursprungliga före skjutningen. Urbrän
ningarne hade ett utseende af vågiga, svampartade fåror 
(sillons ondules, spongieux), på några ställen en centi
mctre d)upa. Deras belägenhet i kammaren synes af 
följande tabell: 
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o..../ --'-" 

::l ...... o 
o ..... ::.J1 

o 

~ ...... ~o 
o -l o 
...... o 

::l ...... ~~ P> o• o FP 
~ '-'-' ....... 

.,...._ 
:0.00 

o o - ::l 
o p.. 

o ...... - ...., 
o o ~~ 

...., 

o• >o o 
o ;:l 

...... - ........ ~ 
~ o -l ~'-'-' l'> 

o a o 
w ...... ...... 8 
O> ~ 

.., 
o o J~ ...., 

o '"O 

::.~ ...... - so 
-l m ::l 
o O> 

J~" ~ 

o ~,.... - - ·· 
...... ...... 
~ ...... ....... 8 
o o 

~l 
~-....... 

........ 
.... 
(t) 

o 00 m 
o o 

o 
~ '-'-' ...... 
o o 00 

o 
1\!) ...... _1\!l o O> o 

o Urbränningarne fortsatte på bommarne till 4 motres 
fr.an kammarplanet, under hvilket stycke skillnaden uti 
d1a~eter likväl ej uppgick till mer än 1,5m.m. De voro 
talnkast och tydligast vid det ställe i kanalens öfro del 
hvarest främre knapparno stanna vid laddningen. ' 
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200 skotten • Dc 
<>o\·o med nf:;;ccndc på laddningar och 

projektilvigter s[,htnda furdelade: = 
\- Laddningen \ Projek- 'l Antal 
-----------~-=~ ~ til-vigt. skott. 

Vio't. Krutets slag. " 
_ · \ kilogr. \ kilogr. 

1 

. G : 11m.ms hU· Grns gnuns, l <• ' 12 144 
bet 1,747 · · · · · · · · · · · · · · · · lG , 

Va;,ligt ;,,n~~t k> : . 1
1 

\~ \ ~ 'll 
Pri~~1atiskt'\.rut · · · · ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. 24 

1 
, 10) 

" " . . . . . endast afsåg att ut-
d d . nna försöksscne, som , Sc an e l . t'lll"·tckllo· var afslutact, tyr za var 1 < b' 

röna, om kanonens ~ . t 1 t borrades till slätt jern, 
l till o·.1utene oc 1 u · < o sändes mnoncn " b .. ino·ar funnes na-

r 'bland dessa ur rann b för att e tcrse om l b f s CJ. vara fallet utan . . d t Detta e ann. . 
gra spnckor l go se . . f . ·k Artil\eri-komitcn förkla-
var kanonen fullkomhgt f!t; • 

rado då: . .. "l ,. ro tillräckliga ftir att "D o·.1orda forso ;:en a . l :o, e "· o d f·· Q O'a mot sprängnmg. 
1 motst:·m s orrnu., 

konstatera ;:anonens l . t . en är fördelaktigt, och 
R sultatet af s 'JU n mg 

2:o. e ·hf\lits med de franska kanoner~a, 
öfverlägset det som et ~~ . om man ökat initialhashg-
1n'i\ket är så mycket battte s 
h eten med 40 metros.~~ 

afseende på systemet visat sig 
5:o. '~Då kanonen l . . utborra loppen 

b".· a ti.llvcrlmmgen, men OJ . 
god kan man OIJ • • d ·d forcerande projekttler, 
förr än försök blifvlt g]or a me 

d d en tunn blymantel". . 
bekläd a mc f • "\1 . +ad e s n n en kanon .i\1. :!, men p o rund h ~tra Ll '\el " f a g .. endast 78 skott för utrönande a pan-mecl denna skots ' , . 
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sarplåtars motståndsförmåga. För att emcdlertid OJ 
Hl.ta försöken hvila utborrades kanonen ,;W, l och försågs 
med en bron11tub, som insattes kalL, hvareftcr kanonen 
hade det inre utseende, som visas å PI. IV ng. l. Den 
fick 2-! st. kilrdflor om 3m.m.s djup och en bredd af 21m. m. 

· vid början, minskad till 17,3m-m. vid mynningen; utfö
rande ytans stigning var 15 metros. Vid kammarens 
början insatte man en stålring med 2:ne tätringslägon. 

Denna sålunda transformerade kanon användes nu 
till de krutförsök, som började i Septcm ber 1870 och 
slutade med antagande af "Tärningskrutet~'. Härunder 
sköts med kanonen öfvcr lO(J skott med laddningar af 
2G a 30 kilogr. krut och en blymantlad projektil vägan
do 145 kilogr. 

Ingen anmärkningsvärd dcgradation visade sig, utan 
endast några små urbränningar uti kammarens öfre del, 
och hvilka ej sträckte sig utom densamma, och således 
påvisade nyttan af forccringssystemet. Man torde likväl 
härvid böra anmärka, att projektilläge, sEtväl som kam
maren, nu utgjordes af bronz, hvars sammansättning ej 
uppgifvits, och icke såsom förut af gjutjern. 

För att göra sig förvissad derom, att krutgasen verk
ligen ej kunde utströmma öfver projektilen, sköt man nå
gra skott med sil. svaga laddningar, att de ej kunde sätta 
projektilen i rörelse, då all gasen utrusade genom fäng
hålet. 

För att underlätta skrufvens ansättning försåg man 
bakladdnings-mekanismen på denna kanon med en så
dan inrättning, som visas af fig. 2, PL IV, och består 
af ett litet kugghjul, sittande på en axel vid öfre ändan 
af skrufvens häfarm, och som med sina kuggar griper 
in uti en kuggbåge på kammarplanets öfre kant - samt 
skötes genom det ned åt hängande handtaget. Inrättnin
gen har sedermera blifvit antflgen för alla italienska lm
noner af detta slag. 



Några af dc fiirsökta krutsorterna YOl'O af en ser

deles Yåldsmn verkan på godset. Vid lOÖ skottet af 
serien för krutfiirsiiken, dB. man använde en ringfurmig 
ladclnin?: af komprimeradt krutpuh-er om 24 kilogr:s vigt, 
utvecklades gaserne med en sftdnn hastighet, att tryck
mätaren gaf ett utslag af 8000 atmusf'ercr. Don frest
ning, som då utiifvadcs på kanonen, måste under något 

i'•gonblick hafva uppgått till [\400 tonneaux på stötbotton, 
motsvarande ett tryck af HiOO kilogr. pr. D centimeter. 
Vid denna oerhörda påfrestning sprang den stålring-, som 
man infällt uti kammaren, och bitar deraf inkilade sig 
emellan pjcsen och kammarskrufven, hvadan den sist
nämnde ej kunde öppnas. lVIan blef tvungen sända ka
nonen till gjuteriet, hvarest skrufven uttogs, då en tvär· 
spricka i godset förmärktes emellan första och andra 
gängan från kammaren. Deremot märktes ingen längd
spricka eller remna. Kanonen sågades sönder och rin
garne aftogos. Dessa befunnos då fullt goda, och åter
toga sin ursprungliga diameter, efter att l1afva tjenat un

der 305 skott med högst betydliga gastryck. 
Efter ett sådant experiment kan man ej betvifla det 

italienska jernets godhet; det förefaller nästan otroligt 
att en ll'.iutjerns-kanon kunnat~ utan att springa dler 
medföra deculassement, uthärda ett dylikt skott. 

Den 3:e 24cms kanonen med forcerande reffior i 

sjelfva. godset blef färdig i Maj 1871. Dess reffior voro 
lika med de nyss beskrifna, men deras ut- och införan
de ytor voro parallela, emedan detta underlättade till
verkningen. Redan vid andra skottet med 26 kilogr:s 
laddning märktes en lindrig förskjutning af tnppringen, 
hvilken under följande slwtt ökades. :Man återsände d?t 
pjesen till gjuteriet och fann vid aftagning af denna ring, 
att den spruckit under högra tappen, och af sprickans 
utseende visades ett fel uti metallen~ som ej kunnat förut 
upptäckas . Sedan en ny tappring blifvit påsatt återtogos 
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fi~rsöken i ~ugusti. Efter skjutna 166 skott med 2G 
kl~o~r:s laddm~~ och 150 kilogr:s projektilvigt afgaf ko
mJten en defimt1f rapport öfver pjesen. 

Undersökningen visade då endast några urb .. . · ··f ranmngar 
uh o ra delen af kammaren vid projektilläget, såsom af 

fig. 4 ~l. IV synes. Kammarens och loppets diameter 
hade e ·· d t · ffi o J an ra s1g; re or och skrufmoder voro i fullgodt 
sta~d. Loppet var "förblyadt", men detta hade ej till
tagit ~fter d~ _f~rsta skotten, och man borttog ej detta 
metalhska smorJnmgsmedel vid rengör1"ngen do o , a man an-
iag det fördelakti{l;t för välskjutningen. 

För~öket visade tydligt fördelen af spelrummets bort
t~gan~e l. afseende på loppets skyddande. I afseende på 
ratt~~Jntmngen fan~ man att denna kanon var föga Ull

derlagsen de preussiska kanonerna, skjutande på kortare 
håll med den tyngre projektilen, och något öfverlä<Ysen 
desam~a, då de skjuta sin lättare projektil. Den °stod 
betydhgt framför kanonen .M. l med reffior efter det 
första franska systemet (1864·-66), och var äfven b""tt 
·· d a re 
a_n . e .engelska kanonerna af likartadt slag. För att 
hkväl oka ~ess välskjutning bestämde man sig för an
tagande_ af ln~reffior och projektilens förseende med 3:ne 
kopparrmgar 1 stället för blymanteL 

Under loppet af förstiken med den 3:e 24cm kano
nen hade m~n så småningom antagit flera modifikationer 
~f bakladdmngsmekanismen. Dess utseende synes af 
fig .. 3 Pl. IV; Förändringarne kunna sammanfattas i 
fölJande: 

l. FängUlstärningens af koppar förläggande i skruf
vens medellinie. 
. 2. Anbringande af eu fänghålstäckare, en slags 

hten pendel, som visas i fig 3 Pl IV ch h" d .. . · · , o som 1n rar 
rorets msättande förr än kammaren är fullt sluten. (Tyd
ligen endast användbar för landtartilleriets pjeser.) 
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3. Anbringande af förut omnämnde kugghjul med 

''ef och deremot svarande kuggbåge på kanonen. 

4. Anbringande af en kopparskifva emellan skruf

ven och stötbotten för att undvika att, då man öppnar 

eller sluter kammaren: stötbotten följer dess rörelser. 

Om, genom tätringsfalsens utvidgning under fortsatt 

skjutning, man ej skulle erhålla god tätning, behiifver 

man endast tilltigga en ny skifva, som då medgifver 

skrufvens hårdare ansättning. Detta torde ornediortid 

sällan blifva behöfl.igt. 

5. :Förändring af tätringens form och dess förening 

med stötbotten. Man har öfvergifvit tätringsskrufvens 

kupiga form, som någon gång förorsakat svårigheter vid 

mekanismens öppnande genom den krutgas som deraf 

tillätits intränga i gängorne. I dess ställe har man au

tagit en bult eller platt propp, som fastskrufvas med G 

st. sm:1 skrufvar. 

6.. Förändring af kammarskrufvens förening med 

mekanismens öfriga delar. lVlan har nemligen borttagit 

stoppbulten och ersatt den med on enkel mutter, som 

med brickor af koppar skrufvas på bultändan af stöt

botten, och hvars skruf är venstergängad. Denna mutter 

kan loss-skrufvas utifrån, hvarefter kammarshufven lätt 

kan öppnas och utdragas, då ~Jtötbotten och tätring stanna 

i kanalen. 

7. Uti det nedre, ogängade segmentet af kammar

skrufmodren lmr en ränna (Pl. IV fig. 5) blifvit uttagen, 

ämnad att emottaga största delen af den krutslagg, som 

vid skrufvens utdragning faller från tätring och stötbotten, 

lwarigenom den ej skulle fästa sig vid gängorna på skruf

vcn och med dem föras in uti skrufmodren till hinder 

för manövern. 

8. Slutligen har den i ekonomi:>kt afseende fördel

aktiga förändringen blifvit vidtagen, att man numera gör 

kammarskrufvarne af gjutjern i stället för stål. Ibland 
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de försökta gjutjernsskrufvarne har en uthärdat 4 70skott 

och en annan öfver 170 utan den minsta skada. 

Artilleri-korniten har föreslagit antagandet af alla 

dessa . modifikationer, samt, silsom of1·an nämndes, an

vändning af kilreffior. Med denna kanon hade, den 1 

Januari 18/.J, skjutits, utom de förut nämnde 166 skot

ten, samt sedan de ofvan uppgifna föränclringarne bli±vit 

vidtagna, följande 377 skott, nemligen: 

Laddning med tärningskrut, 10 kilogr. . . . 2 skott. 

" , " 12 " 

" " " 14 " 

" " " 
18 

" 
" " " 

20 
" 

" " " 
22 

" " " 
23 

" 
" " " 

24 ,, 
" " " 

2G 
" 

3 
l 
7 
7 
4 

17 
lO 

. .. . 284 

" " " 
2R " . . . . 21) 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" " " 
30 " . . . . 22 " 

Hiiraf voro 23 skott med granat af 125 kilogr:s vigt, 

och aterstoden massiva projektiler 0111 150 kilo()'r:s viat. 

I .. 11 . o h 

mtw ·1astJgheterna voro följande: 

Summa :377 skott. · 

2G kilogr. laddning, 125 kilogr. projektil .... 425 metre:>. 

,, " " 150 '' " .... 400 " 

28 " 
30 

" " " " " .... 425 
( ' . " 
:Tas tryeket 1 medeltal J 600 atmosferer med 2G kilo-

" " l l " 
.... 412 

" 

grammcrs laddn ing och 2200 atrnosf. med 30 kilogr. Bak

laeldningsmekanismen säges hafva visat sig utmärkt god 

och fortrarande vara i godt och tjenstbart skick. Do af 

gaserna förorsakade urbrtinningarne äro obef)'dlio·a och 
. l o 

1ns uäukta till platsen öfver projektilen. Reffiorna hafva 

ej blifvit dcgrarloradc, och ingen ökning förefinnes i lop

pets diameter. För upprtiLtamle af skjuttabeller har man 
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under år 1873 användt en 4:de 24cms kanon, med hvil

ken man skjutit 140 skott, hvaraf 24 med laddning af 

30 kilogr. Denna skjutnings serdeles tillfredsställande 

resnitater hafva ingifvit ett sådant förtroende för 24cms 

kanoneruas uthållighet och styrka, att artilleri-korniten 

föreslår reglementerande af 30 kilogr:s laddningen i stället 

för den nu antagna af 26 kilogr. :Man har i samman

hang härmed föreslagit kanonens förlängande med l 

m et re. 

Det synes mig framgå af dessa försök att vi, genom 

antagande af några af de i Italien, och äfven i F1:ank~ 

rike, gjorda förändringar vid vårt pansarbrytande artlllen 

- hvaribland i första rummet måste nämnas ett roffel

system för forcerande projektil samt en a_nna~ tätring -

skulle vinna större varaktighet, bättre skJutmng och ge

nom deraf möjliggjord ökning af laddningen, större an

slagskraft hos projektilerna för våra pansarbrytare. 

Äfven i Belgien har man nyligen profskjutit 2:ne 

reffiade, bandade bakladdningskanoner af gjutjern. Dessa 

pjesers förnämsta dimensioner äro följande: 

Kaliber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,3cm. 

Hela längden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,937 metres. 

Bandade delens längd. . . . . . . . . . . . . 2,00 , 

Banden, uti 2:ne lager, utgöra ett an-

tal af.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 st. 

Reffl.ornas antal . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 24 , 

,, bredd........ . . . ...... . 22 m.m. 

, djup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 , 

Kanonens vigt ................... 15907 kilogr. 

Bakladdningsmekan ismen, efter 'V ah-

rendorffs system, väger ......... . . . . 284 
" 

Massiva projektilen, omgifven med 

en tunn blymantel väger . ... . . . . ... . 126 
" 

Högsta krutladdningen .. . , . . .. . . . . 
" 

Kanonen är konstruerad af Belgiska artilleri-genera

len N enens och gjuten vid kanongjuteriet i Liittich. 

Banden äro tillverkade vid Cockerills verkstäder i Se

raing. Priset uppgifves till l 6000 frcs. 

Bandens krympningsmån, eller skillnaden emellan 

bandets inre och kanonens, resp. inre bandlagrets, ytt1·e 

diameter är 0,8m.m. 

Gjutjorn sblandningen består af 1f
5 

svenskt, 3,'
5 

bel

giskt och 
1

/ 5 gammalt kanonjern. Kanonen gj u tes öfver 

ihålig kärna, genom hvars inre redan friin gjutningens 

böJjan indrifves en oafbruten ström af kall luft. Tät

ningen åstadkommes genom en förbättring af den preus. 

siska papp-tätringen (Preszspan boden). Till h varje skott 

användes 2:ne till halfva sin höjd i hvarandra införda 

pappbottna r, med hvarandra så förbundne, att de ej kunna 

skiljas, och likväl ej fastare, än att den, som ligger när

mast laddningen genom trycket af gaserna genast i bör

jan indrifves uti den andra. 

Man har med denna inrättning erhållit en fullstän

dig tätning, hvarjemtc den anses säkrare, emedan dessa 

2:ne bottnar bilda en slags cylinder, som icke så lätt 

som en enkel botten kan slå ~:;ig skeft i kammaren. 

Den första kanonen af detta slag har vid Braesshaet 

skjutit 500 skott med 23 kilogr:s laddning af belgiskt 

grotkornigt 16 a 19m.m:s krut och en projektil vägande 

125 kilogr., som erhöll en medel-initialhastighet af 400 

metros. 

Efter dc sista 3UO skotten, som skötos under 10 De

cember-dagar, har man ej iakttagit någon anmärknings

Väi.·d förändring vid kanonen, som ännu är i tjenstbart 

skiCk. Den andra kanonen af samma slag har under. 

vintren 1873--74 skjutit 500 skott vid Ostende, hvarefter 

man likaledes ej kcmnat iakttaga den minsta skada p~ 

pjesen. 
(Forts.) 



(Inslindt.) 

Höjdkurvor. 

