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1872. 

Föredrag i Navigation, Nautikal-Astronomi m. m. *) 

Ibland de åtskilliga ämnen som N avigatians-veten
skapen i sin helhet omfattar, och hvilka, genom sednare 
tiders framsteg, vunnit en förkofran och utveckling, som 
göra dem förtjenta af särskild uppmärksamhet, och hvil
ka dessutom betraktade från allmän synpunkt, böra vara 
af stort intresse, gifves icke något som fur navigatören 
kan vara af större betydelse och nytta, än det, som har 
afseende på de hjelpmedel hvaraf han betjenar sig fur 
att bestämma sitt fartygs ställe och vägleda det orter 
emellan. :Med dessa hjelpmedel förstå vi i första hand: 
kompass, logg, lod och sjökort, eller de instrumenter hvilka 
utgöra navigationens s. k. terrestra hjelpmedel. 

Öfver niigra af de märkligaste uppfinningar och för
bättringar, som, till fullkomnande af dessa vigtiga in
strumenter, pit sednare tider blifvit gjorda, skola vi der· 
före i det fuljande lerona en, frän de tvenne sednaste 
årsberättelsema för 4:e Vetenskapsklas:;en fortsatt, kort
fattad redogörelse. 

Sjelfr·egistt•cr;mtlc IHlntisl•a instt•umentei'. 

Till följe af kompassens och den vanliga loggens 
inrättning, och de orsaker som ,-erka till oupphörliga för
ändringar i deras angifvelscr, siisom: vindens vexlande 
rikt~ing och styrka, olika segelföring, vågrörelsernas in
verkan, ofullkomlig styrning m. m., erfordra dessa båda 
instrumenter i nästan lika hög grad en ständig påpass
lighet och uppmärksamhet, för att, sR virlt deras ofull-

*) Af föredraganden i 4:de vetensbpsklassen, kapten C. afTrolle. 
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komliga inrättning i öfrigt mcdgifver, kunna anses silsom 
tillförlitliga indikatorer på fartygets styrda kurs och seg
lade distans. 

I ett örlogsfartyg der kompassen ständigt öfverva· 
kas, och der loggning regelbundet verkställes h varje half
timma och ibland oftare, då omständigheterna dertill för
anleda, både böra och kunna dessa tvenne vigtiga in
strumenters angifvelser - förnämligast kompassens -
erhållas med en mot behofvet svarande grad af tillför
litlighet. Men i ett handelsfartyg, med sitt i allmänhet 
fåtaliga befäl och besättning, hvars tid och uppmärk
samhet måste delas mellan en mängd olikartade göromål 
hvilkas utförande ofta kräfva biträde af "alle man", blif
va dessa instrumenter oftast försummade, och deras an
gifvelser först i behofvets stund vanligtvis uppskattade 
och antecknade efter gissningarnos godtyckliga måttstock.*) 

•') I betraktande hltraf är det förvånande, att ett sit enkelt och 
praktiskt hjelpmedel, som den s. k. «Pinnkompassen» erbjuder, åt
minstone tillsvidare, i saknad af andra mera fullkomliga inrättningar 
för angifvandet af fartygets stynhL kurs, icke kommit i allmännare 
bruk, utan snarare synes vara på god väg att alldeles råka i glömska. 
För dem, som icke varit i tillfiille att se ett dylikt instrument, med
delas nedanstående beskrifning på dess inrättning och användande. 

«Pinnkompassen» består af en cirkel af trä, med derå diametralt 
uppdrag~a hela- halfva- och qvart-streck, på hvilka finnes hål för 
pinnar, genom hvillm den stäfvade kursen betecknas. Rorgängaren 
nedsittter nämligen, flera gånger i timmen, ett sådant märke på det 
streck å trlislnfvan, som motsvarar hvad fartyget ligger an enligt 
styrkornpassen; och vid slutet af timmen verksHiller vaktchefen en 
slags koppling af dessa kurser, bestående deruti: att 2 och 2 af de 
på de mest åtskiljda strecken beli.igna pinname succesivt flyttas lika 
mycket tillsammans åt det mellersta strecket, hvarigenom slutligen 
alla eller de flesta pinnarn e inträffa på ett och samma streck, so m 
då utmärker medium af kurserna. 

På en del af dessa instrumenter brukar vara uppdraget en cirkel 
indelad i lika delar, som utmärka knop och dess underafdelningan 
for att, genom nedsättande af pinnar i de å delningsmärkena anbragta 
hålen, äfven kunna beteckna fartygets fart. 
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Ehuru en dylik försummelse eller vårdslöshet i far
tygets navigering under segling i "öppen sjö" i allmän
het icke bör medföra några allvarsamma följeler för far
tygets säkerhet, så kan det deremot under angöring, eller 
segling i närheten af land, under tjocka och i salmad af 
astronomiska observationer, lätt leda till förlust aflif och 
egendom. Talrika exempel härpå skulle kunna anföras, 
för att icke tala om de många händeiser, då under så
dana omständigheter "okända strömmar och tidvatten" 
fått upp bära hela skulden för ett uraktlåtet eller förs u m
madt iakttagande eller användande af kompass och logg. 

Man har derföre, i ändamål att minska besväret och 
till vinnande af större tillförlitlighet och noggrannhet 
vid bestämmandet af fartygets styrda kurs och seglade 
distans, föreslagit an vändandet af sj cifregistrerande ap
parater. 

Vid de flesta af nutidens astronomiska och meteoro
logiska observatorier antecknas många af der befintliga 
instrumenters angif\ els er medelst sådana apparater, h vil
ka utföra sitt åliggande med en tillförlitlighet, fullstän
dighet och precision, som långt öfverträffar den mest ni
tiske observators förmåga. 

Äfven för det rörliga observatorium, fartyget, hafva 
på sednare tider i ofvannämnde syfte åtskilliga uppfin
ningar blifvet gjorda; och den tidpunkt torde kansko 
derföre icke vara så långt afl.ägsen, då dylika apparater 
skola betraktas såsom nödvändiga hjelpmedel för ett till
förlitligt bestämmande af fartygets tillryggalagda väg på 
hafvets yta. 

Vi skola i det följande i korthet söka redogöra för 
denna frågas närvarande ståndpunkt hvilken med skäl 
kan sägas innefatta ett ibland de vigtigaste vilkaren för 
en förbättrad navigationskonst. 

H vad inrättandet af en sjelfregistrerande kompass först 
beträffar, så synes den enklaste utvågen härtill vara den 
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genom hvilken sj elfva kompassnålen sattes i tillfälle att, 
å en rörlig tidskala, öfverföra sina afvikelser från farty
gets diametralplan. .Men detta låter sig svårligen göra i 
anseonde till nålens oförmåga att öfvervinna det motstånd. 
som härigenom skulle uppsHL Man har derföre sett sig 
nödsakad, att, för detta ändamål, an lita andra mer eller 
mindre komplicerade ut\'ägar. 

För lösningen af ifrågavarande svåra uppgift hafva 
åtskilliga försök blifvet gjorda, hvariblancl i första rum
met bör omnämnas det af nuvarande öfver-direldören och 
chefen för flottans marin-ingeniörstat m. m. A. d' Ailly 
redan år 1854 uppfunna s. k. "kurs-uret", hvilket i flera 
väsendtliga afseenelen synes öfvertriiffa alla hittills för 
samrna ändamål föreslagna apparater. 

Ett, några år sednare, af kaptenlöjtnanten i Norska 
marinen nL m. Ferdinand W ed el-J ar l s berg uppfunnet in
strument, benämndt "Controll-Compas", har, fastän kon
strucradt efter helt olika principer, samma ändamål som 
det förra. 

Den hufvudsakliga skillnaden mellan dessa häda in
strumenter består uti det olika sätt hvarpå afvikelserna 
från den styrda lmrsen, vid vissa lika tidsintervaller, an
gifves genom det ena och andra af dem. 

Som emellertid en beskrifning på dessa båda instru
menters inrättning, användande och relativa rgcnskaper 
finnes införd i "Tidskrift i .Sjöväsendet" för år 1858, 21:a 
årgången sidan 14 7, så anse vi det öfverflödigt att här 
ånyo anföra en sådan. 

Bland öfriga försök till ästadkommande af en sjelf
registrerande kompass förtjonar omnämnas, en af Öster
rikiska hydrografen d:r F. Pangger föreslagen sinnrik 
inrättning, hvaröfver vi. meddela följande, ur "Archiv fiir 
Seewesen", för år 1869, häftet 2, hcmtac1e beskrifning. 

Kompasskifvan upplyses ofvanifrån af en med en 
konisk reflektor försedel lampa, på så sätt, att ljusstrå-
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larne från den koniska reflektorns inre yta kastas nästan 
lodrätt på kornpasskifvans plan. Sjelfva kornpasskifvan 
göres ogenomskinlig, och uppbär på blott ett ställe helst 
längs nord- och sydstrecket en positiv eller samlingslins 
af glas, hvilken genomsläpper de ofvanifrån kommande 
ljusstrålarne, och kasta dem pä en med kompassbfvan i 
fast förbindelse stående sptJgd. Denna seJnare gör emot 
kompasskifvans plan en så beskaffad vinkel, att den re
flekterar de fr ån linsen på honom fallande konvergeran
de strålarue mot kornpassdosans insida or,h låter desam
ma der synas såsom små int\'l1siva ljuspunkter. Don 
cylindriska kompassdosans väggar bestå i jemnhöjd mod 
dessa ljuspunkter af lagom breda glasstrimmor; och 
utomkring dessa befinner sig en glascylinder, som kan 
höj as och sänkas, och hvilken är omsluten med fotogra
fiskt prepareradt papper. Då nu denna cylinder med pap
peret medelst ett urverk långsamt höjes (eller sänkes), 
så efterlemnar ljuspunkterna genom deras kemiska in
verkan pä papporet nägra svarta li.nier, hvilka genom de 
ras afvikelse fril,n styrstrecket angifver kursen, och ge
nom deras afslånd från papperets harizontala kant, tiden 
hvarunder denna kurs stäfvat.s. 

Urverket är anbragt omkring 2 fot under kompass
skifvan och i fast förbindelse med kompaRsclosan, och 
drifves genom fjedArkraft samt regleras genom en oro. 

Bifogade ritning Fig. l torde förtydliga det här of
van sagda. 

På grund af anställda försök har man fnnnit1 att 2 
fots afstånd bör vara tillräckligt för att icke urets stål
axlar och fjedrar skola utöfva någon afvikande verkan 
på magnetnålen 

Nachterhusets nedre del mäste vara så mycket ut
vidgad, att kompassdosan jemte det dervid hängande uret 
vid fartygets rörelser mR. kunna förblifva i ett vertikalt 
läge. 
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Det fotografiskt preparerade papperet bör förses, i 
lika intervaller med 32 vertikala linier, motsvarande kom
passkifvans 32 streck; och af dessa linier bör helst den 
med nord betecknade bringas i öfverensstämmelse med styr
strecket; dessutom u p p dragas 24 till lika afstånd från 
hvarandra belägna linier, hvilka motsvara dygnets 24 
timmar. Genom denna anordning kan man således di
rekte å papperet afläsa de styrda kurserna. 

Dessa och dylika uppfinningar, ehuru sinnrika de 
än må vara, uppfylla ingalunda de hufvudfordringar med 
afseende på en ändamålsenlig beskaffenhet, som kunna 
ställas pil. ett sådant instrument, nemligen: en enkel sam
mansättning och ett lätt samt tillförlitligt användande. 

Intilldess denna uppgift funnit en fullt nöjaktig och 
tillfredsställande lösning, är derför ständig uppmärksam
het på kompassens angifvelser, det enda och oeftergiflig::t 
viikoret för ett noggrann t bestämmande af fartygets styr
da kurs . 

Den "vanliga loggens" stora bri ster har, sedan äl
dre tider, ådragit sig en välförtjent uppmärksamhet, och 
framkallat litskilliga försök, att genom mera ändamåls
enliga inrättningar söka ersätta detta ofullkomliga in
strument. 

Enär ett fartygs hastighet eller fart är underkastad 
ständiga förändringar, så kan följaktligen ett noggrannt 
värde på den seglade distansen endast erhållas med till
hjelp af en sjelfregistrerande apparat. 

För inrättandet af elylika loggapparater, har man på 
olika sätt betjenat sig af det, genom fartygets framfart 
framkallade och af denna beroende, motstånd eller tryck
ning, som vattnet utöfvar på en i förbindelse med far
tyget och en registerings-apparat stående kropp. 

Vi skola här nedan i korthet söka redogöra för 
några af de anmärkningsvärdaste på denna princip grun-
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dade logg-apparaters sammansättning och egenskaper, för 
så vidt dessa sednare genom anställda tillförlitliga för
sök blifvit utrönta. 

Till de äldre mera lyckade försöken att åstadkomma 
en sjelfregistrerande loggapparat hörer den s. k. :M:as
sey's logg. Detta. instrument Fig. 2, afsedt att på släp 
åtfölja fartyget, består af tvenne hufvuddelar: rotatorn A 
och indikatorn B. Rotatorn är med en lina af omkring 
6 fots längd fästad vid en, å indikatorns bakre del an
bragt och uti densamma ingående, och der i förbindelse 
med ett hjulverk stående, skruf utan ända. 

Indikatorn går vid släpningen efter fartyget främst 
och har en sådan form, att elen genom sitt motständ mot 
vattnet icke deltar uti rotationen. Härigenom sättes hjul
verket med visarne i rörelse. 

Sådan är i korthet detta instruments sammansätt
ning. Hvad tillförlitligheten af dess angifvelser beträf
far anföra vi ur .Raper's välkända "Practice of Naviga
tion" 4:e upplagan följande yttrande: 

"Denna logg har af alla som användt den blifvit 
mycket lofordad ; och det vore särdeles önskligt om pa
tentinnehafvaren kunde till någorlunda billigt pris till
verka ett instrument, som erbjuder en på samma gång 
sä enkel och noggrann method, för uppmätandet af ett 
fartygs seglade distans, och hvilken utan tvif~-el skall 
komma i vidsträckt, om icke allmänt bruk." 

De olägenheter som härröra af detta instruments 
otjenliga form och sammansättning, såsom: benägenheten 
att oklaras af sjögräs och öfverbord kastade saker, faran 
att lätt förlora rotatorn, samt den stora frestningen på 
bogserlinan, har man på sednare tider sökt afhjelpa ge
nom att, på åtskilliga sätt ställa indikatorn i omedelbar 
förbindelse med rotatorn. Ibland dessa förbättringar af 
den ursprungliga :M:assey'ska loggen bör i första hand 
omnämnas ""Walker's Patent Harpoon Ship Log", hvil-



ken, på grund af sin tillförlitligbet och ändamålsenliga 
inrättning, synes vara den fullkomligaste af hittills varan
de loggapparater af detta slag. 

Fig. 3 föreställer en vValker's logg. Detta instru
ment är så inrättadt., att den å figuren med A och B 
betecknade delen, h vilken innehtdler hjul verket för registre
rand et af rotatorns omlopp, icke deltar i rotationen un
der det instrumentet framföres genom vattnet. Genom 
vattnets motstånd mot de skeft eller spiralformigt ställ
da bladen på rotatorn C kommer nu denna tillika med 
en, inuti densamma ntrande och i förbindelse med hjul
verket stående, skruf utan ända, i rotation. Härigenom 
sättes hjulverket i rörelse och kringförer de å taflorna 
anbragta visarne. Bladen på rotatorn hafva en sådan 
ställning med afseende på hjul verket, att den med l be
tecknade visaren angifver tiondelar, den andra enheter. 
och den tredje tiohtl af minuter af den, efter förloppet af 
en viss tid, seglade distansen. 

Fördelen af att på ofva.nbeshiL a sätt förena rota
torn med indikatorn består förnämlig: tst deruti, att enär 
rotatorn är skyddad från all tryckn i11g framifrån, så är 
den förnäm sta orsaken till friktion o:nintotgjorcl, hvarigc
nom loggen sättes i tillfälle att med lika noggrannhet 
angifva distansen vid alla farter. 

För att få instrumentet att alltid framgå horizontalt, 
har man anbragt plåterj F, hvilkon dcrjemte verkar till 
ett förminskadt siclotryck och doraf följande friktion på 
propellerbladen, h varigenom instrumentPts varaktighet 
betydligt förökas. 

När instrumentet skall användas ställas de tre vi

same på noll, h varefter betäckningen EE kringvrides öfver 
taflorna och det å instrumentet anbragta smörjningshålet 
för att hindra orenlighet att inkomma i detsamma; en 
lina fastsmyges i stroppen M och instrumentet kastas 
iifverbord. Af linan utfiras omkring 300 fot på det att 
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instrumentet må komma väl utom kölvattnets inf1ytande, 
h varefter linan fastgöres. 

Ett vigtigt vilkor för riktighoten af detta instruments 
angifvelser är, att bj u l verket alltsomoftast smörjes, ]war

till endast bör användas den bästa olivolja, hvilken då 
inhälles genom förenämnda smörjningshåL 

Fig. 4 framställer en "W alkor's dotached Shiplog" 
hvilken likasom den nyss boskrifne utgör en, fastän icke 
fullt så ändamålsenlig, förbättring af den Massey'ska 
loggen. 