I IO:d e häftet, .J u Ii 187 4, af tidskriften N a val Sci
ence ftirekommer en uppsats, hvilkon har till föremål, 
att på ett enklare sätt än det vanliga beräkna skeppets 
ställe enligt Suronors method och att framställa några 
ganska intressanta och märkliga egenskaper hos ortlinien, 
utlagd i det växande kortet; dessa egenskaper äro upp· 
funna af }L Hilleret, Lieutcnant de V aisseau i Franska 
flottan. Den af honom föreskrifna motboden att beräkna 
(\tskilliga punkter af ortlinicn ("likahöjd-kurvan" eller 
för onkelhetens skull "höjdkurvan", hvilken benämning 
af artikelförfattaren blifvit begagnad och här nedan bibe
hålles) förefaller ganska enkel; men ehuru densamma, 
i verkligheten, icke torde medföra den stora praktiska 
nytta, som artikelförfattaren synes antaga, så har lik\'äl 
afhandlingen dcrom ett allmä.nnarc intresse och torde 
derföre äfven förtjena att blifva upptagen i Tidskrift för 
Sjövtiscndet. Bc,·isen för dc af .M. Hilloret framställ~a 
satser betinga vä.l nRgon kunskap i högre mathemahk 
oeh skulle törblinda kunna uteslutas, men då blefve fram
ställningen dcrom ofullständig, alldenstund dc afhandlade 
satsernas rigtighet, sdtrligen utan bevis kunna rätt tyd
ligt inses; do upptagas derföre här nedan, h vartill så 
mycket större skäl synes vara fi'n· handen, som dc satser 
ur differential- och integral-räkningeu., ll\·ilka behöfva 
ftberopas äro dc vanligast fiirekommandc och återfinnas 
alla i den lilla, af J. W eisbach populurt bearbetade af
lJandlingen i den högre analysen, öfrersättning af Foek, 
Stockholm 1862. Några uteslutningar af artikelns min
dre vigtiga delar kunna fur öfrigt lämpligen göras, lwar
före ej mera här afhandlas än det, som anses vara af 

direkt praktisk nytta för sjiimannen. 

l. Om man med Solens"') eller en annan himmels· 
kropps ställe S Pl. VI (fig. 1), såsom pol, hesln·ifvor on 
mindre cirkel,. h vars periferi går genom obsen·ators zenith 
så uppkommer en kurva, hvilken genomgår alla de punk-

1 

ter, för h vilka zcnithdistansen i ett och samma ögon blick 
:ir densamma, och för hvilka Solens höjd, till hvillum 
Ifrågavarande zenithdistans är komplement fö!J'aktlio·en 
f f 

, . b 

11 von ö veralit tir lika stor. Då denna cirkel HZH' öf-
verflyttas till cll~r. utLig:ges i det växande kortet, upp
kommer en kroklnue, hVllken vi kalla höjdkurva. 

Tänka vi oss nu en höjd- och en declinations-cirkcl 
uppdragen genom någon punkt Z, på periferien till cir
keln HZH', så bilda dessa båda bågar ZS och ZP eller 
ännu rättare: bågarnos tangenter, med h varandra en vin
kel, som är lika med Solens azimuth, räknad från nedre 
meridianen; men dessa tangenter äro vinkelräta emot 
llVar sin af tangenterna till höjdparallelen och till decli
nations-parallelen genom Z, hvarföre äfven vinkeln emel
lan dessa (höjdparallclens och declinations-parallelens 
tangenter) är lika stor med azimuthon, och på denna 
egenskap grundar sig höjdkurvans allmänna eqvation 
hvilken här nedan deduceras. 

1 

2. Tänka vi oss vidarG ett rätvinkligt koordinat
system ( fig. 2), med Y -axeln genom S sammanfallande 
med meridianen i ett växande kort, och X-axeln före· 
ställd genom eq\'atom, och antaga eqvators·minuten så
som enhet för alla längdmått, så kunna vi med lätthet 
utmärka Solens ställe i kortet, d. v. s. dess höjd öfver 
eqvatorn genom att afsätta meridional-part för hennes 
declirration SQ, hvarvid iakttages, att den följande kon
struktionen anses vara gjord i den hemisferen, i hvilken 

·:>) Då vi i det följaude, för korthetens skull, begagna uttryckeu: 
~olen~ stiille, Solens höjd, etc., f0rstås dermed antingen Solens, en 
l< IXSIJernas eller en planets sUille, höjd, etc. 



Solen befinner sig. Antag då att q'q", betecknande cqva
torn i ett växande kort, är vår X-axPl och att den der
emot vinkelräta linien q s (genom Solen) är Y-axel, och 

att vi gjort sq =merid.-part rl'. Punkten s betecknar då 
So~ens sUille i kortet, hvarest det är vl\r afsigt att ut
lägga höjdkurvan. Denn as form beror af declirrationens 
och zenithdistansens inbördes storlek; betecknas nemligen 
den förm med ä och den senare med z, så kan antingen 

J+z<90°, v+z = 90° eller å+z>90°, hvaraf trenne olika 
fall uppkomma och bvilka bvar för sig skola behandlas. 

l:o. ä+z<90°. 
3. I fig. l är SQ=rf och SH'=Z och summan rl'+z 

eller QH' antages vara mindre än 90°. Polen ligger då 
helt och hållet utanför kurvan. Derjemte är tydligen 
QH = J--z (vi antaga t. v. ä>z); om vi derföre uppslå 

meridionalparterna för J-z och för 6+z samt (i fig. 2) 
afsätta dessa mått ifrån q, på Y -axeln, så erhållas tvenne 
punkter h och h', bvilka tillhöra höjdkurvan och utmär~ 
ka dennas minsta och största afstånd från eqvatorn. De

clinations-parallelerna genom H och H' tangera tydligen 
båO'en HZH'; om man derföre genom h och h' drager 

o 
räta li.nier paraHela med eqvatorn, så måste äfven höjd-
kurvan i kortet tangeras af latitudsparallelerna genom 
dessa punkter. Drages vidare declirrations-cirkeln PZ 0Q', 
så att han tangerar HZ 0H' i punkten Z 0 , så betecknar 
QQ', eller motsvarande vinkel vid polen , kurvans största 

utsträckning i Ost och Vest. Denna vinkel fås ur rät

vinkliga triangeln PZ 0 S, i hvilken sinSZ 0 = sinP. 
sinPS eller, om detta största v'~rde på vinkeln vid P 

sättes = b, sin z = sin b. cos S, så att värdet på b 

bestämmes af eqvationen 

sinb=~ ... . . . .. . . . . . . (1) . 
cos ()' 

Tages derföre x = + b och afsättes från q, åt ömse 

sidor om meridianen qs, så måste äfven meridianerna ge-

' l 
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nom de s_~.lunda crh1l.llna punkter n~ q' och q", (fig. 2 )~ 
tangera hoJdkurvan; denna tangerades äfven af parall~
lerna genom h och h' och måste således vara en sluten 
kurva. För att finna de punkter z' "Ch "" h, t t . , v " ) 'a res an-
germgen eger rum, upplöses rätvinkliga trianO'eln PZ S 
i hvilken cosPS = cosPZ · "'ossz· 11 o Q

0

z· ' o • " 0, e 1er um · 
sättes = rr fl' så är sia 6 = sin ,1, c os , .,.., ,_ f 

0 

-~ · .... , ., l!I.Vara 
. s'in ,;· 

S'l.ll f[ <J = .. --- (2} cos z.... . ..... . . . . . . 

?m derför~ q' .Z' =:q" r.'' tages = merid.-part 'ro, sa be 
stammes dengenom dessa. tvetme pankter z' och z''. 

Anm. Om 5-<:z, så får 6~~ ett negativt värde; 
kurvans egenskapet äro desamma, men punkten H 
f~ller då på motsatt sida ·om eqvatorn, i anseende 
tiH S, och i !tig . . 2 mås'te q h äfven tagas negativ. 
Eqvatom skäres i detta fali af kurvan. 

4. lnnall. vi vidare afhandla det speciella fallet 
då s+x<90~ k 1 · h ·- 1 d . ' , s o a Yl är e a höJdkurvans allmänna 
eqvation. 

~nligt mom. l är den vinkel, som höjdkurvans tan~ 
gent 1 någon punkt t ex Z · ·- · d d l' · ~ ' · - · ~' go r me · · ec matwns-paral· 
1elen genom samma punkt, lika med Solens azimuth 
Om derföre z (fi.O' 2) är t 11 k · 2 ,. e a mo svaral'l.<ie plin t af knrvan 
och denna tangeras af räta linien z T soa -· . L l 
, r .. . • , ' ~ 1 < ar VlnKe 1'l 

r. l r q afven ltka. mect Solens azimut h i denna ,pmtkt, eme-

~an z l T gör sa~ma vinkel med alla latituds-paraHelerna 
~ __ kortet. Om VI n a tiinka oss att koordinaterna y och x~ 
for punkten z2, få oändligt små tillväxter d y och d x 

o bl' dy z Q ... sa tr - - _ 2_1 - T T 11 T dx- Tq
2 

- ng ' e er = ng Z, om Z be-

tecknar Solens azimuth. Således är 
dy 
dx = Tng Z ....... (a), 

·:::) Af brist på typer har tecknot S :m.lil'lt begagnas ornvexlande 
med r)'. .SH-ttru·ens anm. 
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Höjdkurvans allmänna eqvation blir derföre 
y = J tng Z. dx +C ...... . .. (b) 

hvarest C är en: konstant. 
. sin Z cos 6 ll 51. n z 

Triangeln PSZ 2 g1fver: ----=---p = -.- e er 
Slll Slll Z 

. cos. b d .. d ··] f o Q lå 
= s1n x . -.-- 1 eme an x-var ena ra 'nas ran · ngs 

sm. z 
eqvatorn

1 
och således äro mått för motsvarande vinklar 

vid P. 
På grund af cos v = ±V 1- sin 2 v blir 

c os +v . 2 cos 2 S 
Z = 1-sm x. -. -2-

- Sin Z 

= + Vsin2 z- sin1 x . cos 2 6. 
- ' 

Sln z. 

då värdet på sin Z divideras med detta uttryck på cos Z, 

blir tng Z eller 

dy=+v· sinx._cos'3 . .. ....... . . . ... (c) . 
dx - - sm2 z - sm 2 x. cos 2 S 

5. Vi återgå nu till första händelsen, nemligen dB. 

s+z<90°. . 

f · f · · b 8111 z 11 
I mom. 31 form. (l) ha va Vl unmt sm =--c e er cos o 

sin z = sin b . cos S; insättes detta värde i form. (c), 

föreg. room., så blir 

dy=+ . sin x . eller, emedan sin 2 v 
dx - V sm 2b - sm 2x 

a dy + sin x h f då 
=l- cos v, d-= V 2b 1 vara 1 

x cos 2x - cos 

täljare och nämnare divideras med cos x, 

dy -+v tng. x 'b .... . ...... (d). 

dx - - l - cos" -
cos· x 

_L åt U beteckna en vinkel, sådan att 
' cos b 

cosD = -- .. .. ....... -... (e). 
cos x 

genom differentiering blir dx = - tng U d U. 
tng x 

Införas 

. ( 

dessa värden i form. (d), så blir 
d - tng U. dU 
y= + sinU -

- dU 
+ cosU · 
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Denna eqvation kan nu integreras och vi få y : 

:d' d DUeller y=+ log nat tng (4o 0+U ) +C (f) -, l cos 2 . . . . . . . , 

h varest log n at betecknar den naturlio-a (N eperska) loo-arith-
o o ~ o 

men. Aterstår att bestämma konstanten C. Sättes för-

denskull x = + b, då cos U = l och U= o (form.( e)), 

så blir log nat tng ( 45° + ~)=o och Y o= C. 

Emot ett visst värde på x svarar i allmänhet (en

ligt form. (f)) två värden på y, uppkomna derigenom att 

kurvan HZH' skäres af meridianen PZQ 2 (fig. l); men 

under det att värdet på x ökas, närma sig dessa bada 

y-värden samtidigt en och samma gräns, hvilken uppnås 

dll. x = b, d. v. s. dll. meridianen PZQ' tangerar kurvan; 

merid.·part rro Cro __:___ Z 0Q') är derföre värdet på kon· 

stanten C. :Men merid.-part rr 0 är (so Petterssons navi-

gation, 3:e uppl.,sid. 205) = log nat tng (45°+ ~o_)' hvarföre 

äfven 

C = lognattng(45°+ r~o). 

För slutna kurvor, hänförda till meridianen o-enom o . 

S och eqvatorn1 hafva vi alltså: 

. sm z\ 
Slll b = --1 

cos ,; l 
cos h 

cos u = - - \ · . . ' . . ' ' . ' .. ..... ' . ' ' . . ' .. . . . ' ' . . ' .. ' 
cos x r 

. sin rll 
s m 'l o== cos z} 

Jy= lognattng(45°+ '~o\+lognattng(45°+ u) cllorlc 
. , z -; z , g) 

y = mer.-part 'l o + mer.-part U. ( 

G. Y o=---= mer.-part 'fo är eqvation för on med X

axeln parallcl rät linie, som i fig. 2 föreställes genom 

;~,'z"; denna linio delar kurvan i hB. symmetriska lmlf 



vor emedan num
1 

för att erh!Ula nya punkter af den
samma, svarande em~t något visst antaget värde på x, 
endast beböfver afsätta merid.-part U, vinkelrätt emot 
linien z' z'', såväl uppåt som nedåt; z' z" är således en 
axel (till kurvan), hvilken vi i öfverensstämmelse med 
det föregående kalla 2b, eller mindre axeln. :Formeln (e) 
visar dessutom att + x gifva samma värde på U, hvaraf 
följer att kurvan derjemte är symmetrisk med afsemade 
på h h', hvilken således äfven är en axel, hvilken vi 
kalla 2a, eller större axeln. Vidare följer äfven häraf 

att O är kurvans medelpunkt. 

Emot ett x-värde (x< b) svara i allmänhet~ såsom 

ofvan blifvit nämnd t, två värden på y, som vi kalla y 1 

och y 1 ; så att 
y

1 
= mer.-part 'f o +mer.-part U 

y l = mer.-pa< t q 0 - mer.-part U, 

och skillnaden Y 1 - Y l = mer.-part U; men för x= o, då 2 . 

Yt--Yl=a hafva vi cosU=cosb (form. (e)) eller 
2 ' 

U= b. Således är förhållandet emellan balf-axlarne, eller 

t/
1 

mindre axeln_ b . 
1 / större axeln - mer.part b 

l • 
. . . cos S sm x 

I triangeln PZS hafva Vl smZ = sm x · sin z =sin b 

TT COS b h f • lu -
(form. (l), mom. 3); men cosu = cos x' vara sm -

cos ~x . . 2 _ cos 2x - cos 
2
b 11 

cos ~b och sln ~u - l = tng U - eos b e er 

tn . U= V cos l x- cos ~; derjemte är 
g cos b 

Cosz. 
=v 1 _ sin 

2
x _ 

sin 1b 

V sin 1b- sin 2x 
sin b 

V cos ~x -~ sin 2
X • 

- -~- sin b-. --

' ' 

{il 

G d. . . bl" cosZ enom 1V1s1on 1r - u--· = cot b, och således 
tng 

tng U 
cosZ = tng b' .............. (h). 

7. Iv! ed ledning af det nu afhandlade är det lätt att 
beräkna punkter af höjdkurvan, under förutsättning att 
man genom chronometern har ett noggrant värde på 
Greenwich's medeltid. 

Gr. S. 'l'., z och J' beräknas på vanligt sätt. 

b+ z<90°. 
Ralfva skillnaden emellan mer.-part. (ä+z) och mer.

part. ( ä~z) ger 1
/ 1 större axeln, a, hvars motsvarande 

tal bestämmer 1/l mindre axeln, b. MedPlpunktens af
stånd från equatorn uttryckes genom halfva summan af 

dessa meridionalparter eller beräknas ur sin rr = sin J. 
o cos z 

Antages ett annat värde, rr, på latituden, så betecknar y 
(i forml. lg)) mer.-part. för denna latitud: således är mer.
part. U = mer.-part. rp - mer.-part. 'f u: motsvarande 
talet är = U. 

U 
i' cos b 

r wrml. cos x = -u beräknas x som då är 
cos ' 

= solens timvinkel; Gr. S. T. är äfven bekant, h varföre 
skillnaden emellan sistnämnda qvantiteter1 uttryckt i båge, 
är den begärda longituden. 

Anm. Om solens timvinkel och Gr. S. T. äro räk
nade åt samma håll tages skillnaden, eljest summan. 
Ville man deremot antaga ett visst värde på longi-

tuden, så beräknas solens deremot svarande timvinkel x 
' ' 

derefter U och slutligen y, hvars mot~?va.ra~de tal är den 
sökta latituden. 

Azimuthen bestämmes ur formeln (h). 
2:o. rl+z = 90°. 

8. I detta fall genomgår höjdkurvan PZ'H polen 
P, h varest den tangeras af PQ', som föreställer timcirkeln 
för 6 timmar (fig. 3). 
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I..~atituden HQ fij1· höjdkurvans lHgsta punkt H är 

således = r)' - z = 90° - 2z oeh ligger öf,·er, på eller 

under cqvatorn, allteftersom z< = >45°, och således 

iifven allteftersom J'> = <·15°, emedan r)'= 90° -- z. 

1'änka vi oss kurvan utlagd i kortet och meridianen 

genom s, eller qs (fig. 4) dragen, så motsvP.ras PQ' af 

de, på 90° afstånd från Q uppdragna meridianerna p'q' 

oeh p'' q", till hvilka kurvans båda oändliga grenar närma 

sig mer och mer, ju större latituden tages; de äro så

ledes asymptoter till kurvan. Lägsta punkten erhålles 

genom att taga hq =mer. part (6 - ·z), och Solens höjd 

öfver eqvatorn q'q", genom att afsätta sq = mer.·part S. 

9. Om vi nu i eqvat. (c), mom. 4, i stället för sin z 

insätta sin (90°- 6) = cos 6, så blir * = tngx . .. ......... .. .. . (k). 

( Rotmärkets negativa värde, h vilket är främmande för 

frågan, bortkastas ). 

Vidare är y= f tng x dx = C -log nat cosx 

l . 
= C+ log nat -- , h varest C år en konstant. 

cos x 

Emot latitud för hvilken punkt, Z, som helst af 

höjdkurvan svara tvenne lika stora, men till tecknen 

motsatta v tirden på x, emedan cos (+x) = cos (-x) ; då 

x minskas, närmar sig Y-värdet en viss gräns, hvilken 

uprmås då x=o, lo o nat-
1
- försvinner då och Y o = C. På 

o cos x 

fig. 4 motsvaras Y o af hq, som lir = mer.-part (rl'- z). 