Till ofvannämnda slag af loggapparater htiror äfven 
"Klintins logg" och den, enligt samma princip~r kon· 
struPrade, Arwidsonska loggapparaton. Någon boskrifning 
på sistnämnde, inom vår örlogsflotta allmänt kända, in· 
strument torde här Pj vara boböflig. Deremot anse vi oss 
böra nämna: att vid de med Arwidsonska loggen under 
en del sjöexpeditioner anställda förs ök, hafva i allmän
het resultaten ej utfallit till dess fördel. Exempelvis 
anföra vi resultaten af de särdeles noggranna och full
ständiga försök , som utfördes under expeditionen med 
ångkorvetten "Gefle" åren 1866-67. Af den öfver des
sa försök, förda journalen visar sig, att Arwidsonska log
gen vid nästan hvarje tillfälle angaf on betydligt mindre 
distans än den rätta. Dessutom anmärktes följande 
väsendtliga brister hos sjelfva instrumentet, nemligen: 

l:o. Dess benägenhet, att, g(~ 11om den å detsamma 
anbragta s. k. skyddsramen, oklaras af sjögräs; 

2:o. Bristande täthet ; ~>amt 
3:o. Otillräcklig styrka hos propellerbladen och de

ras fästande vid instrumentet för att motstå vattnets 

tryckning. 

De olägenheter som äro oskiljaktiga från nu beskrif
na slag af loggapparater best& förnämligast dm·uti: att in
strumentet vid åtskilliga manövrer med fartyget kräfver 



p~passlighet för att icke oklaras eller skadas; att man i 
följd af dess aflägsBnhet från fartyget, isynnerhet natte
tid, icke kan se om det arbetar fritt eller blifvit okla
radt af sjögräs m. m.; att det är förenadt med tidsut
drägt och besvär att upptaga instrumentet, antingen för 
att afläsas, eller klaras; att det genom linans slitning är 
lätt att förloras; samt såsom en följd af sistnämnda orsak 
dess underhåll är ganska kostsamt. 

För att afhjelpa dessa olägeuheter har den, genom 
sina välkända uppfinningar för sjöfartens bästa så förtjente 
f. d. löjtnanten vid kong!. flottan, nu varande lotsfördel
nings-chefen H. Ramsten uppfunnit en loggapparat hvil
ken synes vara förtjent af den största uppmärksamhet. 
Detta sinnrika instrument med sina praktiska anordnin. 
gar finnes förestäldt i Fig. 5. 

Dess hufvadsakligaste delar äro: 
l:o. Fisken AB, som jemte dess egenskap af styr

kropp för loggen, utgör en betäckning för räkneverket. 
På fisken är anbringad t det lutande bakplanet eller stjer
ten, som i förening med sidaplanen skära maskinen ned
§.t eller under vattenytan. 

2:o. Roret O, som är anbringadt framför fisken och 
tjenar att styra maskinen ut från fartygssidan. På sjelf
va rorstiingen är en lekare, hvaruti släplinan fastsättes. 

3:o. Räkneverket D, som med sin visaretafia är 
rörligt inuti fisken. 

4:o. Propellern E, som är fästad medelst en klamm 
till öglan på räkneverket. 

5:o. J erntrådslinan ab, 24 a 30 fot lång är försedd 
med öga i den ändan som fastsättes till loggen, och kaus 
i den andra för påstickning af en vanlig ända. J ern
trådslinan är försedd med ett kors för att hindra sjögräs 
att slira ned till loggen och med en löpande kaus för 
inhalningslinans fastgöring. 

6:o. Inhalningslinan c, är en vanlig smäcker lina. 

Denna loggapparat, som är afsedd att släpa från si
dan af fartyget, användes pB. följande sätt. Bogser-eller 
släplinan fastsättes förut på fartyg i allmänhet, utom på kor
ta bjulångMtar, der den fastsättes på hjulhuset. I.ånan ma
nas långs sidan utom bords, och påstickes jerntrådslinan; 
dess längd afpassas så: att loggen kommer att arbeta väl un· 
der vattenytan och korset kommer i vattnet. I sjögång for
dras något längre lina, isynnerhet med sjön akterifrån. Log
gen behöfver dock aldrig, utom pB. mycket korta och 
höga fartyg eller på hju!Mtar, firas akterom fartygets 
ror. Bogserlinan bör, medelst en arm eller annari lämp
lig inrättning, utbringas 2 a 3 fot från fartygssidan. 
Räkneverkets visare, som angifver hela och qvart-minu
ter, samt den lilla taflan, som angifver tiotal, ställas, 
hvarefter räkneverket inskjutes och fästes med haken. 
Roret ställes så, att maskinen vid släpningen skär ut 
ifrån fartygssidan. Rorets mutter ansättes hårdt med 
lekaren, som då den nedtryckes gör tjenst som skruf
nyckel. Loggen utfiras med inhalningslinan, som man 
sedan låter slira föröfver, så att den ej släpar i vattnet. 
Som erfarenheten visat, att på ångbåtar, åtminstone vid 
mer än 8 knops fart, loggen arbetar bäst om styrbord, 
så väl då det är lofvart som lä, så bör loggen helst der 
utläggas. 

Genom några nyligen vidtagna förbättringar och ge
nom en omsorgsfullare tillverkning, har denna loggap
parat vid de af uppfinnaren företagna försök, samt vid 
dess använndande å en del handelsfartyg; visat sig vara 
en särdeles tillförlitlig distansmätare. Några försök, som 
förtjena nämnas, hafva ej ännu med detta instrument 
blifvit verkställda inom vår örlogsflotta. 

Vi hafva hittills uteslutande sysselsatt oss med be
skrifvandet af sådana sjelfregistrerande loggapparater, som 
äro afsedde att på släp åtfölja fartyg , men innan vi af
sluta denna redogörelse och för fullständighetens skull, 



skola vi äfvon nämna några ord om den, af en Svensk 
mokanikus O. Pettersson, för några år sedan uppfunna 
loggmaskin. 

Denna maskin., som finnes afbildad i Fig. 6, skiljer 
sig från de hittills bruklige dm· uti: att den sitter fast 
inuti fartyget och är utan särskildt besvär ständigt till
gänglig för afläsning af fartygets seglade distans. 

Den består af en propoller A, och räkneverket B, fästade 
inuti en träcylinder C, livars längd beror på' fartygets djup. 
Pli propelleraxeln sitter en veftapp, som genom vefsta
ken D, sätter balansen E uti rörelse. Vid cylinderns 
öfra ända är fästad en dylik balans. Begge dessa balan
ser äro förenade meddelst två koppartrådar, hvilka fort
planta rörelsen från den i vattnet nedsänkta propellern 
till det uti fartyget sittande räkneverket, hvilht sättes i 
rörelse genom spärrbaken G. Räkneverket sitter i en 
dosa, fästad på c y linderus ö fra ända, m ed visarta fl an 
harizontalt under ett lock med glas. Vid sidan finnes 
en skruf H, h varmed urverkets proportionerliga hastig
het kan vid behof justeras. · 

Loggmaskinen placeras sålunda: Ett hål tages på 
fartygets botten; omkring detsamma fastnitas ett med 
fläns försedt , invändigt 3 tum groft jernrör, se Pig. 7, 
sträckande sig med öfre kanten omkring 3 fot ofvan 
däcket i nilgon hytt, eller Ii annat lämpligt ställe. 

Loggs.tången skjutes ned uti jornröret tills tapparna 
M träffa .si.na motsvarande hak l tum djupa och 1/

1 
tum 

breda uti Jornrörets öfre kant. Propellerns cljupgilende 
och ställning blifva härigenom riktiga. För att vid behof 
skydda pr~pellern, kan man uppdraga stången några tum , 
emedan fJedern N håller den stadigt fast i sitt läge. 

Om man af denna, eller på denna princip grunda
de uppfinningar, skulle lyckas att åstadkomma en un
der alla omständigheter, fu llt tillförlitlig och ända~åls
enlig distansmätart·, så synas dylika loggmaskiners an · 

<Vändande komma att medföra rnilnga och stora fördelar 
framför sådana som äro afsedela att på släp litfö lja fartyg. 

Af ofvanstående nu afslutadc redogörelse angående 
sj elfregistrerande loggapparater visar sig, att denna frå
ga, isynnerhet genom uppfinningen af \Valker's och Ram
stens loggmaskiner, ,·unnit en ganska tillfredsställande 
lösning. När man då besinnar nutidPns stegrade an
spri't.k på fullkomligare hj elpm edel vid navigeringen, än 
hvarmed man fordom måste åtnöja sig, och ångfartygens 
ständigt växande antal, der, s1som bekant är, den van
liga loggens användande medför ännu större osäkerhet 
.vid distansens bedömande än på ett seglande fartyg, så 
synes nämnde loggmaskiner snart nog böra komma i all
mänt bruk, isynnerhet på förstnämnda slag af fartyg . 
Mon den vanliga loggen bör derföre ingalunda betraktas 
såsom alldeles obehöflig; ty den sj elfregistrerande logg
apparaten kan möjligen skadas eller råka i olag, och i 
denna händelse blir det nödvändigt att ega tillgång till 
ett så enkelt och bepröfvadt hjelpmedel, som den van
liga loggen. 

För att vid användandet af det vanliga djuplodet 
göra sig oberoende af lodlinans uppstickning, har man, 
utom det välkända Ericssonska lodet, på sednare tider 
uppfunnit åtskilliga andra sjelfregistrerande lodapparater, 
hvaribland nedanståeude synes vara den fullkomligaste. 

"\Valker's Patent Harpoon Sounding Machine", före
ställd i Fig. 8, utgör i sjelfva verket endast en för
bättring af ett för flera år sedan, i E ngland af :Massey 
(uppfinnaren till den för utnämnda loggapparaten ::J sam
ma namn) uppfunnet lodinstrument, som finnes beskrifvet 
i E. G af K lin ts lärobok i navigationsvetenskapen. En
ligt h vad figuren utvisar består detta instrumrnt at en 
inom ramen AB rörlig rotator C, hvilken medelst en 
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skruf står i förbindelse med tvenne kugghjul, som ut
göm visaretaflor för registrerande af det djup hvartill 
maskinen blifvit nedsänkt samt af klaffen E hvilken 

' ' ' genom vattnets tryckning på dess undersida, hälles öp-
pen under det maskinen nedsänkes, men deremot, så 
snart lodet tagit botten, nedfaller mellan rotatorns blad 
och afstänger derigenom registreringen under det maski~ 
nen upphalas. 

Det första hjulet gör ett omlopp på 30 famnar, och 
det andra ett på 150. 

När maskinen skall användas, ställas visaretaflorna, 
genom att kringvrida knappen D på den första taflan, 
till dess visaren kommer micltemot talet 30, och visaren 
till taflan på maskinens andra sida pekar på 150. Lod
linan påstickes maskinen genom hålet A, och medelst 
en länga eller stropp af omkring 3 fots längd fastgöres 
djuplodet till dess nedra ända vid B. Sedan lodlinan 
på vanligt sätt blifvet manad och allt är klart sänkes 
lodapparaten varsamt till inemot vattenytan, der den 
släppes, hvarefter linan villigt utgifves tills lodet tagit 
botten. 

Vid de med denna maskin anställda försök, såväl på 
mindre djup, som vid djupsjölodningar dervid den blifvit 
använd på ända till 2500 famnars djup, har den visat 
sig vara tillförlitlig. 

Kurs- eller komltass-lincaler. 

För att i sjökortet afsätta kurser och pejlingar be
tjenar man sig vanligen af transportören, eller tvenne 
vinkelhakar., eller ock af linealen vare sig den enkla eller 
den s. k. parallel-linealen. Ehuru nämnde grafiska opera
tioner medelst dessa enkla hjelpmedel i allmänhet med lätt
het kunna utföras, och icke erfordra mycken tid, gifves dock 
Qmstäudigheter, såsom under segling efter landkänning, 

eller i tritnga farvatten, hvarvid deras utförande icke 
alltid kan anses vara förenadt med en önskvärd skynd
samhet. Ty, för att lägga transportörons rätliniga kant 
parallel med närmaste meridian eller latituclsparallel, er
fordras i de flesta fall en del tidsödande jemlmingar; och 
vid bruket af vinkelhakarne eller, lirrialen uppstår lika
ledes ofta tidspillan fur att bringa dess kant parallel 
med ett gifvet kompasstreck, eller for att finna det streck 
på närmaste kompassros, som med vinkel hakens eller li
nealens kant, laggd i en viss riktning, närmast öfverens
stämmer. 

Till åstadkommande derföre af en större lätthet och 
skyndsamhet vid kursers och pejlingars afsättning, än 
hvad begagnandet af ofvannämnde instrumenter medgifva, 
har man uppfunnit på åtskilliga sätt inrättade s. k. kurs
eller kompasslinealer, af hvillm vi här vilja beskrifva 
följande tvenne väsendtligt olika slag. 

"Lorin's Rumbographe", en redan för flera år sedan 
i Frankrike uppfunnen kompasslineal, skiljer sig ifrån 
öfriga uppfinningar af samma slag, hufvudsakligen deruti, 
att den är så inrättad, att man på densamma kan di
rekte afläsa eller afsätta en magnetisk kt1rs eller pejling, 
hvarigenom navigatören befrias från tillämpning af miss
VIsmngen. 

Detta instrument Fig. l, består af tvenne koncen
triska cirklar, och af en alhidad, som vid ena ändan är 
försedd med en visare, och vid hvars andra ända är fä
stad en parallel-lineal, hvilken åtföljer alhidaden under 
dess rörelser. 

Såväl den inre som yttre cirkeln äro, i likhet med 
kompasskifvan, indelade i grader, hvarjemte å den inre 
cirkeln kompasstrecken finnas utsatte. Den inre cirkeln 
är rörlig omkring en tapphylsa öfver den yttre cirkeln. 
Denna tapphylsa är så inrättad, att man medelst den 
kan fästa dc båda cirklarue till hvarandra, sedan man 
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ställt den inre cirkeln si:l, att dl~ båda cirklames nord
och sydpunkter göra en ltvilkeu som helst vinkel med 
hvarandra. Nämnde tapphylsa tj onar dessutom till pivot 
för aloidaden, hvilken medelst en klämshuf kan vid be
hof fästas till den yttre cirkeln. Å tapphylsans öfverkant 
är infälld en liten cirkelrund skifva af horn på hvilken 
är uppritad en diamotor som svarar till den yttre cir
kelns nord- och sydpunkter. 

För att vid instrumentets begagnande förekomma 
misstag, har man bredvid clou yttre cirkelns nordpunkt, 
som här s kall föreställa rättvisande nord, ingraverat or
den: "Nord de la carte". 

Bruket af detta instrument är ganska enkelt. De 
b3da cirklarnos nord- och sydstreck ställas så, att de 
göra med hvarandra en vinkel lika med missvisningen, 
för hvilket ändamål tapphylsan något uppskrufvas, och 
den inre cirkt'ln vrides så, att dess nordpunkt kommer 
att inträffa lika många grader till höger eller venster 
om den yttre cirkelns nordpunkt, som den ifrttgavarande 
missvisningens storlek angifver; h varefter tapphylsan åt
skrufvas. 

Efter att på nu beskrifna sätt hafva reglerat instru
mentet - hvilken opperation naturligtvis icke vidare 
behöfver företagas, så länge missvisningen förblifver den
samma - lägger man det på kortet, så att diametern 
genom den yttre cirkelns nord- och sydstreck, eller ock 
ost och v eststreck, infaller med närmaste meridian, eller 
latitudsparallel. Den inre cirkelns nord- och sydstreck 
angifver då den magnetiska moridianens riktning. 

Vill man nu finna kursen från en punkt till en an
nan, lägges den ena af parallel-linialcrna genom dc beg
ge punkterna, hvarefter man afläser pä den inre cirkeln 
det grad- eller strecldal, som inträffar midtför alhidadens 
visare, då man direkte erhåller den magnetiska kursen, 

bvartill sedan bör fogas den häremot svarande devia
tionen, för att finna motsvarande kurs på kompassen. 

Om åter en pejling skall afsättas, så inställes alhi
dadens visare pi-l det grad- eller strecktal å den inre 
cirkelens skifva, som svarar mot den för deviationen rät
tade pejlingen, hvarefter den ona parallel-linoalen föres 
så, att den inträffar midt öfver det pejlade föremitlet, då 
en linie dragen längs linealens kant angifver den magne
tiska bäringen till nämnde föremål. 

Åtskilliga andra problemer skul le kunna framställas, 
för hvilkas upplösning bruket af "Rumbographon" med
för bC'tyclliga förenklingar, och ~om skulle kunna visa 
dess användbarhot äfven för andra, här icke uppgifna 
ändamål; men det anförda torde var(], nog för att gifva 
ett begrepp om detta i sitt slag fullkomliga instruments 
sammansättning, och dess användande vid de tvenne på 
sjön oftast förekommande problomerna, nemligen: kur~
sättning och uthiggning af pejlingar i sjökortet. 

Ramstens ku~·slineal: Fig. 2, en helt nyligen gjord 
uppfinning, har uteslutande till ändamål att åstadkomma 
en enklare method än hitti lls, fö r uttagning af kurser 
och utläggning af pejlingar i sjökortet. D etta instrument 
består helt enkolt af en vanlig linea! af trä, på hvars 
ena sida länos hela linealen och till lika afständ frfln l D 

dess kanter, är medelst skrufvar fästad en uppst.;ende 
smal messingsrcmsa med p& sidorna öfverskj utancle kan
ter. Öfver denna messingsrernsa falsar det, parallel t med 
linealens kanter, flyttbara lilla mossingsstycket eller sli
dan s l, fr ån h vars midt uppgår ou axel omkring h vi lken 
en cirkelrund skifva af messing i n delad i hel- och hal f
streck, är rörlig. Till denna k(lmpasskifva tir fastlödd 
en linieal e f ( indexlinea l) af tunn messing, som således 
åtföljer kornpasskifva.ns rörelser. På sliden är uppdra-

7 
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got ett streck sl (indcxstrccket), som är parallalt med 
trälinealens kanter, och tillika går genom kompasskifvans 
medelpunkt. 

Denna kurslineal an vändes på följande sätt: För 
att finn a kurson från en punkt till en annan, lägges li
nealen c d. genom bcgge punkterna, hvarefter indexli
nealen flyttas så, att den infaller med närmaste och 
mest passande meridian eller latitudsparallel. Indrx
strccket angifver då pu kompasskifvans kant den rätt
visande kursen, hvartill sodan fogas missvissning och 
dcYiation, för att erhålla motsvarande kurs på kompassen. 

När en pejling skall afsättas, så ställes indexlinea · 
lon på det streck å kompasskifvan, som svarar emot 
den för deviation och missvisning korrigerade pejlin
gen, och flyttas derefter mod sliden så, att den kom
mor att fall a efter en passande meridian eller latituds
parallcl, under det den andra linealon lägges med sin 
ena kant öfver det pej lacle föremålet. 

Såsom on ofullkomlighet hos denna kurslineal, och 
hvilken inskränker dess användbarhet, bör anm ärkas, 
att don å instrum entet anbragta kompasskifvan icke är 
indelad i grader, såväl som i streck; hvarj emte bristan
de 01morg vid instrumentets förfärdigande, i förening 
med svårigheten, att utan någon slags särskild inrätt
ning å kompasskifvans öfverkant, kunna vid behof fram
fl.vtta sliden, stör detta instrument icke så lätthandterliat .J u b, 

som det på grund af sin enkla konstruktion borde och 
kunde vara. ''') 

Littercdtt1'. "K ort och enkelt sätt att finna ett far
tygs ställe p ä sjön enligt Samnorska Motboden af J. 

''') Enligt en mig sednare t illh m.1 dakommen uppgift hafva dessa 
olHgcnhetcr numera hlifvit afhjelp tu , och instrumentet dessutom uu
dergi'ttt en vUsemlllig förbiittring bestående cleruti, at t deu s. k. slid en 
li t' rörlig i en tt linealen anbrug,]t f<;nljnpning eller rUnna. 
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Levijn Kapten-Löjtnant och Navigations -Lärare i Kalmar. 
:Kalmar 1870.'' 

Den i denna lilla afbandling framställda s. k. ~um
ner~ka mathodon utgör numera, på grund af dess stora 
användbarhet vid navigationsvetenskapens praktiska till
lämpning, en af den nautiska astronomiens vigtigasto 
roethodcr. 

Redan vid dess första bekantgörande i Amerika år 
1843 ådrog den sig on vtllförtj ent uppmärksamhet, och 
såväl der, som i England skyndade man, att, genom sär
skilta, nästan uteslutande för praktisk handlodning af
sedda afhandlingar, sprida känn edom om elonsamma bland 
dessa ländors sjöfarande allmänhet. 

Det är en plL dessa afhandlingar grundad framställ · 
ning af donna method, som genom ofvannämnde arbete 
öfverlemnas till våra sjöfarandes tj enst. 

.Bland nämnde Amerikanska och Engelska afh and
lingar som företrädosvis synes hafva blifvot anlitad vid 
ifråo·avarande Svenska bearbetning, är on i England af b 

en m:r J a mes Gordon utgifven fram ställning af den Surn-
nerska methoden. 

I likhot mod rletta, i. flora afseenelen särdeles för
tjenstfulla arbete, är den Svenska bearbetningen hufvucl
sakligon afsedel att tjena till en praktisk hjelprecla, och 
inneh8Jlor i dc·nna sin <c1 genskap en framställning af s. k. 
ortlin i ers bestäm mancle, genom en och genom tvenne höj
der af so lon eller någon annan hi.mmelskropp; hvarjomte 
vid slutet af boken meddelas en redogörelse öfver re
sultatets tillförlitlighot under särskilta ornstäudi.ghetcr. 

Förfaringssättet vid de särskilda problemernas upp
lösning är framstti.ldt genom korta och tycll1ga roglor, 
förklarade genom fullshi.ndigt utförda exempel, och är 
för öfrigt de genom beräkningarna erh ållna resultatens 
användande framstälclt genom konstruktion i. sjökortet. 
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För finnarrdet af fartygets longitud genom krono
metern använder författaren samma beräkningssätt som 
finnes anfördt i förenämnde Engelska arbete, och hvil
ket är helt olika med det som hos oss i allmänhet 
begagnas, såväl i navigationsskolorna., som på sjön. Detta 
synes oss vara mindre lämpligt i ett arbete, afsedt för 
Svenska sjöfarande, isynnerhet som det Engelska beräk
ningssättet icke medför någon slags nämnvärd enkelhet i 
jomförelse med det Svenska. 

En annan omständighet, som icke bör lonmas oan
märkt, är förfat::arens sätt att gå till väga vid bestäm
mandet af ortliniernas riktning, nom l igen: att utan af
seende på himmelskroppens närhet till meridianen alltid 
söka de, ortliniens riktning bestämmande, två punkterna 
genom att, mot tYå antagna latitudsvärden, söka motsva
rrmde två longitudsvärdon. Uti den i navigationsskolorna 
allmänt använda läroboken af O. A. Pettersson, hvari 
den Sumnerska methoden fimws ganska fullständigt af
handlad, har man derernot, af der anförda giltiga skäl, 
antagit såsom regel: att när himmelskroppens azimut h 
~i r större än 46° ant:1ga tvc:;nne värden p?!. latituelen; men 
om azimuthen är mindre än 46° antaga tvenne värden 
på longituden. 

Ehuru i ofvannämnde båda afseenden don Svenska 
boarbetningen icke synes nöjaktigt motsvara sin bestäm
melse, så är dock författarens bemödande att söka göra 
våra navigatö rer mera förtrogna med donna vigtiga 
methocl, som vid mer än ett tillfälle, förnämligast Yid 
angöran,de af l:1ncl., efter en längro segling, visat sig 
vara af ett oskattb:1rt värde, förtjent af allt erkän
nande. 

10:) 

Berättelse öfver Kongl. Sjökarte-kontorets verksamhet, 
under ticlen frfm December 1869 till December 1872. 

Sjömätningar hafva år 1870 fortsatts uti Stockholms 
skärgård från föregående årens slutpunkter vid Elgö, 
Yxlan, Bliclö och öster om liggande Kallskärs och Fre
dals skärgårdsgrupper och utsträc)ds nordvardt hän, längs 
fasta landet, omkring 4 geografiska mil till vVätö och 
Björkö, samt i skärgårdon ostligt, öfver Tjockö och Wid
dinge, till klippgruppen Svenska Björn, tillsammans ut
görande en areal af omkring 14 geografiska mil. 

Triangelmätningar å N onlanclskusten hafva i sam
manhang med nästlidne års slutpunkter vid Pålänge by, 
1 svensk mil syd om N eder-Kalix och det i skärgården 
sydligt derifrån liggande Likskär, fortgått så, att nödiga 

signalbyggnader ocl1 o bservatinner, för ?unk~~rnas obe"
stämmande, under sommaren medhunmts t11l De0 ei
berget, beläget 3 1

/ 2 mil norr om Skellefteå, utgörande 
en lanelsträcka af 12 miL 

En ny specialkarta, uti 1
/ 50000 skala, öfver Bohus

kusten från Paternoster-fyren till JVIåseskärs-fyr har blif
vet färdiggraverad, hvarjemte en del äldre kartoplåtar 
ånyo uppgraverats ; och äro uneler gravering e.n kust
specialkarta i fortsättning af ofvannämnde speCial samt 
en kustk:1rta öfver Hanö-bugten med Bornholm och en 
generalkarta öfver Östersjön och Kattegatt. 

Från boktryckspressen har utgifvits 12:e häftet af 
"Underrättelser fiir Sjöfarande'' ; och är en ny ~.eglin~s
beskrifning öfver Öresund med Beltema samt OstersJö
kusten intill Stockholms skärgård under året utl!rbotad 
och färdig för tryckning. Å kopparpressen hafva om-
kring 7100 stycken sjökort år 1870 blifvet tryckta. , 

SJ'ömätnin0'ar hafva år 1871 fortsatts uti Stockholms o 
skärgård från föregående årets slutpunkter vid vVätö, 
Rådmansö och Björkö samt 1'jockö och \ Viddinge med 
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flora klippgrupper, och utsträckts nord- och vostvart hän 
längs fasta landet, med alla vikar och sund, till N orrteljo 
och Björkö norra udde, samt af skärgårdens literståen
do nodliga del, innefattande Södorarms, Gislinge och 
Arholma skärgrupper, förbi fyrarne Näskubben och Simp
näsklubb, upp till Björkö nordiistra udde; hva1j emto led
ningar utförts nordvart hän vid pass tre mil till sjös, 
utanför kusten af \Väddö-landet till klippan Torfbiidan 
en mil söder om Grisslehamn. 

Triangelmätningar R Norrländska kusten hafva, i 
sammanhang mod nästlidne års slutpunkter å Rönnskär 
och Dogorbergot, 3 ' /2 mil norr om Skelleftoå, fortgrttt 
så, att nödiga signrrlbyggnade r och observationer, för 
punkternas bestämmande, uneler sommaren medhunnits 
till Gerusalen och vV alstuteberget, 3 mil norr om Ratan, 
utgörande on landsträcka af 8 mil. 

En kustkarta öfver Hanöbugton mod Bornholm och 
en specialkarta öfver Bohuskusten från Måseskårs fyr 
till Hällö fyr hafva färdiggravorats, :;vmjcmto större de
lon af do äldre kartcpl?ttarne blifvet försedda med nödiga 
rättelser, m. m.; och äro under grav <' ring en generalkarta 
öfver Östersjön och Kattegatt samt on specialkarta öfver 
en eld af Bohuskusten. 

Från boktryckspressen har utgifvits 13 :de häftet af 
"Uuderrättelser för Sj iifarando"; och å kopparpressen 
hafva omk ring 7200 stycken sjökort blifvet tryckta. 

Sjömätningar hafva år 1872 fortsatts och fulländats 
uti Stockholms skärgård till de uorra slutpunkterna vid 
Rönnskärs-skatan, å östra kusten af Wäddö-laudet samt 
Wäddö kyrka och Ortala bruk ; h varefter en allmän re
videring af det, ifrån dessa mätningars början år 1862, 
upprättade original-kartoverk afslutats; och hafva de så
lunda med detta år fulländade sjömätningar i S tockholms 
,;kärgård, inberäknadt lodningarr1a 2 a 3 mil till sjös, 
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utanför och omkriug det yttre hafsbandot, omfattat en 
areal af omkr ing 150 geografiska qvadratmil. 

Undersökningar och observationer äro utförda i Bot
tenhufvet och Bottenviken, dels for anskaffning af nö
diga materialier till utgifningen af en förbättrad upplaga 
af äldre seglingsbeskrifningar och dels för bestämmande 
af"en del grund. 

Triangelmätningar uti Södortelj c-viken, med utgiings-
bas ·'Landsort-vVindsberg", hafva genom fullständiga 
observationer afslutats, samt vidare, genom siclan "Torn
berg-Aspviksberg", förenats med sjön Mälaren och fort
gått å dess vestliga område, som bcgrhnsas af linierna 
Stockl1olm, Södertelje, Marie fr ed, Strengnäs, Enköping, 
Ekolsund och Almarestäkot. 

E n specialkarta öfvcr Bohuskusten från Hållö fyr 
till Wäderö fyr och en generalkarta öfver Östersjön och 
Kattegatt bafva fLirdiggraverats, hvarjernte större delen 
af do äldre kartoplåtarna blifvet försedela med nödiga 
rättelser m. m.; och äro under gravering on specialkarta 
öfver on del af Bohuskusten, iemtc en samling af s. k. 
landförtonings-plåtar, i och för nu under arbete varande 
nya seglingsbeskrifningar öfvor Bottenhufvet och Bot-
tenviken. 

Frfm boktryckspressen hafva utgifvits 14:o och 15:e 
häftena af "Unclerruttelser för Sjöfarande"; och å koppar
pressen bafva SGOO stycken sjökort blifvot tryckta. 

I sammanhang med nu aJslutaclo redogörelse, öfver 
Kongl. Sjökarte-kontorets verksamhet under dc 3:ne sist
förflutna åren; torde vi äfven böra nämna, af.t en vä
sendtlig olägenhet, bestående i elen otjenliga boskaffen
beten och sprielda läget af de särskilda lokaler hvari 
kon torets arbeten hittills m&st utföras, genom nedan · 
nämnde åtgäxd num era blifvit afhjolpt. 
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"På framställning af Chefen för Sjökartelwntoret be
slöt Kongl. l'vlaj:t den 23 Sept .. 1870, att på Skeppshol
men i Stockholm skulle uppföras en uteslutande för Sjö 
karteverket afsedel byggning, hvilken skull e innehålla 
såväl ritlokaler som rum fö r gravörr.r, graveringsmaskiner, 
koppartryckeri och brandfritt förvaringsrum för original
kartor och graverade kopparplåtar, och till hvilken bygg
nad medel skulle beredas genom de besparingar, som 
kunde uppkomma genom inställande under tre år af de 
lodningsexpeditionor, som hittills årligen blifvit utförda 
med kanonångslupen Oarlsund. Den 22 N o vem Ler sam
ma år afslöts med enskild entreprenör kontrakt om upp
förande af en dylik byggning, tili ett pris af 43,500 rdr, 
att färdig levereras den l Sopternber 1872, hvilken le
verans äfven punktligen fullgjordes, så att Kongl. Sjö
kartevorket, som det ±örut varande Kongl. Sjökartekontoret, 
enligt Kongl. JYfaj:ts beslut af den 21 De bember 187 1 
numera benämnes, kunde don 3 Soptern ber 1872 inflytta 
i elen nya lokalen, der numera und t'l' ett tak finnas sam
manförde alla dc olika detalj erna af verkets hemarbeten; 
en åtgärd som naturli.ztvis i höo· grad bidrao·er att un-

~ " o 
derlätta dessa arbetens kraftiga bedrifvande. 

När man jemför Kongl. Sjökarteverkets närvarande 
storartade verksamhet med det tillstånd lwaruti denna 
institution befann sig för enelast omkring 15 år sedan, 
så kan man med skäl förvånas öfver de framsteg, som 
på så kort tid förmått uppbringa denna institution, från 
ett tillstånd af förfall, till en hög grad af utveckling och 
fullkomning. De svårigheter af nästan alla slag hvar
med nämnde institution haft att kämpa, för att uppnå 
ett så framgångsfullt resultat, hafva ondast kunnat öfver
vinnas, genom dess styrelses eniga samverkan, outtrötte-
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liga omsorger och nitiska sträfvanden fö r institutionens 
framgång. 

Under sistlidna år nedlade Chefen för Kongl. Sjö-
karteverket kommendören m. m. Emil vVarberg sin an
svarsfulla befattning, som han innehaft seelan år 1854, 
P,fter att dessförinnan hafva drrstädes tj enstgjort alltsedan 
år 1836. Den rikaste belöning för en så lång och gag-

. nande verksamhet i statens tj enst, är det aktade och 
tacksamnJa minne h vari den afgångne chefens namn all
tid skall förvaras. 

---------·-----
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''l kanonfrågan". 