Häraf följ er att 

C = log nat tng ( 45° +r)' 
2 

z) = mcr.-part (r}- z). 

Sättes vidare log nat _.! __ = log nat tng ( 45°+ U
2 

\ så är 
cos x J . 

' rl' - -z) u) 
'y = log n at tng ( 45° + ~ +log n at tng ( 45°+ -;r , 

hvarest U skall bestämma8. 

• l 

Emedan _!_ = tng (45o + U) sa?. .. 1 
cos x 9 ' ar -~ 

u - cos x 

l+ trw -
= - ·-- ö 2 u - l - cos x x 

U ochtng -2 - --·--·-=tn,.l -- -(se4·e -

l - tng - - l + cos x ö 2 · upp 

2 

laga n af Klints Trigonometri, § 53) . 

Vi hafva såledo's: 

t ng ~ = tng
2 

-~ l ... .... .... .. .... ... .. ... .. .... . 

. . fy=log n at t ng( 45°+ S-;z) +log n at t ng( 45° +{-), eller l (l) 

fy= mer.-part (&-z) + mer.-part U. J 

10. l\fed ledning af formlerna kan man nu lätt be

stämma en punkt af höjdkurvan, svarande antingen emot 

ett antaget värde på latituden eller på longituden. 

I förra fallet är mer.-part rp - mer. part (S - ,
1

) 

= mer.-part U, hvars motsvarande tal = U . 

Solens timvinkel x beräknas ur formeln tng ~ 
-- . 

2 

== V tng ~' h varefter longituden erhålles såsom i l: a 

händelsen. 

I senare fallet, då man antagit ett longitudsvärde 

är x= (Gr. S.T.) 15 + longit.; U och y beräknas medelst 

form. ( 1), samt den sökta latituden "'enom att i tabell 

f 
. o en 

ö ver mendional-parter uppslå motsvarande talet till y. 

3:o. S + z>90°. 

Il. I fig. 5 är SQ = S och SH· = z, så att summan 

8 +z eller QH'>90°, i hvilket fall polen p .. b )" 
.. . . . ar e agen 

mom hoJdCirkeln HH·. Dennes lägsta punkt H bestäm-

mes af bå~en QH, som är = S -z, och dess högsta 

punkt, af bagen Q ·H · = 180°- (6 +z). 

Om Z b~tecknar en punkt på höjdcirkeln, så är i 

t · ZPS . Sin Z cos S sin p o 

nang. · -.-~p = --. - = -;-- da lJ sättes - 90° - c 

sm sm z Sin z ' - o . 
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Värdet p!l. si.n P är konstant och <l, emedan p<z; så-
sin z . o 

ledes är äfven .2'l<P, d. v. s. att azimuthen (dknad frall 

nedra meridianen) aldrig kan uppgil. till 90°, men har 

sitt maximivärde då Z 1PS är rät. Om då Z 1 betecknar 

detta största värde på azimuthen och 'l 0 är latitud för 

motsvarande punkt af höjdcirkeln, hafva vi i triangeln 

PZ
1
S; sin PS =sin Z 1 sin Z 1S eller, om Z 1 =b, 

. ~s6 (3 sm h= - .- .. · · · ·· · · ········') 
sm z 

samt cosSZ 1 
= cosPS. cosPZ 11 eller 

sin 'f 0 = :~1: 6 · · · · · · · · · · · · · (4). 

12. Om vi i den allmänna cqvationen ((e), mom. 4) 

insätta värdet på sin z (ur (3); föreg. mom.), så blir 

dy sin b . sin x .. - sin b. s::::=:i==n=x=== 
--o-+ . -+v lb+. lb l 
dx - V l-sin 2b . sm 2x - cos sm · cos x 

och då täljare och nämnare dividems med cos b, 

dy _ + tng b . sin x . . ... . . . .... (m). 
dx -- -v t+tng lb. cos 1 x 

dU 
Anliages vidare tng U = tng b . cos x, då cos 2U 

_ tng b . sin x . dx, så blir, om dessa värden insättas i 

form. (m). 
dU · · dy==--. och vidare, genom mtegrenng, 

cos u 
y==-lognattng(45°+ ~)+C, 

då radikalens negativa värde, såsom främmande för frå

gan, bortkastas. 
Emedan vinkeln P eller x varierar emellan + 180° 

och - 180°, sa kunna vi sätta x=+ uoo, då tng u= o 

och U= o, hvarigenom Y o== C, (motsvarande Z 1n i fig. 

5), och 
'T~ 

lJ=log n at tng ( 45° + i r 

' ) 

G5 

Häraf blir eq\'ation för höjdkurvan, i det växande 

korh•t, hänförd till meridi.auen genom s och eqvatorn så

som koordinat-axlar 

. cos 6 \ 
Slll b= - .- l 

SIU Z l 
tngU=tngb cos x\ ........... ················· • · · · · 

l 

. cos z l 
Slll '/o= sin b J 
. {y= log nat tng (45°+ ':o)-log nat tng ( 45° + ~ ), eller)(u) 

y = mer.-part 'f o ·- mer.-part U. / 

An m. Då x>!)0°, byter tog U, äfvensom U, tecken; 

mer.-part U måste i detta fall tagas negativ. 

13. Höjdcirkeln HH (fig. 5) tangeras i punkterna 

H och H' af declinations-paralleler, på afstånden å·- z 

och 180°- (,)+z) frfm eqvatorn; om man derföre på 

meridianen genom s, i det växande kortet, från eqvatorn 

q·q '' (fig. G) ansedd som X-axel afsätter q h= mer.-part 

(6-z) och qp = lllOl'.-part (180°- cs+z)) och uppdrager 

latituds-paralleler genom de sil.lunda erhållna punkterna, 

så tangeras kurvan af dessa paralleler1 nemligen i punk

ten h på Y-axeln och i punkterna h 1 ' och h/', på+ 180° 

afstånd från denne. Uppdrages vidare meridianer geuom 

n' och n", på 90° afstånd från Y-axeln qs, så skäres 

kurvan af dessa meridianer i punkterna z' och 7.'' (jem

för fig. 6); om man åter, uti hvardera af dessa punkter 

och emnt den räta linie, som sammanbinder dem, sym

metriskt afsättcr en vinke: =största värdet på azimuthen, 

eller = b, så måste z h' och z"h" äfven tangera kurvan 

uti z' och z'', som tillika är in±lexionspunkter. Eqvationen 

~::=o ät• nemligcn vilkoret för en sS.dan punkt. Nu 

.. dy t Z ( 4 el d d2 Y l dZ do 
ar -d = ng mom. ) sa e es d·---;;= ~z. -d ; men a 

x x cos x 
d d l 

x=+ 90° hafva vi Z = b, dy--: tng b och således d- ~ 
x x 

=o. 
G 
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14. Om k betecknar en vinkel som iir mindre iin 

~)0°, så måste U, dll. x= 90° +k, erhålla två lika stora, 

men till tecknen motsatta värden, emedan tng U 

= tng b cos x i Jetta fall öfvcrgår till tngU = + sin k tng b, 

då vi kunna sätta U = + k'. 

Beteckna y 1 och y 2 motsvarande ordinator, så är 

y1 = log nat tng (45° +';n)+ log nat tng (45°+ 
1~) 

y 2 =log n at tng ( 45° + r~o) - log n at t ng ( 45° + ~~~ 

och y 1 ty 2 = log n at tu g ( 45° + 1~0J = mcr.-part r o· 

Inflexionspunkterna äro således centra och deras afstånd 

från eqvat0rn = mer. part 'lo· 

Anm. Tänka vi oss höjdkurvan oupphörligen fort

satt eller utdragen, så uppkomma ett oändligt antal 

inflexionspunkter, belägna på afstånden ( 2n-l ). 90° 

från Y -axeln, om n successivt betecknar hela talen 

l, 2, 3 etc., och således (2n-l) ett udda hd. 

Om vi deremot sätta k=90°, då U=k=+b, och 

om y och y' äro motsvarande Y-värden, nomligen for 

x = o och x'= 180°, h af va vi således 

l tt (4~ö+lfo\_l ·4'o+b) 
y = og n a ng . D 2 J - og n at tng ( o 2 

y= log 1iat tng (4f> 0 + r~")+ log nat t~1g (45° + ~) 

doyt-y .l tt · (4-o-1.. b) 
a~= og na ng ' o 1 2 = mor.-part b; mon för 

d X · .. d .. ··f yl-y b t . 
essa -" -var en ar a ven ~ = a . , som u gör maxi-

mivärdet på a11imuthen (mom. 1'1), har således samma 

förhållande till 1
/ 2 större axeln a, s·om i den slutna l~ ur

van (so mo m. 6) och skulle af detta skäl motsvara 1 f 2 

mindre axeln, ehuru 2b, sB.som axel betraktad, är imaginär. 

15. Om Z är azimuth för hvilken punkt som helst 

cos ä 
af kurvan, så tir enligt morn. 11, sin Z= sin x 

Slll 7. 



= sin x. sin b; cos Z= V 1- sin2 x. sin2 bi derjemte är tng U= tng b cos x (form . (u)), tng~ U= sin~ U 
cos 2 x.sin 2 b t U cosb cosb = sam cos = - ; således cos .U. cos Z= cos b, eller 

COS
2 b V cos 2 x sin2 b +cos 2 b- V 1 - sin 2 x sin 2 b 

cos b 
cosZ= --· 

cosU 

16. På grund af dessa formler kunna punkter af höjdkurvan beräknas enligt följande anv1smng, hvarvid 
tecknen böra uppmärksammas. 

Halfva summan af mer.-part (Ul0° - CV'+z>) och mer.-part (rl'-z) ger mer.-part rr0 och motsvarande talet 
är q 0 • 

TT ~ • b cos & b k b T 10rm. sm = -.- erä nas . 
Sln Z 

Antag ett longitudsvärde; då är Gr. S. T.+ lol;g =x= Solens timvinkel. (Summan då Gr. S. T. och 

Iong. hafva olika namn, eljest skillnaden). 
Beräkna U utur tng U= tng b cos x, hvarvid iakttages att U tages negativ då x>90°. 
:I'I'lotsvarande talet till (mer.-part 'P - mer.-pa'rt U) ger den sökta latituden, svarande emot det antagn::t lo~Jgi 

tuds-värdet. 
Till vidare ledning följa här nedan några exempel. 

Den nu afhandlade methodeu för bertilmandet af punkter, tillhörande en och samma höjdkurva, betingar an· 
vändandet af sferiska meridional -parter; då likväl sådana numera ej förekomma i de nyare tabellsamlingarne , sr1 
har vi cl r.xemplens beräkning blih·it använd~ de, till Roswalls navigation hörande tabeller. 

De anförda exemplen torde ådagalägga vår redan förut yttrade åsigt, nemligen, att ifrågavarande method all
dcles icke minskar besväret med räkningen, tvertom är den hittills ~egagnade och i våra läroböcker i N avigatiou 
föreskrifna methoden enklare. Men theoricn för höjdkurvorna är deremot ganska intressant; och då det ju aldrig 
kan skada att se en och samma sak från mer än en sida, så föreshLlla vi oss att en kort framställning derom , af 
dessa skäl må befinnas lamplig till införande i tidskriften. 

Exemp. 1. År 1874, Aug. den Iö, kl. umkring 7t. 30m. f. m., på räknad Lat. = N 25°, Long. =V 29° befann;; 
solens sanna höjd vara 20°. Greenwich' medeltid vid observation var Aug. den 15:de 2tt. 26m. 47s. 

Naut. Alm. ger 6 = N 13° 45):) tids-eqv. = - 4m. 5s-6 (till M. T.), hvarjernte z = G5° . 

.S+z<!J0°. 
G. M. T ............... 2lt. 26m. 47s. 
tids-eqv .... . ... : ....... - 4 5.G 
G. S. T ..... .... ...... 21 22 41.4 

z = (ji)O 

& = 13° 45',9 

&+z = 7'8° 45' ,9 mer.-part. 7972.6 
s-z = - 51 14.1 mer.-part. 3i'>91.3 

skillnad ll66J~9 
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Naut. Alm. ger: S= 49° 56' 40" N; AR= 13 42m. 36s.; Stj. tid vid med. :Midd. = 8t 43m. 39s. 

Vidare är z = 30 G.M.T. = 10 18 43 

Stj.-tids aeeell. på G.:M.T. = 1 41 
Gr. stj.-tid = 19t.. 4m. 3s. 

V'-tlz < 909
• 

ä+ z = 79° 56',7 .. mer.-part.. 83-6.3 

V'-z = 19 56,7 .. mer.·part .. 12· l 6 

rrl = 390 

mer.-part 39° .. 2545.0 

,, ,, rro .. 4788.9 
2243.9 

u!= 34° 59',7 .. log. see 0.086 609 

b .... . . ....... log.eos 9.799 028 
log.cos 9.685 637 

*:s timv. = 2t. 39m. 12s. 

AR 13 42 36 

stj .-tid på stället .... 16t. 21m. 48s. 

stj .-tid i Greenw .... 19 4 3 
tidskilln. . . 2t. 42m. 15s. 

Long. = V 40° 34' ,81 

Lat. = N 39 o ,of 

1
/ 1 skilln. a =35ö .3 . . motsv. tal b = 50° 59•,0 

1
/ 2 summan 478 .9 .. motsv. tal rr 0 = 62° G',5 

If! =40° 

mei'.·part 40° . 2622.7 
4788.9 
21()6.2 

U = 33° 55',6 . log. see 0.081 051 
9.799 028 
9.880 079 

åt V 2t. 42m. 36s. 

13 42 3G 
16 25 12 
19 4 3 
::!t. 38m. 51 s. 

Long. - V 39° 42',8 

Lat. = N 40 o ,o} 

f[2 = 41° 

mer.-part 41° .. 2701.ti 
4788.0 
2087.3 

u2 = 32° 49',7 .. log. see 0.075 570 
9.799 028 
9.874 598 

2t. 45m. 55s. 

13 42 36 
16 28 3L 
19 4 3 
2t. 35m. 3:!s. 

Long. = V 38° 53' ,O t 
Lat. =-=N 41 O ,O l 
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Om rammar såsom kustförsvarsfartyg. •) 

Nya uppfinningar behöf\·a, liksom det i jorden ned
lagda frökornet, under någon tid lemnas åt de i dem in
ineboende krafterne på det de må genomgå ett slags ut
vecklingsskede, liknande fröets groningsprocess innan det 
uppspirar till planta, och de 1':';'1.11 torde v~ra ytterst få då 
någon idee, liksom mythens lVIinerva, framträdt fullt ru
stad nr sin faders hufvud. Det är derför vanskligt, ja 
mången gång missledande, att göra sig en åsigt om en 
ny uppfinnings egenskaper innan den hunnit genomgå 
detta fursta skede; å andra sidan torde det. vara lika 
illa att förneka de inträffade fakta sitt värde och för
summa att tillgodogöra sig en med stark lifskraft begåf
vad uppfinning i det fåfänga ändamål att afvakta den 
sent om någonsin inträffande tidpunkt, då den nått höjden 
af mensklig fullkomlighet. 

Man kan anse att en sådan uppfinning gjordes då 
~lel'l"imac ut~ändes, för att, sjelf osårbar med det då van
liga stridssättet, genom angrepp med stäfven borra N ord
staternas träkorvetter i sank. Denna idee var väl ej 
strängt taget ny - den har tvärtom anor, som uppstiga 
till den grå forntiden - men den kan, till följe af de 
alldeles olika omständigheter, under hvilka den fram
trädde, ej gerna anses såsom ett blott förnyande af nå
got gammalt, redan kändt stridssätt. 

Sättet att strida medelst angrepp med stäfvPn synes 
varit beroende af den kraft, som användes till fartygens 
frarndrifvande. Så länge denna representerades af åran, 
hvarigenom ett visst oberoende af den såsom auxiliär
kraft använda vinden erhölls, var äfven stäfangreppet 

<:') Anfcirande i K . ÖrlogsmannasUllskapet, der. 10 Februari af 
Llijtnant Anton Breckström. 



klindt och brukligt. De nonlislm vikingarnos drakarvoro 
fur detta ändamål utrustade med skarpa kopparspetsar i 
framstammen i närheten af vattenlinien., och de mest i 
Medelhufvet brukliga galcrcrne anv~lndcs i forntiden huf
,.~1J~n ldigcn Fåsom rammar. Redan uti slaget vid Arte
misium 480 ftr före vår tideräkning, hvarest grekerne 
uneler en tre dagars strid emotsto do dl'n mångdubbelt 
iil'\'crlägsna persiska flottan, använde de rned största för
del angrepp 111ed stäfvcn, och sym's varit väl heva~1dradc 
uti detta stridsätt, då de grundade sin uppställnmg pt~ 
dess användande, skaffade sig fördel af vinden och i 
fursta anfallet borrade 30 persiska fartyg i sank. Detta 
stridsätt 'ynes sedermera varit mer eller mindre brukligt 
ända till slutet af lG:e l\rhunrlradd, dä det anvlimles i 
slaget emot tm\?;arne ~id Lepanto år 1;)()2. Under denna 
111nga tidrymd af öfver 2000 år synes det mången gång 
alldeles bortgliimdt; men sjöstrider, som afgjordts genom 
ramning framträda. likväl s~tsom fristftcnde fakta under 

hela denna tid. 
Det användes i synnerhet af de mest sjödug1iga fol-

ken. Vikingar och greker ~\.ro redan nämnde; genueser, 
venetianare och malteser-riddarne nyttjade det äfven un
der en längre framskriden tidsålder, och sedan artilleriet 
nått en yiss ut\'cckling. Detta. placerades i början på 
backen, riktadt föröfvcr, hvarigenom fartygen kornmo att 
strida med stäfvarnc emot hvarandra, och således ofta 
måste blifva i tillfälle att verkställa en ramning. Romar
no dcremot, :··less sailors than soldiers", synes alltid för
siikt att göra sjöstriden sfL lik en landstrid som möjligt, 
och kunde derför draga största fördel a.f Duilii uppfin
ning, men förstodo ej do manövrer, som behöfde utföras 

för att komma i tillfälle att ramma. 
Vid början af 17:e seklet, då roddfartygen blifvit nä-

stan alldeles undanträngde af dc större fartygen, som för 
sm framkomst och sina manövrer voro mycket beroende 

/3 

~f vi.nde:l, och som. förde ett jemförelseris kraftigare ar
tlllen s as om breds!de-bestyclming· synes stäfa o·. . t lld l f" ' . ' nt>leppe . 
a e e s orsvunne t. Det var först genom använda n dc af 
ångkraften, hvarigenom farh·o·cn i n1'·cl·et 11.. d .. .Jb 1 ' ogrcgra an 
fordom erhålla en obero I, · ]f' .. d' · enr c, SJe stan JO' rörelsekraft 
som detta stridss~itt ånyo kunde upptagas"' och detta u n~ 
der alld:les nya förhållanden. Sedan 1\'lenimacs tid har 
uppfi.nmugen hunnit utvecklas; dc stora sjömaktema dröj-
dc OJ att uppskatta den stora haft det 11 n t ' . ' ' Y"· vapue Inne-
bar, o,ch de tillegnade sig detsamma under eu eller an-
nan form, allt eftersom de lcclande .. . . , mannen Inom man-
nerne kommit. till en eller annan åsigt om dess förde-
lar och lämpligheten af dess användande D t . r ( . o e 'ar 
natur lgt att under dessa omständigheter af rinO'a erfaren-
het u ta f det nya va p n et detta ej kom att be~·aktas så
s.~m något sjelfständigt, hYarför tifvcn hvarje stridsfartyg 
f~rsågsr .dermed, utan afseende på dess egenskaper i öf
ngt. T~ll en början erhöllo dc olika åsigtcrna ett ut
tryck uh de olika former man gaf åt farty e f" k · d . . g ,ns ors epp, 
l. et dessa . an b n gen gjordes kilformiga., för att krossa 
s~n. ficnd~s sida, eller försågas med en långt under vatten
limen, fran ~täfven utspringande, konformig spets, afsedel 
att kunna mtränga under pansaret i si'da h d . n, oc · enna 
Sistnämnde form har numera blif,.l·t de Il .. n a manna. 