Under ofvanståendo rnbrik förekom uti denna ~Pid 
skrifts 3:djo häfte för sistförflutne år en artickel, hufvud

sakli;;en riktad mot en af undertecknad nå"'ra månader 
n 

förut utgifven brnchyr: «O?n nutidens {Ö?'niimsta svstemer 

af groft artilleri". Den förstnämnde uppsatsens förfat

tare, hvnrs sig·natur såväl som eo·en föridaring an"ifver 
~ o o ' 

att han är identisk med 1871 års föredrao-ande i artilleri 
• .. b 

mo m .Kongl Orlogsmanna-Sällskapct,Jörlmstar. de satser, 

hvarigenom jag sökt försvara vårt kanonsystem, det han , 

trogen sina antecedentia, deremot söker nedsätta; och 

då han ej förut dragit i betänkande att offentligen upp

träda em ot detta antagna system, kunde han naturligt

vis ännu mindre tveka, att göra min lilla afhandling till 

föremål för sin kritik. Om emellertid han ollor någon 

annan sä uppfattat drn tystnad jag, efter det artikeln "i 
kanonfrågan" blof synlig, hittills iakttagit i ämnet, som 

skulle jag derigenom funnit mig besegrad, så skyndar 

jag förklara detta såsom ett misstag. Tvärtom; J. a-fl' an-
. o 

ser verkhgon, att U. genom meranämnde artikel lonmat 

en ytterligare och riklig hjelp åt den, som vill bekämpa 

hans artilloristiska åsigter; och om jag först nu till be

svarande och vederläggning upptager hans argumenter, 

såväl äldre som nyare, så är detta ornedan jag fullväl 

inser, att i on strid sådan som denna, fakta äro krafti

gare vapen än ord, och att de sednare vedca säkrast, 

då de stödjas af do förra. Nu föreligga do fakta jag 

:inväntat och som - så synes det mig - äro egnade att 

höja det allmänna förtroendet för vårt system af gToft 

artilleri, på samrna gång de således kunna utgöra en 

god grundval för mitt berättigade genmäle på U:s kritik. 

Dessa fakta bestå uti de med gansim mycket intresse 

1 on 

omfattade, nu afslL1tade skjutfiirsök, som under sistfö r

flutne 6 månader blifvit vid .B'inspong utförde. Innan 

jag syssolstitter mig med U. och hans uttalade reflexio

ner öfvel' grofva kanoner och min brochyr, tillåter jag 

mig derför att lemna tidskriftens hisare en kort redogö

relse fiir ifrågavarande skjutförsök Enklast torde detta 

ske genom följande 
Utdrag ur 

''R a p p o r t" 
"öfvor skjutförsök med grofm kanoner vid Finspong 

Augusti-December 187:2, Januari 1873". '1') 

"Försökens äncla11ull och (ör desamma medcleladc 

föt'eskrifter" . 

"Genom skrifvelsor af don 17:de sist!. Augusti har 

general-fälttygmästaren och chefen för artilleriet beordrat 

undertecknade, att med grofva kanonor anställa skjut

fiirsök, hvilkas hufvucländamål skulle vara att utröna, 

b vilkendera, bland flera föreslagna sorter grafkornigt krut 

som med hänsyn till nutidens kraf pit pansarbrytande , . 
kanoners båda hufvudegenskaper: ve1'knings(Ö1'måga och 

uthållighet kunde anses lämpligast för det i Sverige an

tagna systom et af groft artilleri." 

"Ifrågavarande försök, sålunda ämnade att medföra 

eller åtminstone väsendtEgen bidraga till den slutliga lös

ningen härstädes af frågan om krut för grofva kanoner, kom

mn. att på samma gång hafva till föremål en ytterligare 

pröfning af do pjeser, för hvilka cletta krut är afseclt". 

"Med afseende härpå har blifvit anbefaldt dels uti 

don för försöken utfärdade in struktionen clels uti de 

föreskrifter, som under skjutningens fortgång och på. 

grund utaf dervid vunna resultater blifvit meddelade": 

*') '"rill ntförande af dessa skjutförsök voro beordrade, jemte un

dertecknad, artilleristabsofficnarne, löj tnantema H. von Stockenström 

och A. F. CentervalL 
Uapporlen lir date1·aJ den l Februari 1873. 
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"att skjutning skulle ega rum med både 8,"oss och 
~),''24s baldaddningslmnon"; 

"att till försöken med den förra kalibern skulle 

anvlindas först den Flottan tillhörige, äldre kanon, som 

förut i och för krutförsök varit till artilleriet öfverlem

nad, sedermera en af artilleriets nya kanoner, upplagd 
uti ett å Finspong tillverkad t försökslavettage af jern" i 

"att dc särskilda krutsorterna skulle pröfvas, beh·äf

fande projektilhastigheter och gastryck, på enabanda sätt, 

som vid föregående krutförsök ägt rum, nemligen me
delst 2:ne st. samtidigt verkande chronographer och en i 

tätringsskrufven insatt tryckmätare ("the crusher gauge")"; 

"att till båda kanonerna skulle användas endast mas
siva projektiler af c:a 3 rundkulors viO't" · 

o ' 

"att skjutningen skulle börja med laddningar af 60 
'[[ för 8,"oss kanonen och af 85 tr för 9,"248 kanonen, 
samt att de förut vanlige förladdninrrarne anbrin<Yade •. o , . b 

mellan laddningen och projektilen OJ. vid sk]" utninrr med 
' . o 

grafkornigt krut skulle begagnas"; 

"att med den eller de krutsorter, som vid inledande 
jemförelseförsök visat sig fördelaktigast, söka don ladd
ning, hvilken meddelar 8,''oss kanonens förutnämnde 

projektil en initialhastigbet af 134 7-1367 fot, h varvid 
denna kanon har jemngod verkninrysförmå()'a 1 beräknad 

. p V> t! h \ 

enhgt -D) med resp. den kortare eller längre preussi-

ska stålkanonen af i det närmaste samma kaliber"· 
) 

. "att, vid försök till initialhastigheternas nöjaktiga upp
dnfvan~e,. större laddningar dock ej borde användas, än 
att maximitrycken på stötbotten icke komme att öfver
stiga 2000 atmosferer" ; 

"att till vinnande af jemförelse med bättre utländ

ska krutsorter samt närmare utredning af förhållanden, 

som röra krutfrågans utveckling och historik samt äro 
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niira förbundne med de (m-dringar, mun kan och bör 
uppställa på det antagna kanonsystemet, försöket jemväl 

skulle omfatta ~>kjutning med fiir ändamålet tillhanda
hållet belgiskt och engelskt grafkornigt krut, finkornigt 

fransyskt styckekrut 0ch vanligt svenskt styckekrut"; 

"att å lämpligt ställe af ~:l, ' '24s kanonens "långa fält" 

en tryckmittare skull'] anbringas, för erhållande af ett 

värde på det mod olika krutsorter och laddningar alstra

de gastrycket mot kanonens oförstärkta del, samtidigt 

med det mot stötbotten angifna trycket;" 

"att med !J,"24s kanonen skulle göras omkring 200 

skott, till utrönande af den verkan på pjesens tjenstbar

het detta prof kunde medföra." -

"Kndet. De vid Åker 1872 tillverkade försöks· 

krutsorterna bestodo af fyra hufvudgrupper, betecknade, 
likasom 1871 års försökskrut, med C I, O II, D I och 
Dli" -- - - -

(Här följer i rapporten redogörelse för dessa 4 hufvud

grupper och deras underafdelningar, i afseende på sam

mansättning, tillverkningsmethod, kornstorlek, egentliga 
vigter, m. m., hvareftor lenmas en samlad öfversigt af 

alla de krutsorter, som vid för;;öken b lifvit begagnade 
och som voro, förutom de grafkorniga svenska : belgiskt 
13-lG m.m. krut, "Pebble-powder", fransyskt finkornigt 
styckekrut (Ripault 1866) och vanligt svenslzt styckekrut 

af 18G4 och 1871 årens tillverkning). 

"Projektilema. För båda kanonerna hafva användts 
uteslutande massiva projektiler, vägande: 9,"24ö 508 'il, 

8," oss 3:JD. Från dessa normal vigter hafva afvikelser 

ägt rum, uppgående för de förra till omkring 2 n för 

de sednare till 11
/ ~ 'il" ---

1 
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(Uppgifter om projekiilcrnr;s antal, huru många gånger 
de blifvit begagnade m. m.) 

"Karduserna, som vid dessa försök beO'ao·nados vore> 
. b b ' 

likasom vid föregående tillf'ällon, af bomullstyg, s. k. 
domestic. Karclusdiamotrarne voro: för 8,"oss kanonen, 
213, 220 och 230 m.m., fri r 9,"24S kanonen 250 och 2GO m.m. 

Till att förhindra kardusernas utsvällning, voro de för

sedda med 3 a 4 omslagsband, lwilka tilldrogos lagom 

h:'lrdt, för att omkretsen invid bandet skulle blifva den 

rätb , något som medelst slirskildt mätband kontrollerades". 
------- -

"Såsom af det följande framgår hafva dessa skjut
försök lonmat ytterlig·are bevis fur den afgörande bety

delsen utaf det rum, som krutladdningen före sin deto

nation intager, och i fr~tmsta rummet af kardusens dia

meter samt ådagalagt det enkla medel, lwarigenom man, 

i oj ringa grad, har uti sin hand a t t öka eller minska 

projektilhastighetor och gastryck endast genom motsva

rande förändringar i nLtmnde diame ter - men desto an

gebgnare att denna alltid är noga bestämd. likasom att 

kardusen oförändradt bibehåller sin gifn~, cylindriska 
form". 

"La eldningssätt 

(Redogörelse för vid hvilka tillfällen förladdning Llifvit 

begagnad ell er icke, olika afstånd frh projekti~ons bak
plan till tätringsläget m. m. 

"Antänclningsrör" - - -

"Uppmätning af JH·ojektilhastigheter och gast1'yck. 
Projektilens begynnelse hastighet har uppmätts samtidigt 

med Navez-Leurs's clcclrobalistislm apparat ~~7. 09 (till 

hörig Artilleriet) och le Boulongc's chronographo (till-
hörig Krigs-Högskolan) " - - - ~ 
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"KrutO'asons trvck IJå stötbotten har i bftda kanoner-
b • 

na blifvi t uppmätt medelst den i tätringsskrufven m-

sluufvade tryckmataren "the ernshor" - -

"Då det var antagligt, att grafkornigt krut, som gif· 

ver ett på stötbotten relativt lågt tryck, skulle på " långa 

fältet" deremot gifYa ett ej obetydligt högre tryck än 

vanligt styckekrut, för hvilket k&nonerna ursprungligen 

blifYit konstruerade och med begagnande hvarutaf de 

flesta för svstemets hållbarhet talande l:'ingskjutningar i 

Frankrike blifvit utförde samt storleken af detta tryck, 

som verkade på en i förhållande: till det öfriga af pjesen 

ansenligt svagare del, vore af stor vigt att lära kunna, 

blef, på grund utaf gcneral-fälttygmästare-em hotets skrif

velse .M: G24 af den 11 sistlidne N o vom bor, en efter "the 

crushcrs" princip konstruerad tryckmätare anbragt i 9," 248 

kanonon 1 l fot framför främsta bandet, och under en del 

af skjutningen använd": 

"J(anonenw"-

"9," 24s ka-nonen gjöts för artilleriets räkning den 28 

Septem bor 1871. J crnet är lågt i 4:de k lassen. Med 

det undantag att det s, k. "hvalfvet", beläget mellan 

skrufmodern och bakre tätringsbget, hlifvit borttaget och 

donna del konstruerad i likhot mod don motsvarande EL 

S,"oss kanonorna1 är pjesen tillverkad i fnll öfverensstäm

melse mod den af 18G0, hvilken sprang vid profskjutnin

gen. Sistnttmnde kanons mekanism och yttre handlager 

äro am·ändo ti.ll den nu försökte kanonen, hvars inre 

handlager deremot är nytt". 
Kanonen hade före försökets början ett gjutfel i 

kanalen, Lobget å högra si. dan miclt på bom men mellan 

roiRorna N:ris 4 och 5, 6,5 fot från bakplanet, således 

icke !Emgt från kanalen s bakre Linda. Detta gjutfel blef 
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segmentformigt urskåladt till en diameter af 6,'"8 och 
ett djup af 0,'"6. I öfrigt var pjesen till alla sina inre 
del ar felfri." 

"Med denna kanon har skjutits 5 profskott samt 
dCJ·efter, under krutförsöken, 180 skott eller sammanlagd t 
185 st. -- Utaf dessa hafva 10 varit med finkornigt 
fransyskt stycke krut, h varvid högsta trycket på stötbotten 
uppgått till 2640 atmosferer. Utaf de 175 skotten med 
grafkornigt krut har projektilens initialhastighet varit:" 

"vid 92 skott 1200 fot eller derutöfvt>r *) 

" 55 " 1250 " " " 
" 

29 
" 

1300 ,, , 
" 

" 
14 

" 
1310 

" " " 
" 

5 
" 

1320 
" 

, 
" " 1325 , 0 

" " 
,, , 

"I betraktande derutaf att denna kanon har en ka
nallängd af blott 15,3 kaliber, och då man känner hvil
ket inflytande kanalhingden, hele1st med begagnande af 
gro±kornigt krut, utöfvar på projcktilhastigheton, synes 
pj eson i afseende pEt Leskaffenheten af åtminstone 39 
skott - hafva bestått det skarpaste prof, som utaf en ka
non med denna kaliber och vigt kan fordras, hvartill 
kommer det öfriga 8törre skottantalet." 

"Under skjutningen har mekanismens maniivrering 
oatbrutet varit fullkomligt lätt och felfri. Väl har stun
dom efter de starkare skotten ett lätt slag med en spak 
måst gifvas åt häfarmcn innan densamma kunnat med 
baudkraft röras, likasom ock någon gitng en större, ehuru 
alltid lätt anbringad, kraft varit för mekanismens läsande 
behöfl.ig; men såväl . det ena som det andra har berott 
uteslutande af tätringen, enär, såsnart denna varit bort
tagen, skrufven med största möjliga lätthet kunnat röras 

'i') Utaf de öfrigf1. ~kotten h:ulc Hertal et en initialhastighet mel
lan lliiO och 1200 fot. 
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1 sm skrufmoder, hvarföre ej heller dess omslipning nå
gon gång ifrågakommit." 

(Härefter redogöres för tätningen, som i början af sl<:jut
ningen ej var tillfredsställande, till fö ljd af tätringens 
för stora spelrum i sitt läge, men som blef bättre och 
fullt nöjaktig, sedan en 2 m.m. tjock messingsskifva blif
vit anbragt mollan stiitbotten och kammarskrufven, !war
igenom tätringen lika mycket framflyttad es och spelrum
met minskades. - Vidare anföres förhållandet mod fäll g
hålstärningarne, utaf lwilka under försöket icke mindre 
än 3:ne st. genom brändes.) 

"Med undantag af h vad här blifrit särskildt anförd t, 
har kanonen under h81a sk.iutningen visat sig bra och ej 
gifvit skäl till någon som heldst anmärkning. Vid den 
efter försökets slut anstälda besigtningen har följande 
blifvit iakttaget:" 

"Temligen betydliga urbränningar förefinnas i projek
tilläget å såväl reffior som bommar. De äro störst i 
roffiornas bakre utvidgningar och aftaga framåt. 4,2 fot 
från kanalens bakre ända försvinna de alldeles. Spår 
O.erutaf visade sig redan efter 25 skott och sedermera 
hafva de allt skarpare framträdt. I närheten af reffior
nas icke styrande kanter bilda dessa urbränningar oro
gelbundna fåror, som emellertid äro fullkomligt runda och 
jemna i botten samt dessutom osammanhängande och 
sålunda ej hafva karaktoren af det slags remnor eller 
sprickM·, som, enligt uppgift, redan efter 70 a 80 skott 
bruka i de fransyska gjutjerns-kanonerna uppkomma och 
äro kända under namn af "fiss u res l01~gitudinales." "-

"Det förutnämnde gjutfelet tycktes eftor 45 skott oj 
vara fullt rent i botten, h varföre det ytterligare bl e f nå
got urskåladt. Sedermera har denna fördjupning ej un
dergått annan förändring, än att dess mot mynningen 

8 
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vända kant småningom blifvit allt mera afbränd och 
långsluttande." -

"Kanalen, framför urbränningarne, är felfri med det 
undantag att re:ffiornas utförande kanter bära mindre in
tryck och märken efter projektillmapparne." 

"I kammarens kaliber angifves af etui len en knapp 
tillökning af 0,003 tum. I afståndet fr iin re:ffiornas 
botton diametralt till kanalens yta angifvos baktill en 
tillökning af 0,03 a 0,05 tum, uppkommen blott genom 
urbränningarne; framför dessa är nämnde afstånd ej mät
bart förändrad t." 

"Skrufläget är fullkom ligt fe lfritt och kanonen be
finner sig till alla delar, som här ej blifvit särskildt om
nämde., uti samma skick som före försökets början." 

8," 08 lcanoncn .A1. 3, tillhörande artilleriet och i 
Oktober manad 1872 fullbordad , är den pjes af nämnde 
kaliber, som vid försöken hufvudsakligen blifvit använd. 
Den gjöts den 25 November 1871 och dess jern ligger 
i 3:dje hårdhetsklassen Till verkad och profskjuten en
ligt gällande bestammelser och förfaringsmethoder, befanns 
den vid besigtningen vara af fullt tillfredsställao.de be· 
skaffenhet med det undantag, att den i refflorna hade 
ett stort antal (49 st.) små "dragningar" eller gjutfel, af 
hvilka likväl intet var så stort eller så beläget, att pje· 
sons tjenstbarhet derigenom kunde anses i någon mån 
nedsatt, hvarföre den ej heller för dessa fel kasserades. 
Då emellertid uti kanoner af denna certe dylika gjutfel 
hittills temligen ofta förekommit*) och då de stundom 
varit af beskaffenhet att föranleda kassation, ansågs det 
vara utaf interesse att utröna huruvida en dermed be· 
häftad kanon skulle vid fortsatt och skarpare skjutning 
komma att lida någon oroväckande skada; och blef med 

"') «Efter en nyligen införd förrrndring i gjutmethoden har man 
gmndad förhoppning, att denna alfigenhet skall vara i det närmaste 
(ifyernmnen ». 
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anledning härutaf, samt då till försökets fortsättande med 
denna kaliber i hvarje fall on af artilleriets nya kano
ner var anbefalld att tagas, don ifd1gavarande dertill ut
sedd." 

"Denna 8/'oss kanon har, innan den godkändes skju
tit 7 profskott samt derefter, under krutförsöket och den 
i samband dermed verkstäida pröfningen af ett nytt jern· 
lavettage, 53 skott eller sammanlagdt 60 st. Utaf dessa 
hafva 13 varit med olika laddningar af svenskt och fran
syskt finkornigt styckekrut, hvarvid maximitrycket på 
stötbotten uppgått ända till 2750 atmosferer. Utaf de L17 
skotten med grafkornigt krut har: 
vid 27 skott projektilens initialhast. öfverstigit 1300 fot. 

" 19 " " " " 134 7 " 
" 15 " " " " 
" 11 " " ,, " 
" 2 " ,, " " 

Pjesen måste således, i afseende på, skottens 
het, au ses vara ganska all varsam t pröfvad." 

1367 " 
1380 " 
1400 " 

beskaffen-

"Under skjutningen har mot kanonen ingen an
märkning förekommit. Mekanismen har oafbrutet varit 
lätt manövrerad, om också föt· öppnandet efter de star
kare skotten ett lätt slag pil. blifarmen >a ri t behöfligt, 
hvilket berott af tätringens klämning. Kammarskruf. 
ven, som ingen gång efter profskjutningen blifvit omsli· 
pad, röres fortfarande med största lätthet. Tätningen har 
varit fullständig. 1

' 

"Vid den besigtning kanonen, efte r slutad skjutning, 
undergått, har följande blifvit anmärkt:" 

"I kanalens bakre del, uti projektilläget, finnas min
dre urbränningar å både bommar och reffior. Dessa ur
bränningar äro störst straxt framom refflornas bakre ut
vidgningar och aftaga framåt. I kanalens bakre del an
gifves af etoilen en tillökning i det ursprungliga afstån
det från refflornas botten diametralt till kanalens yta 
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hvilken tillökning uppgår till högst 0,012 tum och är 
att hufvudsakligen tillskrifva urbränningarne. Framför 
den punkt, der raffeldj upet börjar förminskas, är nämnde 
afstånd oförändradt. Kammarens kaliber är ej märk bart 
förändrad. Skrufläget visar ej spRr till skada eller de
gradation. Fänghålstärningen, som upptill sänkt sig 
0,"'5 under kanonens gods, är nedtill starkt urbränd och 

o ) 

0mtärmng ansågs nödvändig" - - _ 

"Uti refflorna hafva 4 st. nya gjutfel kornmit i da
gen, alla belägna i refflornas botten och likasom de äldre 
af oskadlig beskaffenhet. Det största och längst. bakåt 
belägna af dessa nya gjutfel ligger i refflan Jw. 1, 9,6 fot 
från rnynningsplanet. segmentformigt urskåladt tili dess 
rent och fast jern erhållits, bar detta gjutfel en diame
ter af 1,"'5 och ett djup af 0,"'3. - 1 nytt gjutfel har 
framträdt midt pil. en reffelbom, 4,3 fot från mynnings
planet. TJtaf de äldre gjutfelen, alla före skjutningen 
urskålade till rent jern, förete blott de längst bakåt be
lägna någon förändring, bestående deruti, att deras mot 
mynningen vända kanter blifvit mera elle r mindre af
brända och långsluttande."-

"Skjntningen"-

(Rapportens detaljerade framställning af skjutninaens 
gång skulle. af flera skäl, vara för denna uppsats olä

0

mp
lig och är dessutom, såsom egentligen omfattande krtd
{1·ågans behandling och utveckling, öfverflödig för hvad 
som hä~·vicllag är hufvudsak : kanonsystemet. Endast 
följande, af mera allmänt interesse, meddelas derföre rö
rande skjutningen och dervid vunne erfarenheter. 

Beträffande 9,":24' kanonen: 
Med 85 'iE:s laddning och 250 m.m:~ kardusdiameter 

skjötos till en början fullständiga serier med alla de först 
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erhållna sorterna svenskt, grafkornigt försökskrut Den 
bästa af dessa gaf härvid initialhastigheten 1231 fot och 
trycket l 530 atrnosferer. 

Med samma laddning och kardusdiameter gaf det 
belgiska krutet 1301 fots initialhastighet under ett tryck 
af 1980 atmosferer och Pebble-krutet resp. 1288 fot, 1820 
atrnosferer. · 

Några af de svenska krutsorterna försöktes härefter 
i laddningar af flO och 95 'fl med samma kardusdiameter 
(250 m.m.). Största projektilhastigheten blef nu, med 95 
'il, 1267 fot. Då gastrycket, 1485 atmosferer, härvid var 
ganska lindrigt i jernförelse med det af 85 'ii belgiskt 
krut utvecklade, ökades kardusdiametern till .260 m.m., 
hvarutaf följden · blef en projektilhastighet af 1307 fot 
med samma krutsort och laddning, som förut gifvit 1267 
fot. Trycket var bärvid fortfarande relativt mRttligt, 
neml. blott 1655 atmosferer. 

Från Aker erhölls derefter i olika repriser nytt kn1t 
af olika slag och, till en del, af lägre egentlig vigt. -
Med dessa krutsorter i laddningar af 90 a 96 'il, allt 
med 260 m.m._kardusdiameter, uppnåddes hastigheter af 
1310 a 1326 fot, trycken varierande mellan 1760 och c:a 
2000 atmosferer. 

84,r, U (36 kilo) fransyskt krut, med kardusdiametern 
250 m .m. och fö~·laclclning af l kalibers längd och diame
ter ansatt mellan kardus och projektil, hafva gifvit en ini
tialhastighet af 1110 fot under trycket 2515 atrnosferer. 

Trycken på "Hinga fältet" uppmättes under en del 
af skjutningen. Differenserna dem emellan för äldre 
och nyare krutsorter angåfvos af tryckmätaren att vara min
dre än man väntat och uppgingo ej till 300 atmosferer. 

Beträffande 8," OS:s kanonen: 
Som, vid den föregående skjutningen med 9,"24:s ka

non, bestämda erfaren beter rörande försökskrutet blifvit 
vunne, pröfvades med denna kaliber endast de bättre 
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svenska grafkorniga krutsorterna, jemte belgiskt krut, 
Pebble-powder, svenskt och fransyskt styckekrut. 

Med 60 '$:s laddning, 230 m.m.:s kardusdiameter erhölls: 
af belgiskt krut, init.hast. 1347 fot, tryck 1775 atm:s 
, Pebble , , 1323 , , 1760 , 
, svenskt grofk. , , 1364 , , 1630 , 

Med 63,5 'll:s laddning., 230 m.m.:s kardusdiameter gafs: 
af belgiskt krut, iuit.hast. 1389 fot, tryck 1965 atm:s 
, svenskt grofk. , , 1390 , , 1700 , 
46 'il svenskt styckekekrut, 1871 års tillverkning, 220 
m.m.:s kardusdiameter och l kalibers förlaclclning, gåfvo 
initialhastigheten 1157 fot och trycket 2270 at m :s. 

56,5 '$fransyskt styckekrut, 220 m.m:s kardus, mecl för
laClclning, gåfvo 1183 fots hastighet och 2330 atmosferers 
tryck. Med sistnämnde krutsort, laddning och kardus
diameter men med ett afstånd mellan kardus och pro
jektil endast. motsvarande hal f förladdning ( 4 tum) s te

' go under 2:ne skott trycken till 25 70 och 2750 atmos-
ferer med en medelprojektilhastighet af 1223 fot. 

46 '$ svenskt grafkornigt försökskrut (bästa sorten) 
i 220 m.m:s kardus (exercis laddning) gåfvo en initialha
stighet af 1150 fot under trycket 895 atmosferer*)) 

"Öfversigt af lcnttförsöken"- -

"Omclöme öfver kanonsysternet". "Då för omkring 
4 år sedan den dittils i Sverige olösta frågan om kust
fästningarnos och flottans grofva bestyckning eller med 
andra ord om pausarbrytande kanoner fordrade ett afgö
rande, och, enligt .Frankrikes föredöme, man beslöt att 
antaga det derstädes utvecklade och bepröfvade syste
met af bandade gjutjernskanoner, utmärktes de första 
stegen på den sålunda inslagna banan af missöden, som 

·=*) Förladdningar hafva f ej begagnats vid andra tillf'ållen, iin dll. 
sådant blifvit hlir slirskildt omnlimndt. 
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till en början hos en lwar måste uppväcka farhiigor för 
systemets pålitlighet, hos mången t. o. m. synes hafva 
djupt rotfästat föreställningen om dess fullkomliga oför
måga att motsvara tidens fordringar. Väl yppades se
dermera omständigheter, som framställde dessa missöden 
i ett annat ljus och allt flera skäl, af sRväl theoretisk 
som empirisk art, förebragtes, att de härflöto af för
hållanden, hvilka ej med kanonsystemet, såsom sådant, 
hade direkt sammanhang, äfvensom att detta system, un
der anclra förhB.llanden, kan vara fullt ändamålsenligt 
och tillfredsställande i men om ock detta bidragit att 
minska det första, mindre gynsamma intrycket rörande 
våra grofva kanoner, är dock gi.fvet, att den allmänna 
tilliten för desamma säkrast befrämjas genom direkta prof 
på deras duglighet, och hvarje siidant, med framgiing 
utfördt, måste bidraga att höja förtroendet, i den mån 
det varit omfattande. -Från denna synpunkt torde me
delst de nu afslutade skjutförsöken åtskilligt bafva vun
nits till förmån för det antagna kanonsystemet, hvilkct 
- oaktadt de påståenden och förslager man i motsatt 
riktning· hört uttalas - för sakkunskapen och det oför
villade omdömet framstår såsom clet encla, hvilket med
gifver en inhemsk fabrikation af tidsenligt, groft artil
leri, åtminstone under ett fullkomligt obestämdt "tills-
vidare". 

"9,"24S kanonen har skjutit sammanlngdt 185 skott. 
Bland dessa hafva förekommit sådane (uemligen de med 
finkornigt krut), som gifvit ett maximitryck pR stötbotten 
ojemförligt större än det, som, äfven för erhållande nf 
de aldra betydligaste projektilbastigheter, med det nya 
grafkorniga krutet kan ifrågakomma i och då dels pjesen 
utan minsta ansträngning och utan synbar skada, upptagit 
dessa större tryck, dels åtskillige dylika kanoner i Frank
rike skjutit flera hundrade slwtt med samma tryck, tor~ 
de vara påtagligt, att de mindre tryck en Pj kunna med 



föra det så m y ck et fruktade "deculassement", h varigenom 
den första 9,"248 kanonen förolyckades, och att således 
denna slags sprängning, hvilken förut utgjorde systemets 
största fara, med antagande af det nya krutet är före
bygd". 

"De i kanalens bakre del befintliga urbränni1.1garne 
synas visserligen vara stora; likväl hafnt de ej, eller åt
minstone Llott i ringa grad, nedsatt kanonens verkningt~
förmåga, det onda hänseende, i hvilket denna slags ska
da kan hafva ett ofördelaktigt inflytande, ty att hållbar
heten dcrutaf är oberoende inses". 

"Då pjesen i öfrigt till alla delar befinner sig i lika 
godt skick som före försöl;:ens början, är antagligt, att 
densamma ytterligare skulle uthålla ett mångdubbelt an
tal sådana skott, som Lle nu skjutne, eller i allmänhet, 
att gränsen för en dylik kanons tjensLbarhet bestämmes 
endast utaf den, genom småningom ökad urbränning, 
slutligen alltför stora nedsättningen i projektilhastighet 
och träffsaker het. " 

"8," oss kanonen har ej genom et l sil stort antal skott 
som 9,"24s kanonen §.dagalaggt sin h :'illbarhet. Såsom 
obestridd regel torde emellertid kunna antagas att hvad 
som, betr~iffanJe pålitligheten, gäller för en gröfre ka
non gäller ock såsom ett minimum för en mindre af 
samma system - om nemligon systemet öfverhufvnd 
medgifver n&gon solidaritet mellan de särskilda pjoserna, 
hvilket, såsom bel\ant, ej med al la kanonsystemer är 
händelsen , mon just utgör ett af företrädena hos det fran
sysk -svenska. - - I afseondo p?t S,"oss kanonen kan emel
lertid alltid anföras, att flottans försökspjes, som fortfaran
do är i tj enstbart skick, skjutit 166 skott, de flesta under 
ett tryck på stöt botten, som ej vidare kan ifr&gakomma''. *) 

''·) Den i Holland pröfvade 8,"os5 Finspongskanonen har dessuiom 
Ekjutit 330 ,;kott och lir Unnu fullt tj enstbar, att icke nUnnm alla de 
i Frankrike låugsl<jutnc kanoner af ' amma system. 

J2:J 

"Att detta kanousystem i sina hufvuddrag är god t 
samt, för vårt lands förhållan:1cn, det lämpligaste, anse vi 
s&lunda vara lidagalagdt. Dermed är dock icke sagdt, 
att detsamma redan hunnit hela den utveckling, deråt 
kan gifvas, ty i vissa hänseenden torde det kunna blifva 
föremål för väsendtliga förbättringar. De vigtigasto af 
dessa, dem vi .. på grund utaf vår erfarenhet under skjut
försöket funnit önskvärda, tillåta vi oss att härmed på
peka." 
(Härpå följa omnämnande och motivering afföljande för-
ändringar: 

l:o. Kanonerna förlängas till 20 kalibors kanal
längd för de fall der sådant, med afseende på de yttre 
förh ållanden, under hvilka pjeserna skola begagnas, är 
möjligt. 

2:o. Inre bandlagret framdrages l fot och långa 
fältet göres helt koniskt från banden till mynningen. 

3:o. Den nuvarande tätringen utbytes mot s. k. 
Broadwell-ring, i sammanhang hvarmed fänghålet an
bringas i stötbotten. 

4:o. Det nya fransyska reffelsystemet, som karak
teriseras af många, breda och grunda refflor, smala bommar 
och projektilernas förseende med 2 ringar af mjuk kop
par i stället för knappar, antages.) 

De sa1d'örh1i11anden., som, enligt ofvanstående rap
port, nu föreligga , gifva mig o bestrid !igen, till den om
fattning de äga, rätt emot U. i httfm~dfrågan, som är 
denna : är det antagna kanonsystemet "för våra fö rhål
landen godt och lämpligt'~ eller 1ir så icke fallet? Att 
bevisa det förra är i inledningen till min af U. kriti
serade brachyr tydligen nng-ifvot sB.som densammas egent
liga lindamål; nRgot som likväl U. i sina deremot rikta
de anmärkningar alltf'iir ofta lemnnt 1\ sido. 
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Det kan möjligen synas, ä ena sidan, som om 
jag, nöjd med att hafva fått rätt i hufvudsak, borde 
afstå fr ån att upptaga den stridshandske som U. ge
nom sin kritik tillkastat mig, helst den sednare icke 
egentligen är förtjent af någon nännare uppmärksam
bet, men å den andra sidan kan med skäl förutsät
taR, att hyarken det ena eller det andra skall erkännas 
af U. och hans liktänkande, hvarjemte det är mera än 
sannolikt att mången, som ej varit i tillfälle att sjelf 
grundligt studera kanonfrågan i alla dess facer, oaktadt 
nu yunnen erfarenhet, deroro hyser oriktiga föreställnin
gar och fortfarande betraktar vårt kanonsystem med ett 
visst misstroende, uppfattningar dem U. efter förmåga 
sökt underblåsa och som ingalunda kunna förändras till 
det bättre derutaf, att de omdömen, han offentligen i 
ämnet uttalat, förblifva ovcderlaggda. Det är de1·{öre 
jag nu, med det stöd, som af ofvannämnde sakförbål
landen kan erhållas, mot U. tager till ordet. Jag gör 
det med föresats att söka hålla mig till sak, men fruktar 
dock att ej häruti fullständigt lyckas, på grund af 
sjelfva naturen hos de aktstycken jag bar att bemöta. 