Ramme~s användande utan afseende prt fartyg·cts 
C'genskaper l öfrigt har ledt till sådana fartygs klu~~ifi
ccrande som rammar som t. ex. Wal'l'itH', .\gilu~ou•·t, Didator 
m. fl., lwars ohandterli"'1JC't till fölJ'e f d t 1 .. er" • .. . . b a eras s ora angel 
t>oJ det fog.a sannohkt att dc nåo·onsin annat .. . l ·o . b < ' an genom 
ren s ump ku~na tu. bilfälle att använda sin ram. Un-
der denna onsshetsprriod i afseende på t .. d . .. . . ' vapne s am an -

ande lllhaflade slaO'et nd Lissa h .11• t å f .. . 0 '' Yl ,e pc ett . ull t 
ufvertygande sätt JCke allenast bo" J. Rad o l'a . t .. . ' ~, · 'm mens s ora 
anvandbarhct vHl strid emellan 9·no fl tt t .. f " · ' -· o or u an u ven 
<tdagaladc att med nutidens mater1'el 1'1 

1 

d d ' , l{Som mc rn 
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äldre, befälets skicklighet och mod äro vigtigare factoror 

för vinnande af segern än fartygens utmärkta beskaffen

het. Denna strid står likväl ensam uti sitt slag, och de 

lärdomar man kunnat hemta derifrån hafva ej blifvit: 

genom ny erfarenhet af samma slag, bestyrkte. 

Dessa lärdomar äro dock ej obetydliga; lagde till

sammans med erfarenheten från det amerikanska kriget, 

med resultaten af väl anordnade, hnfvudsakligen i Ryss

land och Frankrike utförde försök, samt slutligen med 

den erfarenhet som vunnits genom de nu för tiden olyck

ligtvis talrika ombordläggningarna emellan fartyg,- som 

ju ej äro annat än ofrivilliga ra~~ingar -- .utgöra . de 

det förråd af praktiska rön, som h1tblls komm1t theonen 

till hjelp, för att stadga åsigterna om rammen såsom 

krigsfartyg. 
. 

Inom de stora marinerna, h varest nöd vänd1gheten 

att länge och under alla omständigheter kunna hålla sjön 

med de starkaste pansarfartyg utgör en bindande lag för 

dessas konstruktion, har rammen ej kunnat få allt det 

tillgodoseende som vapnet erfordrar. Man . ha~ äf,·en 

börjat erkänna detta allt eftersom man komm1t hll mera 

klarhet i åsigter rörande dess användande, och ett re

:mltat af detta erkännande har varit en minskning utaf 

fartygens längd i ändamål att öku deras manöver-förmåga; 

denna minskning af längden kan dock ej sträckas öfver 

en viss gräns, om man vill bibehålla den för hvarje 

stridsfartyg ocftcrgiftiga egenskapen af stor fart, och man 

har derför äfven på andra slltt sökt öka manöverförmB.gan, 

eller med andra ord minska arean af den figur inon1 

hvilken fartyget kan svänga ett helt hvarf. Dc vigti

gaste af dessa sntt Uro amändande af 2:nc propell~'ar 

och ökande af styrinrättningens kraft genom lämphga 

former på rodret samt användande af maskinkraft för 

dettas skötande. :Mon då man insett att vapnet ej kunde 

erhiillu sitt fördelaktigaste användande pli fartyg, som 
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uppfylde alla berättigade fordringar på ett tungt bepans

rad~, sjögående stridsfartyg, samt att den, rätt använd, 

utgJorde ett af de kraftigaste mede] till skyddandet af 

egna kuster och hamnar, så har man Lyggt alldeles sär

skilda fartyg för sistnämnde ändam'cll, hos hvilka man i 

f~.rsta hand eftersträf\rat sådana egenskaper, som möjlig

gara det fördelaktigaste användande af rammen. 

1\fan har minskat dessa fartygs längd så betydligt, 

att då t. ex. den amerikanska "rammen" llktatoi' var 

:330 fot lång, så byggdes den första, hufvudsaldigen för 

~{Llstförsvar afsedela rammen Taurcau 202 fot lång, hvar

.Jemte den försågs med .2:ne skrufvar för att ännu mer 

öka dess manöverförmåga. 

1\fed byggandet af 'raui·f~au erböllo marinerue en ny 

typ, som var ·nästan lika mycket skiljd från de stora 

sjögående pansarfrcgatterne, som dessa voro från sina 

företrädare, skruflinieskeppeu. Den nya fartygscertens 

·stora anväudbarhct f<ir försvaret af Pgna hamnar och 

redder insågs nogsamt, och till och med Eno·land som 

1.1 
b , 

I ~:väl. alltid · fordrat att dess flottas förnämsta försvars-

kraft .skall bestå uti att angripa och förstöra hvarjc 

fiendtlrg flotta, som visar sig ute ti1i sjös, dröjde ej att 

bygga rammar dscJda för försvaret af hamnarne. Så 

uppstoJo lleratf~, (;yf'IOJis, Watton, llotslllil' m. ft . hvi1ka af 

engelska taktici rlllmas till dc fartyg, som . framför allt 

afse s för "borne deffeuce." 

Det finnes knappast någon af dc många, som på 

senare tider bi<.lragit till belysningen af sjö-taktiska fl'å

gor, som ej yttrat sig positift till fördel för särskildt fiir 

ändamålet byggda rammar s1'\som kustförsvarsfartyg. 

Så stiger Disleru uti sin mycket beprisade afhnud· 

ling La mrwine cuirassce: "Om äh·en lmstbatferier, 

fasta torpedas och spärming:H' utgiira ett betydligt mot

stånds-elemeut Yid försvaret af bamnar, så Lör man lik

väl icke förgäta, att de bchigTadcs nrkliga Lraft ligger 
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uti de rörliga försvarsmedlen, torpedoMtar, automotori

ska torpedos, kanonbåtar med kanoner af svårasie l,a]i

ber och slutlillen uti rammar för kustförsvaret (Gardes

cotes cuirasse;s). Blott de sistnämnde höra inom ramen 

af denna uppsal s, och utnn att ifr1\gasätta de noyssnä~n_de 

stridssättens betydliga andel uti försvaret, maste Yl hk

väl anse dt> sistnämnde såsom drss egentliga grundval. 

De kunna YHlja ögon blieket för sitt uppträdande, störta 

sio- tvärs io-enom den fiendtliga flottan, och, oftast under 

o "' 
l" 

nattens skydd, bryta en blockad. Lätt handter 1gare ~n 

de stora pansarfartygen, mindre djupgfiend: än de hll 

anfall emot en kust afsedda fartyg, emot hv1lka de upp

träda äro de dessa blott underlägsna i afseende p§. far

ten, ~ch detta endast om man anser det nödvändigt förse 

dem med artilleri, hvilket vi tro ej vara ·nyttigt. De 

m§.ste sjelfva vara en projektil, eller silsom amiral Golds-

lllt l o " 
borough sliger: fartyget måste nra \U a, \ru oc 1 anga . -

"Det måste i fr lin alla sidor kunna kasta sig in mi d t 

ibland blockad eller bombarderingseskadern och, - sjclf 

till följe af sitt starka pansar ogenomträngligt för skott, 

samt genom ein lätthandterlighot oåtkorn Ii g t för fiendens 

rammar - vara den fiendtliga eskaderns mest betydande 

motståndare.'' 

De engelska tactici, som framför allt hafva sin upp: 

märksamhet riktad på striden emellan 2:ne flottor l 

öppen sjö, yttra sig ilfven fareträdesvis om rammens au

vitndande under dylika omständigheter. Så säger Com. 

Nod uti sin prisbelönta afhandling "Naval 1'actics" *): 

"Det kan finnas ringa tvifvel om den framstående rölo 

som rammar skola spela i nästa sjöstrid." --· 

"Den allmänna §.sigteu om deras värde 

--~~'he Gun, Itam n.nd Torpedo, Naval prizc essay. - Pag. 

7 4 . Prizc essay· 

' ~-
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synes af följande utdrag, alla från 1'lte United Ser,vice 

Institution Jounwls. 

"Kapt. Culnmb säger uti sin uppsats Lärdornar frän 

Lissa: Li\tom oss ej förgäta dd faetum, att den alll-ar

samma delen af en framtida sjöstrid synes ej blif\'a ka

nonen utan rammen. Han citerar dereftPr en fransk 

fiirf., amiral 'fouchard som siiger: Stäfven är nu det för

niimsta vapnet i ett sjökrig, sjöstridens ultima ratio. 

Captain Pellew säger uti sitt föredrag om flottors ma

~lÖ\Tl'randc: Rammen är det sjökrigets vapen, h varvid 

pg fäster största vigt(•n. Efter min åsigt borde ända

målet med all manövrering och föregliende användande 

af kanonorne vara att bereda ett god t till fä lle till ram

ning. _C~ptain Dawsan erkännet· rammens stora vigt då 

han uh _s m uppsats om sjökanoner säger: U u der m !inga 

omständigheter af stridPn skall stäfven, så som fartygen 

nu äro utrustade, intnga den yppersta platsen, vare sig 

den användes att skäm in uti fartyg med höga sidor 

eller gå iifver dt•m, som hafva låga dylika. Alla dessa 

åsigter leda till samma resultat, eller att sjömakter må

ste haf\'a rammar och mäQ, som kunna sköta dem. Jag 

skulle vilja gå ändå längre och säga att alla fartyg borde 

mra rammar, och alla officerare öfvade uti att manii\•

rera dem." 

Lieutn. Campbell, filrfattare af den 2:dra nf de 

prisskrifter, som funnits värdiga att sättas vid sidan af 

den nyss nämnde, indelar don engelska flottan uti 3:ne 

eskadrar, och upprtiknar uti r.:dcn 3:dje och minsta, men 

icke desto mindre starlm eskadern" ibland andra de mera 

speciclt fiir ramning afsedda f~utygen llcratt•, Cyclot
1
s, fly

dra, llotspur m. fl. 

Han säger derefter: "Dc sistnämnde uto-öra i sio-

. If" 
o b 

~>Je \'a en mycket stark flotta; och funne man att de 

kunde tåla sjön i alla väder, så skulle de utgöra ou 

värdefull hjelp till hufvudstyrkau'' / - '-- - "Farty-
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gE-n för våra hamnars försvar väljas film sistnumnde 

eskader.~~ En fransk förf. B a ron G rivel, Capitaine do Vaisseau, 
yttrar sig sålunda om det mål som en kustförsvars-ram 
bör kunna uppnft: 1' Detta fartyg u ör framför allt ge
nom sitt reducerade djupgl'tendo kunna röra sig med lätt
het uti de trängsta farvattl'n oeh rnidt ibland under
vattenshinder af alla slag. H vad vi behöfva uti floderna, 
uti de trånga passagerna, på vfn·a redder ocl1 vid öpp
ningarne till vilra hamnar är således relatift korta och 
så väl . cvoluerande fartyg som möjligt". - - - "För 
att skydda visa af vf1ra hamnar, som äro illa betjenta af 
naturen~ eller som befästningskonsten rj Uör befatta sig 
med, finn('S ingen annan utväg än kustförsvarsfartygen". 

Af alla nu citerade meningar framg&r, att dr, som 
äro bäst berättigade att anses såsom auktoriteter i frågan 
l1ysa en bestämd ?Isigt, dels om rammens kraftiga ver
l,an såsom sjöbig;ovapen i allmänhet, dels om specielt 
för ramning afsedela fartygs stora betydelse för lzustför
svaret. Det är äfven si$tnämnde ftirhå\lande , som p.ifver 
rammen on öfvervägande vigt för vfn·t sjöförsvar. Om 
vi ,·id ett utbrytande krig egde ett antal snabbg5ende, 
spccielt för våra farvatten konstruerade rammar, ln·ilka 
uti afdelningar af 2 i1 3 l'undc stationeras på några få 
ställen af kusten, helst i när1Jeten af dc vigtigare hamnur, 
som torde komma att hlif"a fiiremål för fiendens l,]ocl<ad, 
:,;amt läte dem litföljAs nf torpedaHitar -- s!i torde en 
äfvcn myck et iifvorbgsen firnde f['t svårt att trifvas i när·· 
hoten af våra l;ustcr. De ständiga anfall, som af dylika 
fartyg kunde utföras natt eller dag, när helst ett fördcl 
aldigt tillfälle erbjöd sig , samt syårighetcn för fiendens 
att l;:unua undvika både rammens ocl1 torpcdob\l.tens · 
hvanH1dra bistående attacker, böra tvinga honorn att an
tingen l1f1lla sig sfL långt ifrån kusten att Llockaden blef
vo föga verksam, eller ock underkasta sig do ständiga 
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förluster s bl f . . ' om ,p, ve m nödvänd i föl 'd f" . 
tlllräckhgt nära vR.ra sk·· , I g J a hans vJstclse ' at. rwen fl tt 1 11 · 
kunna upiJehålla sig ··d o b o & s m e r längden n en salunda f .. , .. d · 
dan den icke allenast r· . d onn fil a kust, emot 

l 
ors\ aga e s genom u d . 

uster, utan dessut fi k . . pprepa e för-om c ;qna b ··tt . 
genom don bosvärlioa l'.k' esa mngar uttröttade 

o ' sanno I t med båt . h 
tyg, utfiirda bevaknino-sf t ar oc småfar-

t
. l b Jens • SOm blefve n "d .. d" · a c e upprepade anfallen f·o , o van IggJord II O o Ian Jammar och torpedofartyg. 

. m det salodes synes obestridr . . 
skulle vara särdeles t· 1. Jgt att ranunar amp l"'a vapen f· å fl 
återstår att tillse huru d b d ' or v, r otta, så x e, me a fsecnde å t 
vara kuster i allmänhet t d .. · P• na uren af ' or e bora vara beskaffade 

De egenskaper ett sådant f , . ega, torde kunna sa 'f ~rtyg hufvudsakligen bör 
'm man attas 1 följande: 

l :o. Stor rnanörerförmåga e l 
nos d l

- d . ' n egens mp som .. 
c s engenom att f t . "m-

d l 

' ar yget erhåller en ottl" }··· 
e s genom använda d f . . ma Ig angd, .. . n o a en kraftl"' 1- · l . rattmng. eller ~enom d b bl b' me ,ams ( stynn-, u a skruf,·ar D t d . 

att användande af 2·rJ l· , f . e Ur ty hgt · c s 'IU va r ut ·· t t 
tigt medel för erhåll d . f gor c serdeles kraf-' an e a stor ·· f det bör äfven ·l"· mauo,·er örmåga ; och 

CJ "muas att deras 2· f h roende maskiner rnedf· . . .ne, a varandra o be-
fartyg, som ej ~ro .oit~ VIssa fördelar för ett strids
det blifva nu··a . .. a·o tVlg Iga. Icke desto mindre torde 

' van Ig att m d b'b hå väl skyddad skruf .. l ' e o l e llande af blott en , so m uppmt mnnö r· ' . o 
n at sätt, enär de oJ·· h ver 01 m n gan på an-agen eter so åtn. d 
nu hos fartyg s .. ' . m 

0 
JU ubbla skruf-' om aro speCielt afseeld f'·· . 

synes serdelcs stora. .a ur rarnnmg, 

Den förut ·· d f namn e ranske r·· f tt 
f 

or a aren Baron G . l 
samman altar sålunda de båda s ' S . ·nve' 

"Vi fortsätta att ) , tcmei n as egenskaper. 
anse systemet med 2· 

såsom mera besvärlio-t ,. t . .ne skrufvar "F . f·· .. b .'m ny tigt af följande skäl. 
man 1-'1' sondnng 1 . · genom skruf\·eJlS l . oc 1 stoppnmg ökas betydligt 

P acenng på ·u 1 SJ an , JVaraf följer mindre 



so 
S

·,åsom ram och att uthärda skrubb
liimplighet för striden 

ningar sida mot sida". och underhåll för 2:ne 
,;Ökad eltersyn, personal 

m ·lskiner i st. f. en". b f· · l t" ' f·r · e 'l e • "Complication af manövren o ' . d an-. . för~äkra e genom 
"Hasti..,.a evoluhonrr numera . , f t ,·· da . " . t bebo at amau ' 

viindande af ?mgstyrinrättmng u an 

2:ne skrufvar". d fördelar sammanfattar 
De dubbla skrufvarnes en a 

han i följande 2:ne punkter: k ch o-å midt 
t UI)P au are o " "Större hitthet att aga 

ibland andra fnrtyg". triden kunna minska sväeg-
"Förmi\ga att under s . . l{in" 

. tt stoppa ena sidans mas . 
ningsClrkeln genom a f . . "För kustförsvarsrammar 

Han fortsätter dere tci . O 1· o bar det va-
. 1 t . fördelarne. c ,sa 

öfverträffa olägen 10 ewa t Tcmpi~tc 
. . kl kt att man för de nya yperne 

nt myc1,et 0 
. kl h skvddades kruf-ot ätt tlll den en a oc ' J 

och Tomwt•re n erg. •dl' o-t att det nya strids· 
D t .. · ·'elfva verket t\ 1t> • ven. c ar l S] d • kall ~pecielt öka utsig-

.. t 't ed bo(l'serade torpc os s • . " 
sat e m " .. med skrufvar på stdorne . 
tern n för olyckshandelset" d' o·heter synes egentligen den 

Af nu anförde oms an 1
c · d «ista utaf 

. , nförda ohigenl1eterne och en ~ 
första Ibland de a f • . b(•al•tansvärdn. Denna 

9 l . var va1 a · ' ' 
fördelarue för _:ne s o u ... a under stillaliggaude 

. f- d l >l\ er att kunna S\ a ng s1sta ur e ' e t rde böra· betinga an-.. .. . . å stor, att dt•n ensam o ' ... ar ah en s f . o lla fartYg som €'] u ro .. d d f dubbla skru val a a • , . . .. 
van an e _a dd tt användas för ramnmg. Foi 
lmfvudsakhgc.n afse a "da .. 'd· o·\ ten af skrufyens beva-

d t "nws no yan lo lC d dessa eremo "• . 1 . l de rnmninO'sförsök me 
f ft å..,.ra m1SS )C ;:a · ' r> 

rande, ä ven e er. D' t . lQ 'd vid hvilka tillfällen 
1 dl" crmng uno-si es, åtföljande om >or ag,., . " .. . lldeles obrukbar 

~ 'd ·l . d skruf kan gotas a . en a Sl an p acCia d "t o d betmga an-åora utkasta · e na · ., . 
cndnst genom n t> o -"l "kyddad skruf som mö]· 

d d f evkcl sa 'a " . 1 Yi:i.n an e a ' ottl·g länO'd och hashgt vcr ,. . 1 et om en mu l o ligt ., H>ynner 1 
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sam, kraftig styrinrllttning gifva fartyget den största 
manöverförmåga som med dem kan åstadkommas. 

2:o. Stor fart. Det tyckes som om denna egen· 
skap borde vara oeftergiflig fiir hvarje fartyg, som iir 
limnadt att kunna uppträda å hvilken punkt som helst 
af vår långa kust; åtminstone torde den bidraga att göra 
ett litet antal fartyg långt tillräckligare än hvad de der
förutan skulle vnra. Om den icke desto mindre synes 
slirskildt för ramningsfartyg böra placeras i andra rum
met, så är det endast emedan den ej bör efterstrllf\ns 
genom iikning af längden i förhållande till bredden, hvilket 
skulle inverka på förut och sf1som vigtigast aufiirde egen
skaper uf stor manöverförmiiga. Det är emellertid gif
vet att stor fart ar nödvändig för här ifråga varande 
fartyg, på det det må fä tillfälle att verkställa sin attack, 
undgå en förföljande fiende, löpa klar för dess shipande 
torpedo, undvika dess ramningsförsök och kunna iuom 
kort tid uppträda ptt olika, uväutade ställen. 

Vid sjelfva stöten synes dock denna egenskap min
dre väsendtlig, emedan erfarenheten visat att ett betyd
ligt deplacement och en solid konstruktion då spela huf
vudrolen. En fart af 12 it 13 knop synes fiir våru fiir
hållanden nödvändig och torde ej vara oupphinnelig med 
bibehållande af måttliga dimensioner. 

3:o. Starkt panswr. En ram tyckes framför andra 
fartyg hafva behof af pansarskydd, enär den mitsto be
hålla sina ömtåligaste delar, maskin och pannor, full· 
ständigt fredade mot artilleriets verkan p~ afstånd under 
det den nalkas sitt m:'il. Skulle den deremot blifva ge
nomskjuten på nära håll, och det ficnd.tliga fartyget ej 
genom egen manöver lyckas undgå stöten, sä är det 
sannolikt att det i alla fall blir träffadt med full kraft, 
oaktadt de~ rammande möjligen blir urståndsatt till fort
farande manöver, åtminstone för ögonblicket. Engelska 
taktici gifva. derför den riktiga föreskriften att man bör 



siika ram m n under en kurs, som giir blott n~gra strecks 

vinkel med motHtil.ndarens, och så htt stöten träffar strax 

akter om Logen. Härigenom kommer den rammande 

att med sin und er vattnet liggande sporre rista upp mot

sU\.ndarcns sida, och kan med bibchållL·n fart skära sig 

fri med rodret utan att vara så beroende af att få ma

skinen att gfL Lack. 

Pansaret betingas dcrjemte af den stora fasthet det 

ger lit fartygl'ts konslruktion, hvilket bevisats genom de 

(')tt par glinger inträffade påscglingar på pansarfartyg. 

Så blef engelska pansarfregattAll {)allt~d•mia under somma

ren 1873 p1lst>gbdt af ett stort handelsfartyg, the Jloghton 

'rowt~r· med öppen vind och alla draganJe segel satta utan 

annan följd fiir pansarfartyget än en högst obetydlig 

skada. Oalledonia är likväl ett gammalt fartyg, bygdt of 

trä och utan dc starka förbindningar, som gifva en så 

oerhörd fasthet 1\t nutidens pansarfartyg. IIogbton Towcr· 

fick deremot sin bog inslagen. 

Rammame torde derföro blifva de sista af moderna 

stridsfartyg, som tvingas att ailägga öin tunga rustning, 

ett mål hvartill såväl ökningen af artilleriets kraft, som 

ett mera allmänt anvllndnnde af torpedon synes komma 

att fiira uti en framtid, frll.n hvilken vi likväl ännu torde 

vara temligen aflägsne. 

Då detta pansars ändamål emedlcrtid ej är att skydda 

ett batteri med flera kanouel' och dessas betjeningar, 

utan endast att hindra fartyget från att sjunka, samt 

göra dess till största delen under vattnet förlagda maskin 

säker emot skott, synes ilet böra utgöras af ett bälte uti 

vattenlinien af ett par fots utsträckning öfver och under 

denna. Detta bälte kan dessutom förtunnas emot stäf

varne, då der träffande projektiler i allmänhet torde haf

va en ganska spetsig infallsvinkel, hvarigenom de afledas 

utaf ett jemförelsevis tunnt pansar. Det artilleri, som 

en för våra förhftllanden afscdd ram ej torde l1öra sakn~ 

och ln·arom mcm J .. d 
sl·ydd dt , mr nc an, torde blifva tillrHcklir>t 

' a genom en låg jJansm·vall, o··fvel· l ,., 

n · 1 
JVar·s krön k,n_ 

unerne '~lllua skjuta. 
" 

gör·t Etttt s;d:mt insk~·änkande af pansarskyddet skulle 

k 
,d, a artyget, btbehållando måttliga d" . 

un e föra ett 1·e
mf·. l . ' llnonswncr, 

.. 
· U l C' Se\'lS starkt p , , , j .. · . 

afYen få diicket ··r . an:s<~l oc 1 mojhgen 
0 vet pannor och d 1 b 

ett pansm· till skvdd mc t d·]-" d ur 'ar c> lagd t meJ 

· · 1 n c 8 <len e grana ter. 

4:o. Mctttli,qt djupgående. De fart "' 

kunna rl;ra sig jJå ,. ~,.a l· t b·· y,.,, som skola 

" • ''lS er ura t dr 1 
löpa i skärgården hvfl, '· ·l t ; ' y tgcn mnna in-

vo • 
'

1 1•e s ochufvet såd t .~ 

ara liiOnttorer som r" . .12 f' . ' an el!ordrar. 

' 
1oga ot hafva · . t · 

användrt äf d. · ' ' VIS<l Sl"" kunna 

' ven e Inre lederne u taJt s o •• h "' ' 

. 
' va!lg et " 'r d o 

l ammarnos uppgift eJ· tord f·· . d o o • luen a 

å e Ola em sa Iangt. f k·· 

g, rd en, så synes det ej nöd ,·· d. . . .. m u r s ar-

gående ända till 19. f t 'an Jgt mskranka deras djup-

~ o , utan borde ma J . o 

gräns antaga 18 f, t h . 11 cunna sasom 

l 
o ' varmed man r allmän h . t l· f 

wrnrna uti dc yttre led , ]-- c ,an ram-

. tf eJ n e an g s efter kuste D 

sr ra svnes :lock eJ· böra o·· r l "d n. enna 

- vers nr as. 

5:o. Fåtalig, men lcraj"ti b . 

Enoland~ som F l "l ,q . estyclcmng. Inom såväl · 

"' , , ran {fl <es och HyssJ l . 

förslaoo blif "t .. k . · anc s manner hafva 

o . VI va c te om mförandet af all d l b ' . 

de rammngsfart " D f,.. .. e cs o estycka

G .· l . y,. e orut namnde föd:ne Disle·' h 

xnve samt äfven en l ... · 1 e oc 

ryss\: SJOofficer Ba. B" 

yttra sig alla i denna .. 1 t . ' 1 on 1strom, 

u { mn"'. De sk'il J> .. 

denna åsi"'t 'iro huf d l!" o ' som anwras för 

o ' vn sa { r gen fölJ. ande 2· O . 

artilleri finnes bortf"a!I . d ' .ne: m mtet 

' eJ et pansa 1· 

erfordrats för dettas k dd I ' ... r,, som e J est skulle 

· d s Y , IVarfor fartyget k .. 

mm re och Iät'handt ·J" . an goras 

o 
" e z Igare och således b ·w h 

ater följer att f<··. -
1 lgare, varaf 

or en vrss summa ett st'· 

kunna erhällas . f o ' orre antal farty"' 

.. ' ' samt. ram·aron af hvar· "' 

an rammen skulle dels tillåta en .. Je annat vapen 

användande län 1. k for dess uteslutande 

1p tgare onstruktion d J k II 

derigenom så att .. ' e 8 s u e chefen 

saga concentrera sin uppmärksamhet 
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p:'l. rammens användnndo och ej :;yssclsätta sig med an· 

vändande af något annat vapen. 

Då Jet ä t· en känd sak att man ej hos samma far

tyg k>~n upptu"t alla iinsb·lirua egenskaper, hvarför det 

lir omöjligt att rrstadkomma ett fartyg. som lir i stånd 

att ptL samma gång uh·cckla t;törsta nuviindbarhet såsom 

ram och varn ett alla fordringar uppfyllande artilleri

stridsfartyg, så iiro dc anfiirda argumenterna endast en 

fiiljd af dessa egPusknpcmas oflireulighet. Det kan ock 

rncdgifvas att för en stor marin, med en siirskild fiir ar

tillm·istrid af~edd pansarcskader, Jet kan vara fördelaktigt 

att bredvid denna sätta en eskader af obestycka'le ram

mar, hvilken tir vrr sin rätta plats endast under striden 

emellan :J:ue lika stritlslystna tiottor till sjös. För våra 

förhållantlen deremot ställer sig fdl.gan ganska olika. Det 

torde nemligen för oss böra förutsättas envist förda ar

tilleristridet· uti skiirgårdcn emot en fiende, hvars första 

mål är att göra våra utlagda minlinier oskadliga. Under 

en sådan strid vore en obestyckad ram sannolikt oan

vändbar När dertill kommer, att rammarue torde blit'va 

våra enda i egentlig mening sjögående stridsfartyg, så 

synes det som det ej skulle vara välbetänkt att fur vår 

flotta bygga dylika fartyg utan all bestyckning, något 

som ej heller inom någon annan marin hittills blifvit 

gjnrdt. Men om det är omöjligt uttänka en fartygscert, 

på samma gång öfrcrlägsen sEtsom ram och som artilleri

stridsfartyg, är det deremot icke omöjligt att på ett huf· 

vudsakligen för ranming afsedt fartyg föra en eller 2:ne 

grufva kanoner. Om man derför konstruerade fartyget 

hufvudsakligcn fiir användandet af dess ram, oeh först i 

andra rummet tillgodosåge artilleriets fordringar, samt 

detta endast för så vidt de vore förenliga med ofvan

nämnde fyra första viikoren fur en duglig ram, så vunnes 

d01·med, att man hade ett fartyg, som vore godt uti sin 

vigtigasto egenskap och användbart uti den nllst uerefter 

,.. 
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fordrade egenskapen att -F·· t"JI . 
.. r ora ar I en. I stället för ett 

ror Igt torn hvars 2:ne lmnon~r skJ"uta . 

portar, kan man nö' . d o Igenom trånga 

h k .. ~a srg me en lag pansarvall, öfver 

H~.a~s ron kanonerne, uppstäide på vändskifva skjuta 

arJgenom torde i SJ. el f k . ' . 

k t f va ver et OJ förloras serdeles 

måyc e a skyddet, då väl en 9,24cms kanon faor 

s som ga k o c anses 

t n.s a svar att genom ett direkt skott demon-

era, om OJ detta träffar sjelfva bakladdningsi "tt . 

Genom den b t dl" nra nmgen. 

e y Jga tyngd af pansar, som sålunda be-

sdparlas, kan fartyget erhållas med ett ganska reduceradt 

ep acement. 

. Hosföljande tabeller, hufvudsakligen hemtade ur 

Drsleres arbete La Marine C . . . 
.. . Uirassee, vrsa, om än ofull-

s~.andr~t, huru. man inom engelska och franska flottorna 

sokt losa uppgrften att erhalla en för kustförsvar afsedd 

ram Som det syne .. . 
o . . s aro mga andra fartyg anförde, än 

sadan~, _som eJ ~ro afsedde att vara "sjögående pansar

ftearrtyg.L' .. Itåde_n d vidsträckta betydelse, h varunder denna 

m wrs s 1 e .. d · 
haf .. f b !'f ~am n e marmerne; de anförde fartygen 

va a ven l VIt valde såsom närmande sio- till h d 

som torde vara lämpligt för vlira förhållanden~ va 
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På Taui·eau och llcllei' äro skrofven till sin nedre del af trä, 

öfvervattenskroppen af tunn plåt. Det amerikanska mo

nitors-systemet är genomgående för Mda dessa fartyg, 

så att Taui'(~aus egentliga dlick ligger blott 14 dec.-tum 

öfver vattnet. Båda fartygen hafva likväl en lätt öfver• 

byggnad i tur med sidan öfver detta däck, hvilket helt 

och hål!~t borttager deras utseende af monitorer, samt 

gör dem mera sjödugliga, liksom deras batteris höjd öf

ver vattnet sätter dem i stånd att använda sitt artilleri 

långt efter sedan detta skulle vara möjligt för en vanlig 

monitor. 

Tonerre och Tempete, båda fartyg af yngre dato än 

de förstnämnde, äro helt och hållet af jern, utom back

ningen bakom deras pansar, och iim byggda efter det 

s. k. "bracket-frame" systemet. Dessa båda fartyg likna 

de engelska "breast-work" monitors och hafva ett 138 

fot långt bröstvärn, som innesluter deras efter Coleska 

principen rörliga torn. Styrhus finnes ofvanpå tornet. 

Akterskeppet är till sina former så konstrucradt, att det 

gifver roder och propeller så mycket skydd, som möjligt. 

Pansaret är sålunda fördeladt: 

i vattenlinien ..... . .... ......... . .. . . . 11,1 dec.-lum , 

på bröstvärn nch torn .............. ... .. 10,1 " 

närmast tornets portar ..... . .. .. . ....... 11,8 , 

på undre däck, strax öfver vattenlinien ... 1,7 , 

De lätta 12cm kanonerna äro placerade på ett öfre 

"flying deck", en i hvarje af dess fyra hörn. 

De engelska fartygen äro alla helt och hållet byggda 

af jern efter "bracket frame" systemet, med undantag af 

backningen, som är 8,5 dec.-tum tjock, på CydOJIS och 

10 clec.-tum på llotstmt·. 

Af tablåen synes den olika fördelning af pansaret 

på dessa båda fartyg, en olikhet, som synes hafva sin 

grund deri, att CycloiiS har sitt däck blott ·2 a 3 fot öf-
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ver vattnet, hvarför dess skrof ej erbjuder stor yta att 

träffa. 
Följande prisuppgifter kunna gifva ett beg:epp om 

dylika fartygs kostnad, och visar att starka stndsfartyg 

kunna erhållas utan de stora utgifter, som man så ofta 

finner framstäldt af män utom vapnet. 

Ccrbert~, byggd 1868 har kostat 2,476,800 kronor. 

Cyduits, , 1871 , , 2,463,000 , 

Uotspur, , 1870 , , 2,894,000 , 

Ofvannämnde uppgifter kunna väl ej anses fullt till-

räckliga för att läggas till grund för ett tillförlitligt om

döme om de nämnde fartygens större eller mindre dug

lighet såsom kustförsvars-rammar, hvarför det ej heller 

torde kunna med bestämdhet angifvas, hvilket af dem, 

som skulle bäst lämpa sig för våra förhållanden. Men 

då meningen med denna lilla uppsats endast är att söka 

framställa hufvuddragen af det fartyg, som kunde vara 

lämpligt för vår flotta, så torde man af de anförda upp

gifterna åtminstone kunna draga sådana slutsatser, som 

äro tillräckliga för detta ändamål. 

Dervid synes såväl Gh\tton, som Tempetc och Tonerre 

genast böra uteslutas på grund af deras storlek, om man 

ibland de nämnde fartygen ville välja en typ för vår 

flotta. Taureau tillsammans med Relier äro de enda åter

stående, hvilka hafva ett djupgll.ende, som ligger inom 

ofvan angifne gräns; men båda hafva alldeles för klent 

pansar efter nutidens fordringar, hvarjemte Taurcau, sll. · 

surn den fursta af sin typ naturligtvis lemnar mycket 

öfricrt att önska äfven i andra afseenden. Dess fasta 

tor: har t. ex. endast 3:ne portar, hvarigenom dess eld

area är högst obetydlig. Äfven Cerbere synes ej kunna 

ifråo·akomma på grund af dess klena pansar. Således 

åter~til. endast Cydo(IS och llotspur, af bvilka den först

nämnde har något större manöverförmRga, ehuru den 

evaluerar något långsammare, hvilket möjligen kan bero 
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pli. dess mindre maskinkraft och fart. Cyclops har der

jemte den stora fördelen framför llotsJtur, att den är bo

tydligt mindre. JlotSJIIlr har deremot starkare pansar och 

större fart, . men äfven ett högst betydligt djupgående. 