Hvarken tid eller utrymme torde medgifva, att jag 
följer U. från början till slut i de båda afhandlingarne: 
"Anförande i artilleri vid Örlogsmanna-Sällskapets hög
tidsdag den 15:de November 1871 ", intagen i 5:te och 
6:te häftet af Tidskrift i Sjöväsendet för år 1871, samt 
"I lcanonfrå,qan", intagen i samma tidskrifts 3:dje häfte 
för år l 872. Att påvisa alla de missuppfattningar, sjelf
motsägelser och felaktiga uppgifter, som i dessa artick
lar förekomma, skulle leda till en tröttande och för än
damålet obehöflig vidlyftighet, hvarför jag vill stanna 
blott vid en och annan kardinalpunkt, synnerligen egnad 
att belysa såväl sjelfva frågan, som den ställning U. till 
densamma intager. Några allmänna anmärkningar i det 
sednare hänseendet anser jag dock böra förutskickas . 
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Det har blifvit niimndt att en "1·öd t,råd" genomgår 
U:s första anförande, och denna skulle vara att, "d& ini
tialhastigheterna ökas, måste de bandade gjutjernskano
nerna sakna blillbarhet" . Äfven jag tror, att nämnde 
tråd återfinnes i U:s articklar, men granskar man dem 
närmare och tillsammans, skall man finna triiden vara 
litet längre än hvad ofvanst§,ende uttryck antyder. U:s 
förklaring, att han tror sig vara fri ±r8.n "naturliga sym
pathier eller antipathier" vare sig i den ena ell er andra 
riktningen, kan, enligt min åsigt, omöjligen godkännas, 
ty hela hans framställning bär klart vittne om en be
stämd, fön~tfattacl och omot-iveracl ide om ett visst ka
nonsystems, det engelska, afgjorda förträfflighet samt om 
den lika afgjorda underlägsenheten hos ett annat system, 
det fransyska. Denna förutsättning, eller rättare fördom, 
återfinna vi, till båcla dess delar såsom den der "röda 
tråden" uti U:s uttalade omdömen rörande kanonfrågan, 
men klart är, att ett slidant förhållande bör väsendtligen 
inverka på det värde, som åt dessa omdömen kan [till
mätas. 

Mot den bevisningsmethod, som af U., synnerligen i 
hans sednare artickel, begagnas, måste jag dernäst inlägga 
en bestämd protest. För min del har jag uti min brocbyr 
öfver de olika kanonsystemen bemödat mig, att framlägga 
klar a och tydliga skäl för h varje uttalad sats, väl vetan
de att detta var enda vilkoret, hvarigenom jag kunde 
hoppas göra mina lisigtt>r i nligon mån gällande. Men 
huru gör U. , då ban vill gendrifva dessa? Utan en till
stymmelse till verklig motbevisning afgör ban saken med 
ett: det tror jag icke eller det kan jag icke inse, 
då han ej rätt och slätt förnekar rigtigheten af mina 
uppgifter, och detta ofta med en uppenbar misstydning 
af mina ord. Är väl detta det rätta sättet att föra en 
"upplysande diskussion", hvilken U. sjelf önskat förlagd 
till ett mera vetenskapligt område, än det, der demam-



ma först öppnades? Är det sålttnda U. "gifver skäl 
och tager sådane med nöje"? 

Dock, det bör erkännas, på ett visst sätt söker U. 
stundom gifva stöd åt sina ord. Det sker genom att ci
t era och åberopa autoriteter. En verkligen aktnings
bjudande bellisenhet ådagalägg·er han dervid; men det 
gifver mig likväl anledning· erinra dels att läsning icke 
alltid är ensarnt ti llfyllestgörande för bildandet och utta
landet af ett sakkunnigt omdöme, dels att åberopande af 
autoritetet i och för sig icke är skäl, om det än någon 
gång med fördel kan användas s§.som stöd för ett sådant. 
Ett är dessuto m Yisst och obestridligt, nemligen, fltt utaf 
den med fackmannens anspråk och ton offentligen fram
trädande kritikern kan fordras ett sjelf'sti.indigt omdöme 
uti den friiga, han företagit sig att behandla. 

J ag öfverg(h nu till en granskning af U:s mest an
märkningsvärda yttranden i afseende på maten:al och 
tillverlcningssi.itt, d. v. s. den tekniska delen af frågan, 
samt till de förklaringar, som derutaf från min sida 
kunna päkall as. *) 

För att bevisa tachjernets oduglighet siisom kanon
material åberopar U. till en början ett yttrande af ami
ral Porter (se I. K. pag. 126) , som förklarat, att "det 
bästa gjutjern kan endast uthärda 37000 'ili:s tryck pr 
O tum "och att, enligt hans erfarenh et, kunna ameri
kanarne icke göra en tillräckligt stark pansarbrytande 
kanon, emedan gjutjernet, bvarvid de fasthålla, "icke 
har erforderlig hållbarhet." 

';') Vid de hrinvisningar, som jag i det följande måf;te göra dels 
till U:s articklar, dels till min brochyr, betecknar jag h'idanefter, för 
korthetens skuld, «Anförande i Artilleri på Örlogsmanna-Sällskapets 
högtidsdag 1871» med A. A. ; U:s afhandling: «l Kanonfrågan• med 
I. K. samt brochyren om <:Groft Artilleri» med G. A. 
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:För det första torde nu den friiga kunna framkastas 
huruvida amiral Porter , känd och berömd såsom sjöman 
verkligen ocksit är den autoritot så so m tekniker och 
metallurg, för h vilken U. anser honom. Hans uppgift, 
i afseende på absoluta styrkan hos det bästa gjutj orn 
bestyrker ej denna U:s förmodan, t y den inn ebär ett 
faktiskt misstag Siffran är nomligen , för såvidt jag vet, 
mellan 50,000 och 60,000 'il i [st. f. 37,000 Af detta 
citerade uttrycket kan man mnell ertid sluta, att amiral 
P orter eaentlio-en talar om amerikanska förhå llanden, o o 
och de afgöra i detta fall ingenting för de svenska. J ag 
har sag t för ut (se G. A. pag. 18), och jag upprepar det 
nu, att en ofantlig skillnad förefinn es emellan det ena 
gjutj ernet och det andra; och om Yerkligon det bästa 
jern, som i hela Amerika kan framb ringas, är odugligt 
till kanoner (något som j8g, trots 8miral P:s utsago, 
betviftar ), så bevisar dock detta ej odugligheten af vårt 
gjutj ern. l öfrigt får jag ytterligare och uttryckligen 
påpeka det origtiga uti att bedöma styrkan hos ka
noner af olika material på grund af de sednares förhål
lande i sträckmaskin, enär de olika tillverkningssätten 
sedan med ett afgörancle inflytande komm a emellan. -

Emot mitt omdöme i afseende på tackjerns-kanon ers 
homcwenitet citerar vidare U. ett yttrande af Eschen-o . 
bacher, som anser, "att ett bestämdt omdöme aldrig kan 
fällas öfver homoge niteten hos ett kanonmaterial, som ef
ter gjutningen ej unelerkastas någon mekanisk bearbet
ning", och U. säger sig "icke kunna inse" det Eschen
bacb er blifvit vederlagd (se l. K. p ag. 137) af min för
Idaring (på fl era ställen i G. A.) , grundad pli egna iakt
tagelser och fl erärig personlig erfarenhet, att tackjernska
noner verkligen kunna erhälla och haf'va erhållit en 
fullt nöjahtig och betryggande homogenitet genom full
ändninrr i J. ernets behandling och i gjutnings-methoden. o 

Det hade varit interessant att få veta skälet, hvarpå 
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U. grundar sitt förkastande af min åsigt och sitt gillau
de af Eschrnbachers - om l1an uemligen har något skäl 
och ej blott följer sin smak, h vilken såsom man vet här
vidlag är utpräglad. 

Då jag deremot upprepade gånger sökt bevisa, att , 
jttst clerförc., att den grofva kanonen eller kanontuben 
af stål m åste grundligt boarbetas om den skall blifva 
homogen och stark, derföre att donna operation medför 
högst betydliga svårigheter och derföre att bestämd kon
troll öfver huruvida man dermed lyckats är omöjlig, är 
homogeniteten i sådane kanoner långt tvifvelaktigare än 
i t.aokj ernspjoser, -- sit bestrider U. detta genom att 
"våga tro" (8e I. K, pag. 132) - likaledes utan den 
ringaste · motivering - "att gjutstålet kan till homogeni
teten lika säkert bestämmas som f('jutjernet," hvarefter 
han inlåter sig i några betmktels or öfver "gjutfel" och 
"fel i gjutningen" (begrepp, som han tyckes anse lik
tydiga) hos stål- och tackjrrnskanoner. J ag ser mig 
derutaf föranledd att ännu tydligare än förut söka fram
ställa förhållandet med gjutfelens uppkomst och betydelse 
i de olika slagen af kanoner. 

När stålet efter gjutningen stelnar, blifver det alltid 
och ovilkorligen, på grund af sin särskilda natur, upp
fylldt af större och mindre blåsor och otätheter. Det 
erfordras alltså en genomgliende smidning, som förändrar 
det ursprungliga läget af hvarje molekyl inom hela mas
san och som pressar alla de särskilda molekylerna mot 
hvarandra. Innan denna operation är verkställd saknar 
gjötet helt och hållet de egen ~kapor, som utmärka stå let 
och som utvecklas först i bredd med bearbetningens furt
gång och fulländning, hvarutaf följer, att svårigheten för 
erhållande af ett fullgodt stål växer med dimensionerna 
hos den massa, som skall bearbetas, icke blott emedan 
hammarslagets verkan naturligtvis aftager från ytan inå t 
utan ock derföre, att det alltid är osäkert huruvida man 
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kan meddela det grofva stålblocket lämpligaste smides
tempM·atur, och detta samtidigt åt dess inre och yttre 
delar. 

Gjutjernets natur deremot är sådan, att detsamma, 
genom en ändamålsenlig behandling och gjutmetbod, jem
förelsevis ganska lätt kan bringas att stelna i en fast, tät 
och homogen massa; och orn denna täthet icke blifver 
fullständig , d. v. s. om genom någon tillfällig omstän
dighet en och annan enstaka gj utblåsa eller s. k. "drag
ning" skulle i godset uppkomma, så är dock denna af 
oskadlig beskaffenhet för pjesens sty1·lva. Dylika gjutfel 
i en tackjerns kanon kunna nemligen i detta hänseende 
anses hafva en blott och bart lolcal betydelse, i det de 
nedsätta kanonens hållbarhet endast så mycket, som mot
svaras af den lilla qvantitet jern, hvilken rätteligen bort 
fylla ihåligheten, men denna nedsättning är försvinnande 
liten och kan utan minsta f ara i praktiken lenmas åsido, 
hvilket är ett af lång erfarenhet bestyrkt, fulländadt 
faktum, hvarpå jag skulle kunna anföra en mängd exem
pel, derest sådant ej ledde till en för denna uppsats allt
för stor vidlyftighet. Men om gjutfel förekomma i en 
kanon eller kanontub af stål, h vad bevisa de der? J o, 
att stålet icke är genomsmiclt, och ett sådant stål är, 
jag upprepar det, i salmad af stålets utmärkande egen
skaper samt sviker följaktligen, då detsamma sättes på 
prof. Detta utgör skillnaden i betydelse mellan gjutfel 
i stålkanoner och i tackjernskanoner, en skillnad, den U. 
säger sig "icke kunna rätt inse" ( I. K. pag. 132 ). Att 
denna hans utsago, bokstafligen taladt, kunnat vara val
grundad, vågar jag icke bestrida, men desto kraftigare 
bestrider jag det anspåit, som derbakom döljer sig, att 
hans obekantskap med dessa förhållanden skulle utgöra 
ett bevis mot giltigheten af hvad jag derom anfört. 

U:s åsigter rörande de kontrollpjoser, som vid Fin
spang begagnas för att pröfva jernet uti de stora kano-
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nerna, erfordra rättelse. Sedan han (se I. K. pag. 137 ) 
ganska rigtigt citerat mina ord i afseende på dessa pjesers 
ändamål, yttrar han följandt-: : 

"Vi fråga då: bearbetas och skjutes icke den lilla 
kontrollpjesen i andra fall än då man har anledning be
tvifla jenl8ts godhet? Huru villnes då denna visshet 
mot gjutfel"? Dessa frågor innebära en stor missupp
fattning. Tror U. verkligen, att man kan erhålla upp
lysning om gjutfel i ht~fm~dpjesen genom att bearbeta 
och sprängskj uta kontr·ollpjesen? H,•arpå grundar han 
en sådan förutsättning? Eller vet U . hvad ett gjutfel 
("fel i gjutningen") är i vanlig, teknisk bemärkelse och 
hvarigenom det i allm änhet uppbnnmer i en taekjerns-

. kanon? Dessa motfrågor är do t onda svar, jag på hans 
ofvannämndo spörjsmål kan afgifvf!. - Vidare undrar U. 
huruvida kontrollpjeserna sk j u tas slätborrade och anser 
"detta medel långt ifrån alltillrLickligt, då fr:1ga är om 
refflacle panscwbr·ytcwe". H vem har ni\gonsin hinkt eller 
sagt, att kontrollpjeserna skulle utgöra en pröfvosten för 
kanonkonstrt~ktionen, kanonsystemet? Vill U. påbörda 
mig att hafva uttryckt en så oriktig ide? Kontroll p j e
sernas skjutning är icke blott ett hMför "långt ifrån 
alltillräckligt medel" utan ett medel, som icke har det 
aldra ringaste med denna sak att skaffa, såsom blott och 
bart afseende en pröfning af materialet, jernet, och för 
detta ändamål är naturligtvis enklast och bäst att pjeson 
sk j u tes slätborrad. 

På min uppmaning till dem, som med mig hysa 
olika åsigter om tackjornskan-oner och om möjlighoten 
af kontroll öfver dessas god L et, att genom något faktum 
bevisa det jag har orätt, svarar U., att ett dylikt faktum 
"naturligtvis är omöjligt att framdraga'' beträffande sven
ska kanoner, "dit honom veterligen ej skjutits med mera 
än en af viira egna kanoner nftgon uthållande skjutning 
h varvid en skada uppstod i 99:de skottet". J ag vill 
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hemställa till en hvar, som med ringaste uppmärksamhet 
läst ifrågavarande stycke i min brachyr (se G. A. pag. 
38 och 39), om det kan missförstås att jag här talat 
om svenska och fransyska tackjornskanoner i allmänhet 
d. v. s. om dessas material och tillverkningssätt samt 
om de garantier, som derutaf kunna erhållas, och så 
obekant med förhållandena kan ju U. omöjligen vara, 
att han icke vet att en mängel svenska kanoner af min
dre kalibrar blifvit och blifva både spräng- och lång
skjutne. Skulle någon osäkerhet om min mening här
vidlag kunnat uppstå, så måste den fullkomligt blifvit 
skingrad af de första raderna i nästpåföljande stycke, 
der det heter: "Men det fransyska systemets godhet är ej 
ådagalagd endast genom materialets och tillverknings . 
sättets pålitlighet". 'rill detta bevis (nem!. för "syste
mets godhet") öfvergår jag sedermera och i det följancle 
af brochyren, genom att uppräkna de kanoner utaf detta 
system, som blifvit underkastade uthållande prof och 
större ansträngningar, oaktadt de läg1·e initialhastighe· 
terna, än som med begagnande af det nya, grafkorniga 
krutet under några förhållanden kunna ifr1\gakomma. -
Jag vi\gar påstå, att detta raisonnemont är från början 
till slut så enkelt och lättbegripligt, att, synnerligen då 
man förut egnat någon uppmärksamhet åt artillerifrågor, 
det måste erfordras en särskild god vilja, för att miss
tyda detsamrna så som U. på detta och flera ställen i 
sin kritik gjort. 

U. "betviflar" riktigheten af min uppgift (se I. K. 
pag. 131), att de råämnen ett land frambringar hafva ett 
hufvudsakligt inflytande på dess tillverkning af krigs
materiel*) och såsom ett skäl för sitt s. k. tvifvel anför 

'") I anledning af det obesvärade sätt hvarpå U. såväl här som 
flerestädes citerat mina ord, får jag erima om den ovilkorliga skyl
digheten, då man begagnar ciationstecken, att citera ordagrannt och 
rätt. Förändringar, tillägg och uteslutningar, mindre eller stölTe, äro 

9 
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han att "England t. ex. importerar för sin j ornindustri 

både malm och tackjcrn från Sverige och kan med sina re

surser skaffa sig så beskaffad t råämne som önskas från h vil

ket land som h elds t. Men jag har ju ej sngt att Englands ö(

riga jornindustri är absolut bunden vid dess vapenindustri. 

Ej heller har jag drifvit en så orimlig sats som den, att 

England ollor något annat land alls inga råämnen skulle 

importera. D å, jag framhållit de egna råämnena såsom, 

"såvidt möjligt är", bestämmande för ett lands vapen· 

industri, så uppställer U. deremot den alldeles opi'tkal

lacle försäkran att England kan köpa "från hvilket lancl 

som heldst" sådane råämnen det behagar. Hvem har 

ifrågasatt tillräckligheten af Englands penningetillgångar 

för att köpa kanonjern t. ex. från Sverige, förutsatt att 

någon här kunde sälja nog stora qvantiteter derutaf för 

Englands bohof, hvillcet emellertid iclce är händelsen ? 

Men jag påstår, att England, huru stora dess "resurser" 

än äro, likväl icke förmår förflytta 1>nom sina landamären 

de grufvor, som lemna de bästa kanonj ernsmalmer och 

de skogar, som gifva träkol till sådana malmers ned

smältning, och jag påstår ytterligare (bestrider U. detta?) 

att England mer än något annat land håller på r~~u 

sjelfständighet vid vapenfabrilu,tionen, och detta, enligt 

sakens natur, på grund utaf såväl dess geografiska läge 

som dess politit>ka ställning och betyd el se. 

Antagligen har U., som så uppmärksamt följer ar

tillerifrågors behandling inom den utl ändska litteraturen 

icke förbisett en uppsats i "Militmrt Tidskrift" för 1872, 

sjunde häftet, h vars rubrik är: "N otitser fra ett besog i 

England i August 1871" af Prcmie rlieutnant Arendrup i 

Danska Artilleriet. Bland andra anmi:irkningsvärda saker 

innehåller denna uppsats fol jande: 

då otillåtne. Vill man göra såclane bör citationstecknet der ute

Plutas. 
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"P å min frRga till de Engelska, i W oolwicb och 

vid Shoeburyness anstäld e officerare, hvarföre man nytt· 

jade en så dyrbar förfaringsmethod som den Palliserska 

för åvägabringandet af gröfre, ehuru icke pansarbrytande 

kanoner, erhöll jag beständigt samma svar: "de äro goda 

nog till det arbete som af dem erfordras; de äro billigare 

än nya kanoner af samrna verkningsförmåga efter Arm· 

strongs system, och vi mliste sjelfva kunna tillverka våra 

artilleripj eser; men ägde vi ett sådant gjutjern, som det 

svenska kanonj ernet, skulle vi naturligtvis föredraga att 

begagna detsamma". Löjtnant Arendrup tillägger der

efter: "Den sista delen af detta svar torde hafva en än· 

nu allmännare användning, ty harte England varit ägare 

af ett sådant jern som det svenska kanonjernet, skulle 

det säkerligen icke hafva öfvergifvit gjutjernskanonerna, 

och det torde vara mera än tvifvelaktigt om den Arm

strongska kanonindustrien dB. någonsin hade vunnit fot

fäste". 

D essa yttringar af huru utlänningar uppskatta vårt 

kanonjern äro långt ifrån enstaka, ty ganska ofta citeras 

efter framstliende utländska artillerister och kanonfabri

kanter de mest fördelaktige omdöm en röran de ifr~gava

rande material , som emellertid af åtsk illige våra egna 

sig så kall ande "fackmän" nedsättes och utdömes. 

I sammanhang med sina åsigter, eller rättare sina 

"tvifvel" i afseende på rliämnena, framställer U. följande 

fr liga : ''Månne ich Sverige har rik ti llgång p§. rliämnen 

för hvilka jernets former som heldst"? Han antyder 

dermed hvad han och han s liktänkande vid flera föregå

ende tillfällen klart och bcstämdt uttalat, nomligen att 

en tillverkning af grofva smidjernskanoner kan och bör, 

såsom en särdeles gagnelig och lönande industri här i 

Sveri[)'e komma till stånd. Denna ide, utgangen från 
o 

gjutjernskauonernas motståndare, må skärskådas. 
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D0t är bekant, att för åvägabriugandet och utveck
lin"en af ett industrielt företag, hvilket det vara må, " erfordras för det första anläggningskapital och dernäst 
garanti för företagets ekonomiska bestånd, d. v. s. för 
att fabrikatet skall kunna med vinst afsättas. Huru skulle 
i dessa hänseenden förhållandena ställa sig för den eller 
dem, som inläte sig på en tillverkning af grofva smides
jerus kanoner? Månne de, som framkommit med detta 
förslag, hafva någon föreställning om hvad som utaf en 
dylik verkstad, med dess mångskiftande afdelningar, kräf
ves nch hvilka summor, som dess fullbordande skulle 
taga i anspråk. Att ganska många millioner skulle för
svinna innan det hela, efter flera års förlopp, vore fär
digt, lärer ingen sakkunnig vilja bestrida; men antaget 
rrtt dessa millioner yerkligen skaffas, att verkstaden är 
färdig, huru går det med tillverkningen och försäljnin
gen ? Den oändliga mångfald af detaljer, som isynner
het denna, så ytterst svåra och grannlaga, fabrikation 
omfattar, huru inhemta dem annat än genom försök och 
erf"ar-enhet, dessa dyra läromästare, ·- och under tiden 
skulle man konkurrera med Armstrong, som numera -
det är faktiskt - har jemförelsevis f'å beställningar och 
derföre kan taga emot allt hvad som i den vägen bju
des, som har 20-årig erfarenhet och öfvade arbetare; som 
antagligen har sin verkstad mångdubbelt betald och der
igenom kan efter behag nedtrycka priserna, dem han äf
ven af andra skäl ovilkorligen kan hålla lägre än hvad 
som för en svensk fabrikant vore möjligt. Evem skulle väl 
under sftdane förhållanden köpa våra kanoner? Tror man 
då att en affär med kanoner kan bedrifvas likasom en affär ' nlPd jernvägsskenor, tändstickor och dylika ':kuranta" ar-
tiklar? Kan man tillverka kanonerna på förlag och 
bjuda ut dem på verldsmarknaden? Att svenska staten 
äfven om den ville öfvergå till detta med så stora grund
fe l behäftade kanonsystem, och om den ville underkasta 
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sig uppoffringar för en dylik inhemsk fabrikation - dock 
icke skulle ensam kunna betrygga denna verkstads eko
nomiska bestånd, är uppenbart. Huru går det då med 
den "rika inkomstkälla", som man sil. träget förespeglat 
våra jernfabrikanter skulle utfl.öda ur ett sådant företag*)? 
Förslaget vore, ur ekonomisk synpunkt, en absurclite 
hvarken mera eller mindre. 

Men det finnes äfven en annan sida af saken, en 
rent teknisk, och denna af ej ringa betydelse. Man ta
lar om "vårt ypperliga material" - i detta fall smides
jernet - som skulle "skapa en produkt fullt jemförlig 
med om ej öfverträffande Englands" (so I. K . pag· 129). 
Emellertid är händelsen den, att vårt svenska smidcs
jern med dess utmärkta fysiska beskaffenhet, ech t. o. m. 
just på grund utaf denna, förenar en egenskap, som skulle 
göra detsamma ganska ofördelaktigt för ifrågavar ande fa
brikation, möjligen alldeles oanvändbart. Det är nemE
gen ovanligt "styfväldt", erfordrande för att få vällhe~ta 
en högre tPmperatur, än utlandets mera "eldveka" jorn
sorter och det förlorar äfven hastigare sin vällhetta, om 
denna en gång uppkommit. Följden härutaf är tydligen, 
att vällen måste med detta jern både snabbare och kraf
tigare utföras och att svårigheterna här ännu mera än 
eljest ökas med dimensionerna hos de stycken, som skola 
vällas. Men hvilken afgörande betydelse hafva ej väl
larne uti kanoner af smid t jern? J ag har utaf ett ögon
vittne erfarit att vid smidnin" en af en gröfre "coil" i 

' b 

W oolwich arsenal förflöt fullt 1 f ~ timme från det cylin-
dern uttogs ur vällugnen till dess den hann att emottaga 
första slaget af ångbammaren. Hade detta varit Svenskt 
jern, så skulle, högst sannolikt, alldeles ingen väll under 
samma förhållanden hafva uppkommit, och i hvarje fall 

*) Se t. ex. slutstrofen uti »Årsberättelse i Artilleri uppläst i. 
Kong!. Krigsvetenskapsalmdemien den 21 Februari 1871». 
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hade den blifvit ofullständig och dålig. Således skulle 

en svensk verkstad, arbetande med inhem sk material , 

behöfva icke blott bättre vällugnar och kraftigare äng

hammare än motsvnrande engelska, utan ock fullständi

gare mekanisk a bjelpmedel än hvad som i vVoolwich 

förefinnes - och likväl äro engelsmännen kända för att 

i detta hliuseende st?t hittills oöfverträffade. Dessa om

ständigheter, obekanta för dem, som uppfunnit och ut

kolporterat förslaget om en svensk verkstad för grofva 

smidjernskanoner, skulle göra sitt inflytande på den der 

"rika inkomstkällan" ganska märkbart .. och blefve man 

slutligen nödsa~;: a cl - såsom icke omöjligt är - att im

portM'Ct det för kanonerna behöfliga jernet, si\ stode ju 

affären på sin culminationspunkt - "honni suit qui mal 

y penso". 

Bland de inkast U. i öfrigt framställt mot det fran

syska kanonsystemot är äfven det, att i :B'rankrike en 

komite u ttalat sig mot detsamma och förordat försök 

mod kanoner såväl af enelast stål som af gjutjer~, för

sedda med en inre st?tltub. Att ett dylikt utlåtande blif

vit afgifvet är faktiskt, likasom att mnn sedermera i Frank

rike, tills vidare med förkastande af stålkanoner, tillverkar 

sina gröfre pjeser af gjutjern med stål tub, som sträcker sig 

från bak pla~et till tappaxeln. Det förnämsta skälet till 

denna fiiränclring, som medför ?ttskilliga af de vansklig

heter vid fabrikationen, hvillm vidlåda de engelska och 

Kruppska kanonerna men äro okända fiir vårt kanon

system, är, att det kanontacl:jern, som i :B'rankriko fin

nes att tillgå, har en jemförelsovis lös struktur och må

ste, för att ej blifva skört, hållas mycket mjukt. Här

igenom blifva kanonloppen snart urbrända och nötta, 

längd-sprickor uppkomma och såväl projektilhastighet 

som träffsäkerbet nedsättes. D et svenska kanonjernets 

bättre beskaffenhet - hvarpå det sednast afslutade skjut

försöket lenmat bevis -- gör åtgärden med insättande af 
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ståltub här öfverflödig, och säkert är, att en dylik tub 

ingalunda skulle föröka men troligen nedsätta pålitlighe

ten hos våra kanoner i anseende till de betydliga svårig

heter, som äro förenade med såväl dess tillverkning som 

nöjaktiga anbringande. -

Men det är tid att nu öfvergå från den tekni ska 

till den mera artillerisliska delen utaf de tankar och 

åsigter, som af U. i detta ämne blifvit framstälde. 

Till en början vill jag då på detta nya område be

möta några satser, förekommande uti "Anförande i Ar

tilleri på Kong!. Örlogsmanna-Sällskapets högtidsdag 

1871 ". 
Uii den i öfrigt ganska fullständiga framställningen 

af bakladdningskanoners fördelar (se A. A . pag. 276 och 

276), förekommer 0n uppgift, som är alldeles vilseledan

de och som - hvarest föredraganden än m?t hafya hem 

tat den - omöjligen kan af någon artillerist godkännas, 

åtminstone p?t det sätt föredraganden uppfattat och åter

gifvit densamma. S edan det framhållits , att åt en bak

laddningskanon kan gifvas behöflig l ängel. hvil ket ej är 

fallet med f1·[1mladdningskanonen, yttrar föredraganden: 

"Med nyare, långsamt förbrännande krutsorter, är kanal

längdens förökande med t. ex. en fots längd af betydlig 

fördel för initialhastigheten, som skulle derigenom ökas med 

80 fot .. " Utan afseende på krutets beskaffenhet i öfrigt, 

på projektilvigt, laddningsförhållande, reffelsystem, på 

den kanallängd kvarifrån man utgår och till hvilken 

man kommer m. fl . häruti ingripande och till en del 

alldeles afgörande faktorer, förklarar föredraganden den 

konstanta tillökningen i initialhastighet af 80 fot för en 

(h varje?) fots ökad kanallängel vara att påräkna och -

det märkligaste af allt - han gör jcke ens någon skill

nad häruti för olika kalib1'a1·, utan 1. fots längdtillökning-
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är lika mycket värd för en kanon af gröfre kaliber som 
för en af mindre. Sålunda skulle t. ex. med vil.r 
9,"248 kanon, om densamma erhil.ller den föreslagna och 
lätt utförda ökningen i kanallängd till 20 i st: f. nuva
rande 15,3 kaliber, projektilhastigheten växa från redan 
uppnådde 1320 fot till omkring 1680 fot (en ganska vac
ker siffra?!); men 8,''088 kanonen, som nu med 17,4 ka
libers kanallängd gifvit projektilhastigheten 1390 fot, 
skulle, med en kanallängd af 20 kaliber och med samma 
krut och laddningsförhållande m. m., som 9,"24S kanonen 
meddela sin projektil en utgil.ngshastighet af c:a 1560 (?) 
fot eller 110 fot mindre. ·- Giltigheten af denna beräk
ning, verkstäld på de af föredraganden angifne grunder, 
blifver det hans sak att bevisa. 

De af föredraganden anförde skälen emot bakladd
ningskanoner, äro äfven i sitt slag anmärkningsvärde. -
Den säkert för honom sjelf temligen dunkla tanke, som 
han uttrycker med de orden: "att kanonen är till för 
projektilens skuld etc." (se A. A. pag. 2771 - något 
som väl måtte gälla icke mindre för bakladdnings- än 
för fram laddningskanonen - och d<·n egendomliga upp
giften "att man till framladdningskanoner kan begagna 
snart sagdt hvad slags krut som helst" - en uppgift, 
den föredraganden förut sjelf, uti samma sitt anförande, 
genom ex.ompel tydligen vederlagt - dessa oegentlighe
ter, åtfö ljda af andra likaledes temligen oskadliga, må 
blott i föregående anmärkas. Men härefter följer ett 
stycke, hvilket bör in extenso återgifvas och analyseras. 
- Föredraganden säger här (se A. A. pag. 278): 

"Man har dock allt skäl, att der (i England) vara 
belåten med sina grofva mynnings-laddnings-kanoner, 
hvilka uppfylla de vigtigaste fordringar för en god ka
non, nemligen styrka och uthållighet, siL att man med 
stora krutladdningar kan få stor initialhastighet. Huf
vudvilkoret är naturligtvis styt·lca, men måste ett hål ge-
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nom kanonens bottenförstärkning alltid göra dem svaga
re än om botten göres hel. Ännu har ingen bakladd
ningsinrättning visat sig fullkomligt säker. Så erkändt 
god Krupps är, lär dock nyligen en Il-tums kanon 
sprungit i Cronstadt, och dylika då och då inträffade 
fall framkalla alltid ett visst misstroende. Någon dylik 
abrupt sprängning har ej på sednaste ål' inträffat med 
Woolwich kanoner, hvilka genom sin säkerhets kanal 
i kammarstycket i tid tillkännagifva om stålcylindern är 
spräckt." -

Huru det förhåller sig dermed, att man i England 
skulle hafva allt skäl till belåtenhet med sina grofva ka
noner, skola vi i det följande tillse. Kommer så hypo
thosen om det der "hålet genom bottenföt·stärlcningen". 
- Uppstäld i ordalag, som föga göra intryck utaf att 
tillhöra ett anförande i a?'tilleri, innebär denna hypothes 
derjemte ett dubbelt misstag. För det första är detta 
s. k. "hål", långt ifrå!l att försvaga kanonen, tvärtom 
bestämdt ansedt såsom ett medel att stärka densamma, 
af det skäl, att de sprängande krafterna derigenom mera 
reguliert uppträda samt kunna fullständigare fördelas och 
upphäfvas af de motverkande krafterna, än då botten

. stycket är massivt. För det andra, månne föredragan-
den totalt glömt att hans eget idealsystem, det engelska, 
hviket han just här såsom mynningsladdningssystem för
svarar, också, i likhet med det fransyska systemet, har 
ett med skruf igensatt "hål genom bottenförstärkningen." 
Att i ena fallet skrufven öppnas och slutes, lärer väl 
icke ändra förhållandet vid skottlossningen, så snart in
genting är att anmärka emot skrufgängorna och tätnin
gen för krutgasen; och att ståltubens tunria botten, mot 
hvilken i de engelska kanonerna skrufven stöder, skulle 
utöfva nil.got egentligt motstånd kan ju icke ens ifråga
sättas. Detta skäl emot bakladdnings- och för fram
laddningskanoner var således icke väl valdt och, orn 



möjligt, ännu mindre lyckligt var det exempel föredra
ganden anfört pil. "att ännu ingen bakladdningsmekanism 
visat sig fullkomli gt säker", nemligen sprängningen af 
den ryska 11-tums kanonen i Oronstadt. Denna spräng
ning tigde rum - märk väl - på "långa fältet'' nära 
mynni,ngen, och pjesens hela bakomvarande dellemnades 
derutaf f ullt oberörd och oskadad . Huru vill då föredra
gandon förklara och försvara, att han inför Örlogsmanna
sällskapet och allmänheten framstält detta olycksfall så
som en följd af bakladdningsmekanismen? Intrycket 
härutaf är så mycket ogynnsammare som uppgiften före
kommer i samband med en annan, icke mindre felaktig, 
att nemligen "under sednaste år ingen abrupt sprängning 
inträffat med Woolwich-kanoner *Y', då föredraganden 
likväl bort hafva sig bekant den våldsamma och ovänta
de sprängning, som år 1868 egde rum i sjelfva vVoolwicbs 
arsenal. 