Sedan man undantagit matton, 'felllttete och Tonerrl\ hvil

~a väl torde få anses för de starkaste stridsfartygen 

Ibland ofvan uppräknade, om ock deras storlek gör dem 

mindre lämpliga för vRra farvatten, synes Hotspur vara 

det ibland de öfriga, som står dem närmast. 

Det torde emedlertid ej vara omöjligt uttänka ett 

fartyg, som i alla afseenden lämpar sig efter våra för

hållanden, utan att helt och hållet likna något af ofvan

stående. Med begagnande af nedanstående tabell II, äf

ven uttagen ur Disleres redan anförda arbete, kan man 

dervid resonnera sålunda : 
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An tag 230 fots längd, 46 fots bredd och 16 fot 

största djupgående, hvilka dimensioner ej synes för stora 

för våra skärgårdar, så bör ett dylikt fartyg, med bibe

hållande af fina linier kunna gifvas ett deplacement af 

v. p. 113400 kub.-fot. llotspur, som är ett i alla afseen

den större fartyg, får med en ma~kin af 354ö ind. bäst

krafter en fart af 12,65 knop, hvarför det synes rimligt 

att det nu ifrågavarande skulle erhålla samma fart med 

omkring 3000 ind. hästkrafters maskin. Låt detta fartyg 

erh&lla ett pansarbälte af 6 1
/ 2 fots bredd sålunda för

delad t: i vattenlinien går ett plåtstråk af 10 dec.-tums 

tjocklek och 3 fots bredd, liggande till hälften öfver och 

till hälften under vattenlinien vid största nedtryckning, 

hvilket på 30 fots afstånd frB.n h vardera stäfven aftunnas 

till 8 dec.-tums tjocklek. Näst öfver detta löper ett 8 

dec.-tum tjockt, l 1
/ 2 fot bredt pl:'itstråk rund hela far

tyget, och under 10 dec.-tums-pansaret ett dylikt 5 dcc.

tum tjockt och 2 fot bredt, äfven rundt om fartyget. 

Detta pansarbälte stöder emot en backning af 10 dec. 

tums ek. Fartygels däck ligger i höjd med pansarbältets 

öfverkant, och är således 3 fot öfver vattnet, samt är 

öfver maskin, durkar med flera ömtåliga ställen, belagdt 

med l 
1
t1 dec.-tums pansar. Ofvanpå däcket, något för 

om fartygets midt, finnes on rund pansarvall af omkring 

40 fots diameter, som är 4 fot hög och beklädd med 

8 dec.-tums plåtar. Fartygets artilleri, bestående af 2:ne 

9,24 dec. -tums kanoner, ä1· uppstäldt på vändskifva inom 

denna vall, och skjuter öfver dess kant samt bör kunna 

bestryka hela horizonten med undantag af den döda 

vinkel, som bildas af skorstenarne. Fartyget erhåller 

kolförråd för 36 timmars gång med full fart. Dess sidor 

uppspringa 3 fot öfver det pansarbelagda däcket, och 

bilda sålunda bredgångar af tunn plåt, hvilka kunna 

nedfällas på däck vid "klart skepp". Det erhåller ingen 
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annan tackling än signalmaster och flaggstänger, samt 

förses med enkel propeller och kraftigt verkande, meka

nisk styrinrättning. Det synes, att det kommer att föra 

sitt artilleri 7 fot öfver vattnet, hvarigenom det torde 

kunna använda detsamma äfven uti ganska hög sjögång. 

För att undersöka om ett dylikt fartyg innebär nll.

gon omöjlighet, kan man, med begag~ande af ofvan an

förde tab. II, uppställa följande ungefärliga beräkning af 

vigtsförhållandena: 

Föreslaget pansar med back

ning, däckspansar och pansarvall 

väger 18708 centner .......... 0,261 af deplacementet. 

Maskin om 3000 ind. häst

krafter a 440 'if) per hästkraft 

- 13400 centner ............. 0,192 , , 

Kol fer 36 timmar a 4,68 'i1! 

per hästkraft och timme = 5069 

centner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,070 , " 
Artilleri me el projektiler, 

öfrig ammunition och lavetter 

= 3051 centner . . . . . . . . . . . . . 0,042 , " 
Skrofvet enligt ta b. II, me-

deltal emellan Oyclops och Tern· 

pete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,400 , " 
Öfriga diverse tyngder (Oy-

clops på tab.) .... ... .... .. .. 0,032 , " S:a 0,997 

hvilket lemnar ett öfverskott i reserv af 214 centner. 

Om äfven denna beräkning ej kan anses annat än 

såsom ett groft öfverslag, tyckes den likväl ådagalägga, 

att det föreslagna fartyget ej innebär någon orimlighet, 

detta desto mer som vigterna å såväl pansar, som maskin 

och skrof äro styft tilltagna; då det derjemte i afseende 
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på manöverförmåga, fart, pansar och djupgående torde 

kunna anses uppfylla fordringarue på en för våra för

hållanden lämplig ram, samt äfven har ett O'anska kraf

tigt artilleri, så torde häraf framgå att 1ik~ande farty()' 

ty många andra, kanske bättre kombinationer kunn: 

naturligtvis uttänkas - skulle utgöra en värdefull till

ökning af vår flotta. 



Ile Engelska Torpedo-försöken. 

Den första serien af dc mot lllu~t·ou uti Stoal::es Bay 
()'jorda minförsöken är nu afslutad. - Denna seri har om
fattat försök med stora minor - de hafva alla varit lad
dade med 500 t6 bomullskrut, en laddning som torde 
närmast motsvara 2,000 n krut - sprängde på olika af
stånd samt dels förlagade på sjelfva botten, dels upp
hängde några fot derifrån. Uti ett föregående häfte af 
Tidskriften hafva vi omnämnt de 4 första försöken och 
skola nu, hufvuasakligen efter den i allmänhet väl un
derrättade engelska tidskriften ''Engineering", kortligen 
beskrifva de återsående försöken uti denna serie. 

Då efter 4:de försöket, hvarvid minan, såsom förut 
blifvit nämndt, sprängdes på 50 fots horizontelt afstånd, 
ännu f>O fot af dubbelbottens yttersida om styrbord fun
nos oförstörda, beslöt man att företaga ytterligare försök 
emot denna sida, och att hålla babordssidan i reserv för 
experimenter med Harvey-, Luppis-·Whitehead och åt-

skilliO'a båtminor. 
ÅnordninO'arne för 5:te försöket bestodo uti följande: 

från en på Ob~rons däck anbringad spira nedhängde öfver 
styrbordssidan den med 500 lbs l;JOmullskrut ladda
de minan sålunda, att han befanns på ett djup af 48 fot 
under vattenytan och på ett horizontelt afstånd af 3? fot 
från Ob1~rons yttersida. Då Obct·on ligger blott 12 :ot dJupt, 
så utgjorde minans minsta rätliniga afståud. tlll hen~e 
52 fot. 'rill inneslutande af bomullskrutet t)enade, sa
som vid alla förut gjorda försök, en cylindrisk gjutjerns-

mina. 
För att samtidigt iakttaga huru grannminorna för-

hålla sig i närheten af en exploderande ~ina, nedlades 
rundt om hufvudminan _trenne smärre dyhlm på 10 fots 

' l 

\);) 

djup under vattenytan och sålunda placerade, att deras 
iimsesilliga afstånd, såvii.l fritn hvarandra som fri\n huf. 
vadminan utgjorde 100 fot. Till fullständigande af de 
blifvande resultaten voro äfven de 3:ne minornas ladd
ningar sins emellan olika i den första innehöll uti ett 3

/ 

tum tjockt gjutjerns-kärl 50 lbs vått bomullskrut med de~~ 
till svarande tändare (primning) af torrt bomullskrut; en 
andra var af lika laddning, men denna endast inneslu
ten uti ett nät , och den 3:dje bestod af dynamit, som 
var inlagd uti tvenne tunna kistor, innehållande 2i') 'fl 
hvardera. _Till mätande af vattentrycket hade man apli
cerat särslnlda tryckmätare såväl på Obcrons styrbordssi
da, som äfven 15 fot under hufvadminan i dessa tryck
mätare voro uttänkte och nytillverkade specielt för än
damålet. 

Den 10 Nov. förlidet år skulle 5:te försöket ega 
rum. Med stort intresse afvaktade man minans spräng
ning, men såg sig snart bedragen i denna förväntan, dli 
försöket så tillvida misslyckades, att blott det t01-ra bom
ullskrutet, som utgjorde hufvudminans primning, explo
derade. 

Likväl var detta försök icke alldeles utan intresse 
ty man fann härigenom att en ringa mängd torrt krut, 
endast utgörande l !J b., söndersplittrade det starka kärlet 
utan att hafva antändt den egentliga laddningen. 

För att förekomma ett liknande misslyckande öka
d~s mängden af torrt ~rut nästa gång till 2 'll; i öfrigt 
vHltogos samma anordnmgar, som ofvan beskrifvits. 

"Försöket, som således egentligen blef det 5:te i ord
ningen, upprepades den 12 Nov. Kort efter kl. 10 t. 
30 m., i hvilk_et ögonblick signal till affyrningen gafs

1 

syntes en mägtig vattenpelare uppstiga till nära 250 fots
höjd. Obct·on lyftades några fot, hvarpå den nedföll i 
den genom vattnets undanträngande förorsakade h'ålig
het och rullade under någon tid starkt. Omedelbart ef~ 



ter denna första synliga verkan af försöket lade sig de 
båda i beredskap M.llne tenderne långsides med Obe~·ou, 
de medförda. pumpverken s&ttes i gång oc~ fartyget fö:
des i dockan. Den nu följande undersökmngen gaf v1d 
handen, att blott en del af ytterplåten var något flat
tryckt, under det deremot intet kunde up~täck~s p~ ~en 
inre plåten af dubbelbotten1 ej ens den romsta mböJnmg. 
Vid anordningarne inombords kunde visserligen mlinga 
skador iakttagas, dock ej i större utsträckning än vid 
föregående försök. Orsaken till dessa relativt obetydliga 
resultater tror man sig böra söka uti. den omständigheten, 
att minan denna gång hölls upphängd några fot öfver 
bottnen, under det den vid föregående tillfällen hvilade 
derpå. 

De öfriga 3:ne försöks-minorna voro alldeles oska-
dade, ehuruväl de, att dömrna efter deras bojars rörelser, 
måste utstått ett högst betydligt vattentryck. Tryck
mätames utslag glifvo dessutom det största hittills er-
hållna värde. 

Det G:te och sista försöket mot Ol1~1·ou egdc rum den 
28 November och var, liksom de föregående, bevi.ttnadt 
af komi.terade, ~amt en talrik mängd åskådare. Vi åter · 
gifva efter "Engineering" följande b:skrifning d~rpå: 

Obcl'on var förtöjd på sin vanhga plats uh Stokes 
Bay på 8 famnar vatten. Samma laddnin~ so~ vid de 
föregående, nemligen öOO lbs bomullskrut 1 sktfvor från 
Waltham Abbey användes mättadt med 30 °/ 0 vatten. 
Denna laddning placerades midt emot en punkt pli Obe-
1·ons styrbordssida 30 fot från hennes akter. I stället för 
att såsom i föregliende experiment hållas på något af
stllnd från grund, h vilade minan nu på sjelfva dybottnen 
på ett horizontelt afstånd frlin Oberons ytte:sida af 50 fot, 
varande den då p11 ett djup af 48 fot . Mmans kortaste 
afstånd från fartyget var då, såsom uti föregående expe-
. t 52 fot emedan ändamälet med detta försök var nmen , ' 
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att utröna skillnaden emellan en flytande och en b tt _ . - o en mma under lika omständigheter af laddning och afstånd. 
. dMan .hade ämnat att, slisom förut, utlägga nligra 

mm re m1nor, för att iakttaga olikheten i verkan äfven 
på dem, men tiden tillät ej deras placerande. 
. ~li allt vid middagstiden var färdigt gåfvos de van

hga signalerna till Fort Monckton och besvarades. hvar
efter minan sprängdes medelst electricitet frlin fm:tet. 

Vattenkastets utseende var ganska olika med h vad 
som ~örut blifvit iakttaget, serdeles vid experimentet med 
fl.ytmma. Den vanliga damelika upphöjningen visade 
s~g äfven nu med dess centrala vattenpelare men den s1s~näm~d: hade vid detta tillfälle ett sönderslit~t (ragged) 
oc str~lhkt utseende, samt uppkastades till mycket min
dre höJd än vid föregående tillfällen. Den har då ut
gjort en jemförelsevis kompakt, vertikal vattenstråle 
uppstigande t~ll en höjd af öfver 200 fot. Denna gån~ 
Vl-~gade den sig utåt från vasen emot dess topp och dess 
hog10ta spetll nådde föga öfver Obcrous masttopp hvilken 
är 83 fot från vattenyta. ' 

I anseende till stöten från explosionen kunde Oberou 
a~ses såsom en häfst:hg hvarest kraften var aplicerad 
v1d fartygets akter, och som hade sitt stöd vid des f'··. . 8 01. 
T1ll följe häraf blef stötens verkan den, att fartyget lyf
tes betydligt vid akterskeppet och krängde öfver åt ba
bordssid.an, samt derefter föll ned uti ihåligheten utaf 
vatt~nhalan, under det förskeppet förblef jemförelsevis 
stationärt. · 
. Det~a v~r naturligtvi_s ej den fördelaktigaste posi-

tionen for m mans utläggnmg, men det var den enda som 
kunde använd_as om styr bord, då föregliende explosioner 
der lemnat sma märk en, och man ville skona babords· 
sidan för försöken i nästa serie. 1 

Ehuru ObCI'Oil således ej erhöll en 13lidan stöt, so~ 
han skulle fått om minan varit placerad närmare mid-

l c 
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skepps, blef han likväl något skadad utOJ~bords .. Dess

utom var resultatet på detta sätt lättare JCmförhgt med 

föregående försöks, hYilket äfven utfördes på 30 fots af

stånd från aktern. 

Genast efter minans explosion ångade bogserbåtarne 

Ed10 och Gt·intlcr långsides med Obcron och bogserade henne 

i hamn. En inre undersökning af fartyget visade att en 

betydlig rubbning inträffat med cisterner och flyttbara 

saker i de vattentäta afdelningar, som voro längst akter

ut och hvilka följaktligen voro mest utsatta för explo

si~nen. I samma mån som afståndet akterifrån ökades, 

afto()"o tecknen till den våldsamma skakningen. ]'ogarne 

till ~ondensorns vattenrör uti maskinrummet v_oro spr~n~de 
och läckte betydligt. Den dubbla bottens mre platsrda 

var likväl alltigenom oskadad. På däck var den grofva 

förballmin"' som bildade kettingsbetingen (för akter-för-
bl . 

töjningarna?) sprängd. Tvenne mindre brandsprutor, som 

blifvit stälde ombord för att hjelpa till vid vattnets ut

pumpande i händelse af läcka, voro kastade långt från 

sina ställen, oob allt flyttbart, både lätt och tungt var 

lika omflyttadt. 

Några åskådare p&stå att vid explosionen t:e stora 

föremål uppkastades från däck omkring lO fot högt l luften. 

Tvenne af dessa voro de ofvannämndo sprutorna och det 

tredje var sannolikt ett af betingens timmer. D: r?d-

f .. ·· l en s· om blifvit O'J. orda af några får uh sma 
argsmar;: , b 

kättar, visade att dessa erhållit en allvarsammare sk_ak

ning än förut. En undersökning af Obct·o~as yttre s1da, 

sedan hon blifvit intagen uti torr docka, v1sade att hor~ 

blifvit ganska ordentligt träffad. Några . af plåta~ne l 

rät linie från explosionen voro starkt böJda och VIsade 

spår af bristning längs n~gra af pl&tvexlarne. På ett 

ställe var en plåt remnad alltigenom och vatten hade 

· t ·· t emellan den dubbla botten och rann ut då dockan 
m rang 

. . 

pumpades torr. Explosionens verkan synes vant m-
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skränkt inom mindre area än vid föregliende tillfällen 

och slutsatsen måste, eftet· hvad verkning·arno t · ' 

"Jk j" · 
U VIsa , 

o:I or 1gen bbfva den, att, under i Mrigt lika omstän-

dJgheter, bottenminan är mycket mera förstörande .. 

fl t . 
an 

y nunan. 

lVI~n hade vidtagit de vanliga anordniugarne med 

tryckmatare, och dessas resulfater komma liksom förut 

att vara af specielt intresse för komite'n H ·11 d 
· vt m essa 

resultat_er äro eller hafva varit är deremot kändt endast 

af komrterade, och kommer att, åtminstone för det när

:arande förblifva ~å, hvarför alla publicerade uppgifter 

1 detta afseende ~.J äro grundade på verklig kännedom 

om _f~rhållandet, liksom äfven det gjorda påståendet att 

konntoen sväfvar i ovisshet om dessa resulfater ·· d 
r • .. • .. 

s var e. 

Till fo!Jd af det for tryckmätareprofven anta"'na s _ 

s!em försäkrar ':Engineering" att en tillföriifligar·: öfve~

sigt utaf restdtaten oj kunde hafva erhållits på den när- • 

varande ståndpunkten af tillämpad vetenskap. 

~et är g~nska sannolikt att detta experiment blir 

det Sista af sitt slag emot liberon och att ·· t · 
, nas a sene 

ko~mer att innefatta mindre laddningar i närmare be-

rörmg, enär den kunskap korniten sökt erhålla rörand~ 
stora laddningar nu blifvit förvärfvad. 

Det har förut blifvit . påstått att om Ol1eron varit fullt 

rusta~ med maskiner, pannor, pansar, bestyckning, be

sä"ttnmg . och förråder, hon ej kunde undgått att, äfven 

fran börJan erhålla allvarsam om icke afgörande skada. 

Orsaken härför är att hon då gjort ett statiskt motstånd 

af omkring 10,000 tons i stället för omkring 1,000 tons 

som hon nu gör. Några påstå att i denna händelse far~ 

tyget äfven torde haft en viss fart, hvarigenom mot

ståndet skulle i någon mån varit fönninskadt, samt dess 

utom att då Obc1·ou är förtöjd för och akter .skulle detta 

v~ra en ersättnin~ för hennes mindre tyngd. Dessa på

staenden torde hkväl böra bestridas; inflytandet af far-

/ 



100 

tygets rörelse beror nemEgen helt och bället pä riktnin
gen af denna rörelse. Om riktningen är sådan, att den 
glir emot torpedon, hvilket torde vara den sannolikaste 
händelsen, så blefve stötl::nl! verkan derigenom ökad; om 
hon deremot passerade minan, skulle hennes fart, om 
den hade något inflytande, endast obetydligt minska stö
tens kraft, likväl endast under antagande att den vore 
fullt inom området för minans verkning. I afseende på 
förtöjningen kunna hennes 2:ne för- och 2:ne akter
kettingar, äfven om de vore styfbalade ej gifva någon 
equivalent för ett motstånd af 9000 tons. Med andra 
ord, det skulle ej erfordras en kraft af 2250 tons för att 
lyfta hvardera af dessa förtöjningar. Vi upprepa derför, 
att Oberon ej är ett riktigt mil.tt på motståndet och ej 
heller äro resultaten utaf en explosion af 500 lbs bom
ullskrut emot henne lika med resultaten af samma ex-

• plosion emot ett fullt utrustadt och bemannadt fartyg af 
samma storlek. Detta synes likväl ej minska försökens 
praktiska värde, utan snarare göra dem ännu pålitligare, 
då man alltid kan pilräkna större verkan än den nu 

erhållna. 

101 

strödda underrättelser. 
Ångbåtsfarten mellan Europa och Amerika. Sli-

som exempel på de f- tl ' fik • n ° MI Jga tra , som pagår för när-
varande mellan Europa och Amerika k .. . t b . . , an man gora s1g 
et . egrepp at ±ölpnde uppgift IJå de olika ånghåtslinie1:. 

na Jemte antalet af deras resor och inkomster af passa
gorare och fraktgods för 1873. 

Ångbåtslinier. 
l Antaliiinkorn;;t i dollars fur 
1resor -
J · Passngerare!Fraktgods. 

Cunard . ...... . . (med 25 iinrrare) 140 l 1,750,00011 4 536 000 
Inman · · · · · · · · · ( • 15 ~ ) 154 j 3,210,000 5,,544,000 
N orddeutscher Llovd . ( • 50 » )' ' H b J 172 2,320,000 5;366,400 
a~ urg-Amerika. · ( • 8 " ) 104 l,Gll,400 2 870 400 

~~~~nal · · · · · · · • · · • · · · · · · 156 1,545,000 /368,000 
. or· · • · · · · · · (med 36 imgare) 210 3 643 300 ' ' 

L1verpool and Great-- W estern ' · , 6,048,000 Wh't S · · · · · 100 1,265,000 2,640,000 
S 1 e- tar. · · · · · (med 7 ångare) 104 2,070,1100 3,993 600 

tate · · · · · · · · · · ( " 6 ) 32 179.250 844:800 
Gen~n·al Transatl~ntic ( » 5 » lJ 6_0 1,300,000 1,944,000 
Balt1scher Lloyd . . . ( » 4 • ) 
Great Western . . . . . . . l oO 500,000 750 000 
(jardiff ....... . ... : · · · · · 32 250,oooj 5oo:ooo 
Ufriga linier ..... .. . . : : : : ~ : :1 ~~ 1 i,~:~~~~ ~~~:~~~ 

Smnrua jl3(i8 j 19,804,450 j40,30\l,!WO 
119,804,450 

Snmma snmmorum J60,113,G50 
l l 

Mittbcilungen aus dem 
Gcbietc des Scewesens. 

"' Seglings-beskrifniug öf\'er viigen från .Java till 
Engelska kanalen. I Holland har nvlio-en af K "'l M t l . . . .; o on, . 
.r e e~ro.og1ska 1nshtutet i Utl"echt blifvit utgifvct segli.ngs-
bcsknfmng frän J a va till En ge l ska kanalen, samman
fattad . f'r:m en mängd fartygs loggböcker. Detta arbete 
har bhfnt utfördt i enlighet med professor Buys Ballot's 

8 
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förslag, som g11r ut på att först undersöka fartygen~ ge

ncrela track Mver hela resan, och sedan genom en s.tdan 

undersöknino- den bästa kurs blif'vit utrönt, dermed jem
f'öra hvar :ch en af de särskilda delar, i hvilka hela 

routen 1lifvit delad för undersökning. 
Arbetet är deladt i 2:ne delar, af hvilka den första 

beskrifver hvarje fartygs fullständiga track med datum 

af hvarje dess skärande af de uppgifna paraJel~erna och 

meridianerna långs vägen. Derigenom kan hvarJe skepps

förare, hvars loggbok bidragit till sammanfattningen af 

seglingsbeslcrifningarne, finna sin egen kurs undersökt 
och diskuterad, och kan derigenom blifva i st11nd att 

s· elf bedöma de fördelar han må hafva vunnit, eller det 

Jppskof han lidit vid de olika stadierna af vägen, ehuru 

det är jemförelsevis af föga intresse för en befälhafvare, 
om ha~ skär vissa punkter af sin väg litet förr eller 

litet sednare, ty det för honom vigtigasto är naturligen 

att nå sin destinationsort så tidigt som möjligt. 
Den andra delen visar en jemfiirelse mellan kur

serna, som styrts af hvart och ett fartyg, och genom en 
nogrrrann undersökning af den tid, som erfordrades för 

hva~ och en af dem att segla från en punkt till en 

annan i hvarje månad af året, har man deducerat deras 

track som gjort de kortaste resorna, t. ex. 
Pag. 13 jemföras antalet dagar från J a va till 20° 

ostlig long., till 25° sydlig latitud och till Lizard för 

hvarje fartyg, allt eftersom det skurit 25° sydlig lat. 

öster eller vester om 5o ostlig long. 
Pag. 14 säger att det är likgiltigt om ett fartyg går 

öster eller vester om St. Helena. 
Vid den första undersökningen af de olika vtigarne 

blef det snart uppenbart att vissa skärningspunkter borde 

sökas så nära som möjligt, under det att på andra paral

leler eller meridianer ma u hade mera rum att ge på och 

kunde rätta sin kurs efter rådande vind och väder. 
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Pag. 15 visar att dii man skär lat. 5° S., vester om 
17° 5' vest är medel-passagen från Cap till Lizard 63 

dagar, under det att den blir 66 dagar för de fartyg, som 
skära öster om 16° 5· vest. 

Pag. 16 visar 62 dagars passage till Lizard (från 

Cap) då man skär Eqvatorn pil. eller vester om 23° vest

lig long., under det att resultatet är 67 dagar, då linien 

skäres på eller öster om 21° vest. Vidare visas att, se

dan man passerat 10° nordlig lat., är det en afgjord för
del att skära 30° nor;dlig lat. öster om 37° , vest. Denna 

kurs tar 63 dagar från Cap till Li:mrd1 i stället för 67 

dagar, om man går vester om nämnde longitud. 

Pag. 22 visar att det är bättre på 19° vest att hålla 

norr om latitudsparallelen för 47° än söder om den
samma. 

På pag. 38-tO visas att bland olika fartyg, de bästa 

seglarue ej alltid äro de som göra kortaste passagerna, 

och att detta beror mera på val af väg än på fartygets 
segelegenska per. 

P ag. 104 visar en tidsvinst af l O daga.r1 
om man 

följer den kurs1 som angifves vara den bästa. 

Alla resnitatema äro sammanförda i en generel tabell 

åtföljd af 12 förträffligt framstäida sjökort. Dessa kor~ 
visa genast, för hvarje månad i liret medel-b.redd och 

riktning för h varje fördelaktig trackt från Cap till Kana

len, en fördel som bäst och fullast erkännes af dem som 
' 

till följe af dåligt väder eller andra omständigheter haf-

va blifvit drifna ur sin kosa, och skola finna det här· 

igenom lättare att med minsta möjliga uppskof komma 
på rätta vägen igen. 

Amsterdam-ön. (Indiska Ocean.) Commodore Good
enough har med engelska ängkorvetten "Pearl(; under 

passagen från Cap till Australien förl. år besökt denna 
ö och skrifvcr derom följande: 
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Amsterdam-ön blef delvis undersökt under en hastig 

sjiimätning af navigationsofficern, L:t Henry Hosken om

bord å korvetten "Pearl". 

Ön kom i sigte kl. 4 ,20 f. m. den 30 Aug. på 1'2' 

rlistans i S. O. t. O. Öns vestra, södra och östra sida 

kringseglades på omkring en minuts distans ntan att 

finna botten med handlodet. Lodskott på 120 och 60 

famnar, svart sand, erhöllos pil 3h minuts afstånd från 

ostsidan och derjemte nära N.O.-pynten af ön (Hosken 

point) från 7 till 17 famnar i en liten bugt, som bildas 

af en fördjupning i kusten. Friln Hosken point gilr ett 

ref ut 3 kabellängder. 

Bergen på vestra sidan af ön stiga brant upp fdin 

klipporna vid hafskanten och tvära branter som sträcka 

sig långs kusten nordvestvart hän, göra ett landnings

försök på denna sida af ön gagnlöst, äfven om det vore 

möjligt, tillfölje af omöjligheten att komrna i det inre. 

Sydvestra pynten, d'Entrecasteaux udde, är anmärk

ningsvärd. genom sin spetsiga topp och taggade kanter. 

Utanför denna udde passerade "Pearl" genom ilack af 

färglöst vatten ( discoulolll'ed), förorsakad t antingen genom 

affall från klipporna eller och genom färskvattensström

mar som man kunde se utgjuta sig i hafvet. 

Svåra pränningar syntes bryta sig på vestra och 

södra sidan af ön, med ett baksvall af omkring 3 kabel

längder, antydande oren botten. 

Östra sidan af Amsterdam-ön bildar en motsats till den 

vestra ; landet reser sig med sakta sluttning frll.n de 

norra och södra pyntarue till ett berg, hvars topp synes 

vara nära öns midt. Åtskilliga kratrar af stor höjd äro 

synliga. 
Pä norra sidan af ön i en liten fördjupning vester 

om Hoskenpoint, ligger en koja i en liten dalgång 

stundom upptagen af fiskare, Ingen grönska finnes pä 

' ) 
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öns vestra sidan. På södra sidan är marken beYuxen med 

långt gräs. På nordöstra sidan nära kusten äro smfL 

träd; gräset är här längre och tjockare än sydvart, som 

gör gåendet derigenom besvärligt. 

En landningsplats fanns på nordöstra sidan af ön 

s?der om Hosken point, nära en öppning i klippan; dy

mogen brytes der af sjögräset (kelp). 

Låringsbåten ankrades på 4 famnar och hvalbåten 

firades akter från densamma tills nära stranden. di!. man 

icke hade någon svårighet att hoppa pil kiipporna. 

"Pearl" lilg emellertid bi. 

Ingen landningsplats kunde upptäckas långs ves t ra 

sydvestra och sydöstra sidan, men pil östra, som är i lä 

och med temligen ringa sjö, kunde en bflt hafva nalka!s 

kusten och landning möjligf>n- verkställts: 

"Pearls" ankarsättnt'ng. I don bugt, hvarest man 

lyckades finna err landningsplats YlH äfven en ganska bra 

temporär ankarsättning med vindar från N.N.V. till Syd. 

Med södra udden af sjelfva bugten i S. 1/
4 

V. och Ho

sken point i N.V. t. N. träffar ett fartyg 10 a 15 fam

nar fin, svart sand. Det täta "kel p" -flack som sträcker 

sig .sö~or om Hosken point, synes bryta sjijns styrka 

nornfran. 7 famnar träffados bland kelpen, .ocb 10 till 

17 famnar en fartygslängd dorifrån. 

Den torna fiskarkojan ligger på andra sidan bero·. 

ryggen omkring 3
/ 4 mil (Eng.) från ankarplatsen, och ~r 

omkring 30 fot lång och 15 fot bred samt synbarligen 

bygd af öns trän, som växa på skyddade ställen. Vid 

"Poarl's" besök var kojan i godt stånd och skulle j om to 

en närbelägen häla, kunna i händelse af behof lemna 

skydd för 40 a bO personer. I1Jn journal på franska oc.h 

förd af någon från 1\fauritius samt daterad den 27 .Dec. 

1870, fanns i kojan och omnämner att en brunn bli(vit 

gräfd. Byggningen syntes hafva varit oLebodd för flera 
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månader, och, enligt hvad det visade sig, sednast upp

tagen af ett skälfångare-sällskap eller fiskare. 

Färska spår af en fullväxt ko eller oxe och af kalf 

eller bagge observerades äfvensom lamningar af får eller 

getter. Öfverflödande tillgil.ng på gräs för boskap funnes. 

En fläck nära huset sådan det syntes frll.n skeppet, 

och hvarest grönskan syntes vara grönare än annorstä

des och nästan räcka ned till vattenbrynet, visade sig 

vara en koltäppa. 

En mängd präktig klivptorsk vägande från 8 till 35 

skålp. hvardera fångades på banken nära ankarplatsen; 

ej en enda skäl observerades från "Pearl", ehuru tidi

gare sjöfarande säga sig ha sett dem i stort antal. 

Der syntes vara öfverflöd på färskvatten, som rann 

ned för de branta klipporna på öns sydsida, men san

nolikt svårt att komma åt. 

Den undersökning, som gjordes af H. M. S. Pearl 

bestyrker föregående uppgifter om öns utsträckning, 

neml. omkring 5 mil lång och 4 mil bred samt 2600 

fot hög. Också öfverensstämde ankarsättningen i bugten 

på nordöstra sidan i det närmaste med Lieutenant Ho

skens beräkning, neml.lat. s. 37° 49' long. o. 77° 33' 20". 

Naut. Magazine. 

Affyrning af kanonerna ombord i fartyg medelst 

elektricitet. För att man vid exercis ombord i de fartyg 

der kanonerna affyras med elektricitet, skall, så mycket som 

möjligt, kunna göra sig förtrogen med hvad som under 

drabbning kan förekomma, har Engelska Amiralitet be

fallt, att alla fartyg som äro försedda med elektriska 

apparater för affyrning skola hädanefter hvarje qvartal 

affyra tvenne lag med elektricitet på ett mål, dervid ett 

lag samtidigt affyras på hvarje sida, undantagandes då 

under qvartalet täflingsskjutning eger rum. Den vid 

dessa iillfällen använda amunitionen tages af det för q var-
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talet bestämda amunitionsförrådct, hi.io·sta laddninoen och 
o " 

Pallisar projektiler skola användas ombord ii pansD.rfar-

tygen och oladdade bom ber ombord i de abepansrad e 

fartygen. Under denna exercis bör fartyget vara under 

gång för maskin och göra en fart af minst 8 knop ; af

ståndet till målet bör icke öf,·erstiga 600 yards, kano

nm:na affyras af en officer, som innehar en s~dan plats 

att han direkte kan mottaga order nf den som under 

drabbningen förer befälet. 

Denna exercis bör utföras på följande .sätt : Sedan 

chefen bestämdt direktionen och afståndet till målet som 

skall beskjutas, a:nbefaller han kanonernas riktning i en

lighet dermed, farten regleras till minst 8 knop och far 

tyget bringas att stäfva en slidan kurs att det komme1· 

att passera framför målet på den bestämda distnnsen . 

Då man nalkas målet bör roret så litet som möjligt 

manövreras. Emellertid skulle det kunna inträffn att 

fartyget icke passemr noggrannt på eller i närhet(•[] af 

den bestämda distansen, i denna händelse får icke laget 

affyras utan bör evolutionen förnyas tills man passerar 

nästan fullkomligt på den önskade distansen. En full

ständig rapport öfver denna skjutning afgifves ti11 Ami

ralitetet, upptagande noggranna uppgifter i synnerhet öf

ver följande punkter: 

Afstånd och direktion på hvilka kanonerna varit 

riktade ; afståndet på hvilket miilet var ifrån fartyget 

då eld gafs ; afstiindet från målet hvarpå projektilE)n 

träffade vattnet, till höger eller venster, framför eller 

bakom; ungefärliga dimensionerna af den vattenhvirfvc l 

som uppkommer vid projektilens nedslag; detaljer öfver 

ofullkomligheterna eller bristerna hos såväl dc elektri

ska apparater som tjena till att affyra kanonerna, som de 

hvilka äro afsedda för torpederna, eller hellre de sanno

lika orsakerna som skulle kunna hafva förorsakat dessa 

bristfällig bP ter. Hcv. MarL. et Colun. 
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Vet·l<lens snablmste ångare. :Mr Tbornycroft har 
l . b gt en ångbåt på uppdrag af Indiens rege-ny 1gen yg .. .. .. f, ring för fart på Orissa-kanalen som go r skal for o 'an-

stående rubrik. 
Detta ovanliga fartygs hufvuddimensioner äro: 
L "ngd 87' bredd 12', djupgående 3' 0". a ' 'l Den kontraherQde hastigheten var 20 Eng. m1 

timmen. Skrofvet, maskinens arbetande delar och pro
pellern ( Thornyerafts patent) äro af bessemer-stål; trädar-
betet af teak. . 

Vid den officicla profturen den 14 Apnl uppn~dde 
f .. l· de resultat· med strömmen 25,08 Eng. m1l pr. man o ]UTI · ' • • • • ,. mot strömmen 24,15 m1l pr. timme. VId en an· timme; . 

dra officiella proftur den 17 Apnl uppnåddes en medel-
fart af 22 Eng. mil pr. timme, ut~n att fingtrycl~et föll. 

Denna hastighet är i och för s1g utomordenthg. Ta-
d Snlå dimensionerna af en blott 87' lång båt ger man e o .. . b t l t de sao är det alldeles förvanande och ofver-1 e ra< an , 

träffar alla hittills uppnådda reosultat. o o 

Värdet för torpe.do-ändamal af snabbgae~de angbå
.. 1 ä dt och olika främmande regermgar hafva tar ar er< n 

beställt sådana hos Thornycroft. . 
N .. t d bRta1• kunna byg()'as så att de vid mått-ar orpe o a o . 

lig SJU uppnå en fart af 16 till l~ ~no~, så skall kng
föringen till sjös få en oväntad forandnng. 

''Devastatious" rullning. :Med vågor af 400 a 650 
fots längd, :zo-26 fots böjd oc~ en svängningstid af 
l " "'-15 sekunder var Dovastatlons största öfverbal-

J,'-' ' 'd ')7 '/ o · 'd 7 '/ knops fart med vinden pli. Sl an ~ l , mng v1 l , 
hvaraf 13 till lovart och 14 '/2o ~t lä. 

Stampningarno öfverstego aldrig 11 a/4 o. 
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kulbanor for geviir. Itedogörelse för Artilleribefiilets skjutöfningar il 
Tånga 187 4. Skjntförsök, utförda vid Christianstad i Augusti och 
September 1874. 

Dansk. 

TIDSI\.RIFT FOR S0V JE SEN. 9de Bind. Sde og Pde Hefte. 
V ort S0forsvar. Om Forsvarssagen. Det nye forslag till Lov om 
Sovrernets ordning. Om Afstandsmaaling. Om Reglerne for att 
undgaae Paaseiling. Islands Betydning for meteorol~gien 

Engelsk. 

NAUTICAL MAGAZINE Dec. 1874. Förslag angående sjö-
kompasser. Våra kolonier. Adams's coelometer. Skeppsbyggnad 
under år 187 4. Färgade sken för öppna båtar. F örslag till modi
fikationer i hittills gällanrle reglor for undvikande af ombordliiggniug. 

ENGINEERING, 23 Okt. 1874: Om profturer med Engelska 
ångfartyg. Den liimpligaste methoden ntt bringa sigtlinien på kanoner 
att inträffa med målet. 

D:o 30 Okt.. Solar thermometrar. Bessemers gyroskopiska kon
trollapparater. Luftrensniugsmaskin. 

D:o 6 Nov. Tidvattnet i Themsen. Om profturer med .Engelska 
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ångfartyg. Profturer med H. M. S. Audacious. 1'orpedo-experi-

menter. Sidney hamn. ' 

D:o 20 Nov. Undersökning angående f6rlusten at Engelska 

ångfartyget «Chusan». Ångpannor i Engelska flottan. 

D:o 27 Nov- Om lifriiddning till sjös. Inspektion afjernfartyg. 

D:o 4 Dec. 81 tons Kanonen. Torpedo-erperimenter. 

D:o 11 Dec. Lifräddningsflåtar. Undersökning angående förlu

sten af Engelska ångfartyget «Mary». 

D;o 18 Dec. Profturer med H. M S. Himalaya. Ångfartyget 

«Bessemen. Om förlusten af masterna på stora seglande jernfartyg, 

Fransk. 

REVUE MARITIME ET COLONJALE, Nov. 1874. Försöken 

med pansarfre~atlen Suffren. Nya liebriderna och ögruppen Santa 

Cruz. Tysklands ölogsmarin. Om sjövapnen och deras anviindande. 

Förenta 8taternas örlogsmarin. Om ryska flottan under ett Europe

ilikt krig. Moncrieffska lavetten. Tyska torpedofartyg m. m. 

D:o d:o Dec. 1874. Franska sjöofficerares litterlira verl<samhet 

i till sjöväsendet hörande ämnen under sistlidne år. Studier öfver the

orien af Sextanten~ fel. Geografiska samfundets instruktionsprogram 

för navigatörer till ledning för studerandet af hafvets fysiska geografi. 

Om engelska sjöartilleriet. Affyrandet af kanoner ombord i fartyg 

niedeist en elektrisk apparat. Engelska Amiralitetets föreskrifter rö

rande handterandet. af torpeder. m. m. 

Tysk. 

MITTHElLUNGEN AUS DEM GEBIETE DES SEEWESENS. 

Vol II N:o 12. Om artilleriets bruk till sjös. Trenne afhandliogar 

öfver sjötaktik. Nya skjutpjeser i Förenta Staterna. En ny torpedo. 

Engelska krigsfartyg under byggnad. Elektrisk underhafsbelysning. 

m. m. 

l 
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S~mmandrng af Kong). Bref, 'Förordningar, Generai

Oider m. m., utgångna från Kong) s ... .,. .. 
·· · · ~otorsvars-

Departementet. 

År 1874. 
(Kongl. Bref.) 

Juli d. 14 L'" 
. OJt~anten vid kong!. flottan J. Lidm an tilldelas ett sti-

~endmm af 2,000 francs för 2:dra året af sin tjens1göring 
1 Fransk örlogstjenst. 

Aug. d. 4. Underlöjtnant N Sund t .. . 'lid l . 

ä 
· s rom ti e as stipendium för 2·dra 

ret af hans tienst .. · · s · · 
" .gormg 1 torbnttanisk örlogstjenst att 

utgå med 126 pd st. 

» d. 21. :f de _i Carlskrona förlagda matros- och skeppsgosse-

ompalller skola sammanlagdt 16 nummer af de förra 

ooch 12 nummer af de sednare inöfvas till tjenstgciring 

sasoro hornblåsare och trumslagare och såsom sädana i 

r~~llorna up~föras, med· iakttagande likväl att deras mili

t'~~~ yrkesbildning derigenom icke eftersiittes. 

» d. 11. LoJtoanten vid Flottan W. Bretzner tilldelas stipendium 

~f 2,0~0 francs för andra året af sin tjenstgöring i Fransk 
orlogstJenst. 

År 1874. 
(Generalorder). 

Aug. d. 7. Kaptenen m m c c E t .. b .1. . . · · · · ngs rom ev1 Jas in- och utrikes 

tJenstledighet frän och med den 9 dennes tillinnevarande 

månads slut. 

» d. 12. Löjtn~_nten_ vid flottan L. Södermark tillätes att emottaga 

och bara nddaretecknet af Kong! Danska D b 

» 

orden. · anne rogs-

d. 17. Korvetterna ocaf Ch h L . 
apman« oc « ogerbJelke« skola efter 

återkomsten till sina respektiva stationer,- omkring den 
10 September, afrustas och afmönstras. 

d 21. Utfårdas föreskrifter rörande båtsmännernas och båts

mansrekryternas uppfordring till tjenstgöring ll stationen 

eller genomgående af rekrytskolan jemte med ~tadgande 

~tt båts~an, som under uppfordringstiden rymt, skall, 

~II fnll_go:ande af honom åliggande tjenstgöring, sedan 

.an ~hfvJt ertappad, qvarstanna vid stationen lika lång 

tid elter det att kompaniet i öfrigt hemförlofvats som . 

han under rymningen varit frånvarand e. ' 
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Aug d 22. 
s d. 

s. d 

d. 24. 

Korvetten .Thor« skall afrusta~ och uppliiggas 
K aptenli\jtnanten vid K. M: t s flottas nya ~·escn·stat ~rih. 
c. A. W achtmeister beviljas en månaels m- och ntnkes 
tjenstleclighet från och med den 5 instundande Sep-

tember. 
Korvetten .Gefle« skall klargöras för att, omkring den 7 
niistkommande Oktober, kunna utgå ptt expedition till 
afliigsnarP farvatien. Besättningslistan upp:agcr : ?.hef: 
kommendörkaptenen och riddaren N. A. F1scherstrum l, 
sekond: kaptenen och riddaren R. G. von Heden~et.'g l, 
kommenderade officern-re 5, navigationsofficer l, ctnle 2, 
underbefiil och manskap 156, summa 166. 
Af de u «Gefle's• besättningslista upptagna befäl, un 
derbef:il och gemenskap skola från Stockholms station 
kommenderas: 

2 kommenderade officerare, l styrman, 1 konstapel, 
1 skeppat·e samt 10 matroser och j11ngmlin, hvilka alla 
höra inställ!\ sig i Carlskrom\ omkriug <len 15 niist.konr 
mande September. 

" d. 26. UnderlUJ"tnanterna vicl flottan C. G. von Dieclerichs och 
E. G. M. Schale slwla deltaga i den uya liirolmrs, som 
vid Gymnastiska Central-institutet tager sin början inne-

varande höst 
Lö"tnanten G. J. Sj<",berg och underlöj tnanten E. C. Bru-

~ f l"d o 'b"" . l sewitz skola fortsi<ttn den af dem Gr 1 et nr pa Ol'Jac e 
lärokurs vid samma undervisningsverk 

d Nedannämnda off1ceri1re af kong!. flottan tillåtas ·att 
S · D b emottaga och bi\ra följande tecken af danska ann e rogs-

» 

orden, nemligen: 
Konteramiralen och kommendören med stora korset 

af IL S. O. m. m. J. R Lagercrantz: storkorstecknet; 
kommendörkaptenen m. Jn. J. H. Ankarerona: kom

mendör af 2:a-klass-tecknet, och 
kaptenen m. m. frih. M. D. Ruth : ridclaretecknet. 

d. 26. Ynglingarne A. von Eckennaun, W. HanC1iltCon,AEl' .
1 

Cark-

1 S J Frick A A. l'tydberg och . . 1 mar · eson, · · ' o ••• • 

tillåtas att såsom extra kadetter pa egeu kost åtfolJa 
korvetten • Ge fl e« p u detta fartygs nu föreEtående öf-

uingsti\g. . 
d. 28 . . En af kotvetten «Balders< 5,63 tums bakladdmngskano 

ner må placeras 1\. korvetten «Gefle« och åtf~lj.a sist· 
nämnda fartyg under dess nu förestående exped1hon, 

d. 2!). Kommendörkaptenen och riddaren !If K . S. 0., O. La
gerberg förordnas att tills Yidare yara chef för Carle-

. ' 
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krona stations skolor och kaptenen G, N. af Klercker 
at.t tills Yidare vara iildste instruktionsofficer vid Carls
krona stations exercisskola. 

Sept. d.. 4. Kaptenlöjtnanten i Kong!. Maj:ts flottas nya resenstat 
grefve C. G. von lloseu beviljas en månads förliingning 
å hans nu innehufvande in- och utrikes tjeustledighet.. 

~ d. 5. Den för korvetten «Gefle, under den 22 sistlidne Au-
gusti utfärdade besättningslista skall ökas med en haut
boist. 

S. J. Kommendörkaptenen af l :[t kl. m. m. A. V. Zethelius 
skall afresa till Karlskrona. för att öfvervara. derstädes 
förest<1ende minförsök. 

« J. 7. Den f0r korvetten «Gefle» under den 22 sistlidne Au
gusti utfiirdade besiittningslistn ~kall ölms med en va
pensmed. 

« d, \l. Fuljande krutladdningar fastsUlllas for flott!lns 4,1 tums 
refflade och bandade framladdningskanoner, nemligen: 

5 skål p. nu brukligt svenskt styckekrut, till vanlig krigs
laddning och exercis, samt 

6} skål p. samma slags krut til! krigsbruk i undantags-
fall. · 
Vid salut med ifrågavarande kanoner må användas sam
ma krutladdning som vid exercis, nemligen 5 skålp. 

« d. lO Kommendörkapten vid flottan m. m. K. Peyron beordras 
att bitri1cla befiilhafvaren for Kong!. Fortifikationen vid 
uppgörandet af forslag till ifrågasatt hanmanlUggning vid 
Carlsborgs flistuing. 

< el. 15. En komite af svenska och norska sjöofficerare skall den 
l nitatkommande Oktober sammantriida i Stockholm for 
att gran~ka af Fjöförsvardepartementets tekniska byrå 
utarbetadt förslag till sjötaktik- och signalbok, samt att, 
för den hiindelse hufvndgrunderna i te:b:11iska byrfmF for
slag af komitcen gillas, inkomrna med ett på de samma 
fotad t underclåningt forslag till taktik- och signalbok för 
de förenade rikenas flottor, att kunna triida i stället for 
iinnu gUllande, åren 1841 och 1842 nådigst faststiilda 
signal- och evolutionsbok samt telegrafsignalbok for 
Kong!. Maj:ts forenade rikens flottor. Till svenska leda
möter af ifrågavarande ko mi te iiro utsedda: Kommen
dörkaptenerna m. m. C. P. Virgin, J. U. G. Ameen 
frih. F. W. von Otter. 

« d. 16. Ynglingarne A. T. C. Gyllenkrook och J. G. A. Crafoord 
tillåtas att, i stiillet för ynglingarne Ekermanu och Ahl-
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mark, såsom e11:tra kadetter pt\ egen kost åtfölja korvet

ten «Gefle• på detta fartygs nu förestående öfningståg. 

Sept d. 28. Kanonbåten «Motala» skall klargöras för att, för~edd 

med fulla förråd, kunna inmönstras omkring den 20 

niistkommande November or.h afgå på vinterexpedition 

till rikets vestkust. 

d. 29. Löjtnanten vid Kong!. flottan A. O. L. Arehn beviljas 

6 månaders inrikes tjenstledighet från och med den l 

instundande Oktober. 

Okt. d. 2. Underlöjtnanten vid flottan, frih. A. G. N Leijonhjclm 

beviljas 6 månaders in- och utrikes tjenstledighet från 

och med den l November innevarande år. 

« 

« 

d. 3 Korvetten «Gefle» skall inmönstras den 7 dennes. 

d. 6. För kanonbåten «Motala» utfHrdas besättningslista upp
tagande: chef: kapten F. A. Fachs I, kommenderade 

officerare 2, underbefäl och manskap 32, summa 35. 

d. 7. Löjtnanten vid flottan grefve C. O. Cronhjelm beviljas 

6 månaders inrikes tjenstledighet från och med den 12 

dennes. 
d. 20 Kommendörkaptenen vid flottan m. m. E S. K. Peyron 

samt kaptenen vid flottan m. m. J . C. E. Christerson 

tillåtas att emottaga och biira den fön·e kommendörs 

och den sednare riddaretecknet af Kong!. Nederländska 

Ekkroneorden. 

" d 23. Underlöjtnanten vid flottan L. Sidn€!r beviljas 6 måna

ders inrikes tjenstlsdighet från och med den l instun

dande November. 

Nov. d. 2. Kanonbåten «Motala .. skall inmönstras den 20 dennes. 

c d. 4. Kong!. Maj:ts har, i sammanhang med nådiga reglemen-

tet för Kong!. flottans exercisskolor af den 15 sistlidne 

J u ni, i nåder anbefallt nytt formullir till förhållningsbok 

att hädanefter tjena till efterrättelse. 

« d. 9. Kanonbåten «Gunhild» skall afrustas och upplliggas. 

« d. 10. Chefen för Smålands båtsmanskomp.ani tillåtes att, under , 

detta kompanis nuvarande uppfordring till tjenstgöring 

vid Karskrona station, vistas inom sitt kompanis stånd 

så liinge som Btationsbefålhafvaren pröfvar sådant för 

tJensten lämpligt. 

"' d. 26. Kanonbåten «Alfhild» skall afrustas och uppläggas. 

., d. 30. Kommendörkaptenen vid Flottan m, m. C. Ph. Virgin 

skall från och med dell l Januari 1875 och tillsvidare 

vara stabschef hos chefen för flottans militärpersonaL 

Dec. d. 5. Ingeniöreu m. m. H. A. Grahm skall, från början af Ja-

nuari månad 1875 och nnder den tid af samma är, son:i 

115 

direktören m. m. V. Gjerling i egenskap afriksdagsman 

lir frånvarande från Carlskrona station'af Kong!. flottan 

bestrida chefsbefattningen för niimnda stations marin: 

ingeniörsdeparte men t. 

« d. 10 . .Kaptenen vid flottan m. m. E. Nordenfalk skall, från 

och med den l nästkommande Januari och tillsvidare, 

tjenstgöra såsom adjutant hos chefen för flottans mili

tärpersonaL 

« d. 14. Kaptenen vid flottan P G. H. Starck skall tillsvidare 

vara chef för Tjusts båtsmanskompani, efter till adjutant 

hos chefen för flottans militärpersonal kommenderade 

kaptenen E. Nordenfalk. 

S. d. Kaptenen vid flottan E. Nordenfalk placera~, från och 

med den l niist~ommande Januari pit Stockholms sta
tion. 

" d. 24. Kommendörkaptenen vid flottan och riddaren af Kong!. 

« 

Svärdsorden m. m. E. S. K. Peyron •kall, från och med 

den l nästkommande Januari, tillsvidare vara chef för 

ejeförsvarsdepartementetskommandoexpedition, efter kom

mendörkaptenen af l kl. m. m. friherre O. Stackelberg, 

som från och med nämnde dag, · tillsvidare skall vara 

chef för underofficerspersonalen. och ordförande i förvalt

ningsdirektionen vid flottan i Stockholm. 

d. 28. Ångfartyget "Valkyrian» skall afrustas och uppliiggas. 

S. d. Kaptenen vid flottan m. m. M. P. von Krusenstjerna 

skall var~ ledamot af den under den 15 sistlidne Sep

tember tillsatta svensk-norska komite, till granskning af 

tekniska byråns förslag till sjötaktik och signalbok. 

S. d. Kaptenen vid flottan m. m. C. C. Engström placeras på 

Karlskrona station af kong!. flottan från och med 1875 

s. d. 

s. d. 

års ingång. 

Löjtnanten vid flottan m. m. O. Lindbom placeras på 

Stockholms station från ~ch med den 1 Januari 1875. 

Nedannämnda officerare 1kola, från och med den 1 nilst

kommande Januari, tillsvidare bestrida följande befatt

ningar vid Karlskrona station nemligen: 

Kommendören m. m. A. Rosengren: chef för under

officerspersonalen och tillika ordförande i förvaltningsdi
rektionen; 

Kommendören m. m. gr~fve A. R. Cronstedt: chefför 

matroskåJen, för uppfordrade båtsmän samt för underbe

fålskolorna och exercisskolan. 

Kommendörkaptenen m. m, O. Lagerberg: chef för 
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~kepp~gossekfmJn och ,tillika ledamot af förvnltning~di rektionen; 
Kaptenen m. m. A. Lind af Hageby: chef för l:a och 2:a ma\roskompanierna samt tillika ledamot af förvaltningsdirektionen ; 
Kaptenen O. Öhrström: chefför 3:e och 4:e matroskompaniernn. 
Kaptenerna C. af Trolie och A. Meister: informationsofficerare vid nuderbef>ilsskolorna. 
Kommendörkaptenen af l:a klassen m. m. C. F . Kalle : chef för Mindepartementet; och 
Kaptenen m. m. C. C. Engström: chef för artilleridepartementet. 

Dec. d 29. NedannHmnda officerare skola, från och med den l niistkommande Januari, tillsvidare bestrida följande befattningar vid Stockholms station ncmligen: 
Kommendörkaptenen och riddaren C. G. Lindmark: chef för matroskaren, för uppfordrade båtsmiin samt för underbeflilsskolan oeh exercisskolan: 
Kaptenen och riddaren R. von Hedenberg : cheffur o:e och 6:e matro~kompnnierna samt tillika ledamot af förvaltningsdirektionen; 
Kaptenen A. Bt·oberg: chef fur till öfning uppfordrade båtsruiiu samt tillika ledamot af förvaltniugsdirektionen; och 
Kommendörkaptenen och riddaren O. F. Kretiger: chef för Artilleridepartementet. 

S. d. Kaptenen vid flottan och riddaren J. C. Christerson skall, från och med den l niistkommande Januari, tillsvidare vara ledamot af sjöforsvarsdepartementets militliriskt tekniska byril. 
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