Föredragavden anför (se A. A . pag. 279) att ''i vårt 
grannland Danmark, som nu har engelska*) 18-tons ka· 
noner för sina nyaste pansarfartyg, vet man sig kunna 
genomskjuta hvilket pansar som hittills är bygdt *) (? !) 
på 2000 alna?'S *) afstånd". Huru står detta tillsam
mans med föredragandens egen uppgift straxt förut (se 
pag. 575) att en 12-tums (således 2~-tons) kanon icke 
kan på 2000 yards*) afstånd genomskjuta "Devastation" 
och "Thunderer", som "således tills vidare äro bomb
fria"*) (?); att det först är 35-tons kanonen, som för
mår besegra dessa fartygs pausarväggar ? ! 

Men vi lemna nu för denna gång föredraganden i 
artilleri, för att ånyo uppsöka signaturen U. uti hans ar
tickel "i kanonfrågan". 

Då U. här ''i förbigående" (se pag. 13!:! ) säger, att 
ståltuben uti den engelska 35-tons kanonen remnade i 

•) Kursiveringen icke gjord af föreilmg:mden 
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följd derutaf, att samma laddning af Pebble-krut, som 
förut gifvit ett tryck i kammaren af 20 a 30 tons per 
D -tum, utan ringaste förändrin :.; eller bekant orsak plöts
ligen gifvit 66 tons per D-tum, så vill jag derpå gen
mäla, att donna föddaring, från hvem den än ursprung
ligen utgått, är högst osannolik, att icke säga bestämdt 
felaktig. Kruttill verkningen befinner sig på ett vida 
högre stadium ån hvad händelsen vore, om sR. ofantliga 
tryckdifferencer, kunde uppkomma utan någon yttre an
ledning och endast på grund utaf en i krutet sjelf in
neboende orsak, och säkert är, att under sådane förhål 
landen kunde ingen grof kanon, af hvad system som 
heldst, under ringaste trygghet skjutas mod laddningar, 
som gifva önskad initialhastighet. Den erfarenhet, som 
här i Sverige blifvit vunnen vid upprepade skjutförsök 
med olika sorter af det moderna krutet, deribland äfven 
P ebble , gifver tvärtom vid handen, att gastrycken äro 
särdeles jemna och differencerna ej större än b vad som 
kan förklaras dels af oundvikliga variationer i laddnings
sättet, dels af ofullkomlighet i tryckmätaren. Att vi.d 
det 18:de skottet med 120 lbs P ebble-kru t, trycket i 
krutkammaren sprang upp till 66 tons pr 0-inch (dock 
icke från 20 a 30 tons med 12 inch kaliber, såsom u. 
orätt uppgifvit utan från 35 tons, sedan det varit 47 tons 
med 11 ,6 inch kaliber*) ) lärer väl ej få betviflas, då 
bestämd officiel rapport derom föreligger, men hvad 
orsaken dertill än må hafva varit --engelsmännen f'jelf
va säga att denna fr åga "ä~nu ligger i mörker och är 
obesvarad" - lendet har man ingen särskild anledning 
att misstänka, än mindre att, såsom U. gjort, bestämdt 
tillskrifva detsamma skulden. 

Mot de uppgifter, jag i brochyren om "Groft Ar
tilleri" meddelat i afseende på gastrycken med belgiskt 

'*) Se bl. a. «Journal of the Royal United Service Institution• 
f<lr 1872 pag. 390. 
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krut. Ripanit-krut samt svenskt grafkornigt krut och 
vanligt styckekrut, framställer U. en anmärkning, som 
i cke saknar befogenhet och derföre påkallar en förkla
ring. De af mig angifne siffrorna öfver nämnde gas
tryck äro visserligen riktiga, men den upplysning borde 
hafva bifogats, att de vid svenska f'iirsök erhållne, i ta
bellen sid 53 af min brachyr upptagne, trycken icke re
presenterade det på stötbotten uppkomna maximt'trycket 
utan blott medeltrycket, hvilket sednare omedelbart af 
tryckmätaren angifves, men som uti 1:apporterna öfverde h är 
först utförde krutförsöken icke förvandhtdes till maximi
tryck såsom deremot sedermera, i rapporten öfver det 
sista krutförsöket, ansetts lämpligast. Sålunda var maxi
mitrycket med 47 rr Ripanitkrut 1890 atmosferer dä 
medeltrycket var 1280 a 1400 atmosferer och initialha
stigheten 1129 fot: med 37,5 'ii) svenskt styckekrut var 
maximitrycket 1470 atmosferer, då medeltrycket var 1040 
atmosferer och initial hastigheten 1062 fot, etc. - D å 
alla slags värden på gastrycken emellertid äro att anse 
såsom mera eller mindre relativa -- hvilket ju ock är 
för sjelfva ändamålet med tryckmätningen fullt tillräckligt 
-så kunna, för vinnande af den härmed åsyftade jem
förelsen , medeltrycken användas sinsemellan med unge
fär samma fördel som maximitrycken ; men naturligtvis 
går det icke an att, såsom U. gjort, jemföra medeltryck 
med maximitryck, hvilket misstag likväl härvidlag var 
förklarligt nog, då tydlig underrättelse om förhållandet 
icke, såsom vederbort, blifvit i brochyren afgifven - en 
försummelse å min sida, den jag oförbeh ållsamt er
känner. 

U. ställer vidare till mig nil.gra direkta frågor (se 
I. K. pag. 139 och 140), dem jag, lemnandc åsido den 
ironi, som derutur framlyser, helt enkelt vill besvara. I 
anledning af min uppgift, att ingenting ännu antyder ett 
nära förestående "deculassement" af flottans i skrufläget 
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spruckna 8,"oss kanon , vill U. veta hvad jag då anser 
ett sadant antydas utaf. Svaret blifver: clels utaf ökad 
svårighet att manövrera skrufven uti sin skrufmoder, 
synnerligen att öppna den efter skottlossning, dels uti 
spår till vidgning i de bakre bandfogningarne. Intetdera 
tecken har ännu visat sig å ifrågavarande kanon.'') - 1\IIin 
enskilda åsigt är också den, att sprickan har ringa djup 
och obetydligt nedsätter kanonens styrka. 

På U: s fr!iga: "huru kunde det vara ett förbise
ende" att k!!rdusdiametern till det l :sta skottet med 9,t'24s 
kanonen ej uppmättes , "då man ej hade någon känne
dom om vigten häraf" 'h ) (nemlige n af kardusdiametern), 
svaras : vid såclane förrättningar, som den ifrågavarande, 
bör hvarj e omständighet, stor eller liten, som kan hafva 
någon betydelse, undersökas och antecknas; der så ej 
sker, är "ett förbiseende" för handen. Således hade 
kardusdiametern under alla förhållanden bort uppmätas, 
äfven om sjelfva sal~en derigenom ej blifvit förändrad, 
och det hade ju obestridligen varit af ganska stort in
teresse att efteråt kunna framlägga en bestämd siffra öf
ver hurudan nämnde diameter var vid det skott, dit deculas
semeutet i sjelfva verk et försiggick. Det vill synas som 
om, efter elen förklaring jag redan för Llt sjolfmant i äm-

'") Svårigheter vid manöH eringen förekomma viii under de första 
99 skotten (ej sedermera) dock icke j emförligrt med dem efter fcirsta 
skottet med 1869 års 9,"~4s kanon, som 3:ne skott efteråt deculas
serades. 

''":') Med anledning af det redan förut anmlirkta si<tt, hvarpå U. 
hanelskas med andras yttmnden, får jag sjelf citera det uttryck i min 
brochyr, hv,upå U. hiir syftar. Detta var: «att man del linnu icke 
hiir lw.de kilunedom och erfarenhet om den snart sagdt af"gii,·ande 
Yigt, so m vid skjutning med dessa kanoner hvilar på en riktig kar
dnsdiameten . Betydelsen h:trnt<tf blif,·er en helt annan, än den U. 
H.ikt deruti inliigga, dit han återgifvit yttrandet så, som skulle man 
kort och godt hafva erkänt, att man ingenting visste om kardus
diametrarne, d. v. s. om theorien för «förlängda laddningar». 
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not afgifvi t, denna sednare lec;at nog- nära till hanus, 
för att icke behöfva särskildt framtvingas. 

D :'l. emellertid U. Yidare tillspörjer 9,"248 kanonens 
kontrollofficer (se I. K. pag 140) "hvcwföre *) man vid 
Finspong med kanoner af franskt system skjutit med så 
stora karduser", oaktad t man i Frankrike länge begagnat 
mindre såclane, så svaras, att denna fr ilga ligger utanför 
så1·äl 1:.j elfva ämnet som U s befogenh et, och att han i 
hvarje fall der med adresserar sig till orätt person. Jag 
kan blott beklaga, att det icke blef U., som erhöll upp 
drag att utföra ifrågavarande skjutförsök, då förmodligen 
hvarken "deculassement" eller spricka hade förekommit. 

Den jemförelse i afseende på verkningsförmåga, jag 
uppstält mellan S,oss kanonen och närmast motsvarande 
pjeser af de båda andra kanonsystemorna har, likasom 
mycket annat, blifvit föremål för U:s klander. Sättet, 
h varpå han här uttryckt detsamma, är emellertid olämp
ligare än t. o. m. något af hans föregående. U. för
klarar nemligen, att jag grundat min beräkning af S,"oss 
kanonens verkningsförmåga på en falsk utgångssiffra, den 
emellertid han, S('m vetat fö rskaffa sig närmar0 upplys
ningar, är i tillfälle att afslöja **); och dr:mned kullkastar 
han beräkningen. På denna beskyllning, i hvilken jag 
omöjligen kan se annat än ett illa måttaclt personligt 
hugg, aktar jag ej nödigt att ingå i något egentligt 
svaromål, heldst ett sådant, isynnerhet numera, är för 
sjelfva saken alldeles ijfve rflödigt, och dessutom den ge
nomgående haltlösheten i dernm del af U:s frams tällning 
lätt kan finnas utaf en lwar, som vill göra sio· den mö-. o 

'') Kursiveringen icke gjord af U. 

'''"'') Det uttryck af U. , hvarp1\ jag Mr syftar , har följande ly
delse : " Vi tro oss o.l:m{i,;en r·et11 . att elen projektil, h varmed man vid 
Fiuspong erhöll omkring 1360 fots initialhastighet, icke viigde 340 7]) 
.såsom i tabellen uppgiji:es, utan blott 301 'f/)». (Kursiveringarne icke 
gjorda af U.) 
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dan, att uppm ärksamt genomläsa såväl detsamma (se I. K . 
sednare hlilften af pag. 140) som de ställen i min bro
chyr, h varpå det har afseonde (se G. A. pag. 60 samt i 
afseende på proj ektilvigter och hastigheter, tabellerna 
pag. 53 och 62). 

J ag har beräknat att initialhastigheten af S,o"s kano
nens massi\·a 340 '[l :s projektil skulle, såsom ett minimum, 
blifva 1360 fot utan att pjesen på minsta . sätt öf ve1'
anstränydes. I afseende på de närmare grunderna för 
denna beräkning har jag i brochyren hän visat till den 
officiela rapporten öfver 187 1 års krutförsök Vid skjut
försöken 1872 och 1873 har nu faktiskt erhållits initial
hastigheten 1380 a 1400 fot och kanonen har dervid ej 
visat spåY till öfveranstrtlngning. Det frågas då: har 
min beräkning varit felaktig? J ag stu1ler denna fråga 
icke till U., som antagligen kornmer att "betvifla'' eller 
"icke rätt kunna inse" eller "tr0 sig veta" något rörande 
resultaternas rigtighet, utan till hvarj e opartisk domare 
mellan honom och mig. 

J ag kan nu tillägga, att om S,oss kanonen erhåller 
den föreslagna ökningen till 20 kalibers kanallängd, så 
kommer densamma, ~tnder oföränclracle omständigheter i 
öfrigt att afskjuta sin 340 Yl:s projektil med en initial
hastighet af minst 1460 fot, hvarigenom denna projektil, 
enligt theorien, skall kunna genomtränga 10 dec. tums mas
siv plåt i st. f. 9 -tum, som genomträngas med 13GO fots 
hastighet. 

Innan jag afslutar detta genmäle, :'l.terst:'l.r att yttra 
några ord öfver en fråga, som från början varit inblan
dad i diskussionerna rörande v:'l.rt grofva artilleri och 
som har sin särskilda vigt och betydelse. Denna fråga 
rörer det engelska lcanonsystemet. 



146 

U. har, jemte det han uppträd t såsom detta systems 
förklarade beundrare oeh förkämpe, mot mig riktat före
brft.elsen, att på ett fullkomligt ''partiskt" och "vilse
ledande" sätt hafva afhandlat detsamma på de rader jag 
deråt egnat i min brochyr om groft artilleri. En så all
varsam beskyllning utgö r i och för sig en anledning för 
mig att ånyo, rörande detta kanonsys tem , taga till ordet. 
En ytterligare finner jag uti det interesse, hvarmed det
samma af motståndame till vårt eget kanonsystem allt
jemt omhuldas -- ett interesse, som gifvit sig luft uti 
idkeliga förslager om att smidda kanoner här skulle an
skaffas, bestär,digt klander öfver att så ej skett. 

Den första anmärkning jag vill göra emot U:s kri
tik öfvor min framställning, i brochyren om groft artil
leri , af det engelska kanonsystenwt, är den, att han ej 
lemnat behörig uppmärksamhet ?tt hvad som för förfa.t
taren varit hnfvudsak och bisale Brochyren har aldrig 
tramträdt med anspråket af en fullständig afhandling ur 
rent artilleristisk och teknisk synpunkt öfver de olika 
kanonsystcmerna, utan dess ändamåi var fastmera -
såsom dessutom i inlednin gen är tydligen uttryckt -
att på ett fullt populärt och lättfattligt sätt framhålla 
de elementer, som äro behöf!iga fM en allmän, jemfö
rande öfversigt af systemerna, alltid med hufvudsyftet 
att bevisa det våd kanonsystem ''är för våra fiirh ållan
den god t och lämpligt"; att do andra systomerna äga 
olägenheter, som oj motvägas af sådane fördelar, att vi, 
till vinnande af de seclnare, borde ådraga oss de förra; 
att särskildt det engelska systemet, som man så ifrigt 
velat arbeta oss i händerna, är bebäftadt med gntndfel, 
som skulle göra detsammas antagande till en orimlighet 
för oss, som sjelfva kunna åstadkomma för sådana 'fel 
främmande kanoner. Likasom U. här åsidosatt den gam
la regeln, att en bok bör tolkas i samma anda som den 
är skrifven, så är ock den vederläggning, han velat gif~ 
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~a åt min uppfattning rörande det engelska kanonsy
stemet, på intet sätt fullständig, ty han har väl aktat 
sig för att ens vidröra de skäl, hvarpå jag grundat mitt 
omdöme om detta systems svaghet, utan har åtnöjt sig 
med .att söka tillbakavisa åtskillige - dock icke de vig
tigasto -- utaf de exempel, jag derpå anfört, i öfrigt 
hänvisande till en brochyr med titel: "English guns and 
foreign critics" af den engelska artillerikaptenen Majen
die, som af U. tydligen betraktas såsom högsta myndig
het på detta område. -

Utaf denna kapten Majendies brochyr har jag nu 
haft tillfälle taga del och måste erhnna, att densamma 
är skrifven med framstående talang, att den i vissa fall 
innehåller fullständig vederläggning af de för det engel
ska kanonsystemet ogynsamma skildringar, som blifv[t 
gjorda utaf den ryska artillerikaptenen von Doppelmair, 
men detta oaktadt finnt;r jag, att om Doppolmair slagit 
öfver i den ena riktningen, så har ock Majendie slagit 
öfver i den andra; och här är det min tur förklara att 
"jag icke kan inse" det Majendie vederlagt sjelfva kärn
punkterna uti de anklagelser, som mot det engelska lm
nonsystemet blifvit gjorde (han har dorom knappast ytt
rat sig), lika visst som det är att han , bet·räffande högst 
vigtiga sakförhållanden, blifvit i sin ordning så fallstlln
digt som möjligt vederlagd. *) 

"') Apropos Nlajendie, så kan jag icke underlåta att till U:s syn
nerliga uppmfirks~mhet rekommendera hvad denne författare, likasom 
i allmänhet hans landsmän, yttrar om stcUet såsom kanonmateriaL 
Då U. skattar Majendies omdöme sit högt, måste han erkänna, att 
jag utaf detsamma erhållit den fullständigaste bekr;lftelse på de åsig
ter jag uttalat rörande svårigheterna att framställa ett homogent och 
starkt kanoustål, åsigter dem U. stundom synes vara böjd att bestrida. 
Majendie går dock härvidlag, likasom i mycket annat, för långt' då 
han nemligen påstår att stålet öfverhufvud är alldeles odugligt och 
olämpligt till kanonmaterial, ehuru detta ilmne, enligt sin natur, må
ste vara nätt upp det yppersta, som dertill kan tänkas, om och 11iir 
de tekniska sviirigheterna vid dess fmmstiillande blifvit öfvervunne 

10 
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Hvillm äro då dessa hufvudfel hos det engelska sy
stemet? J ag har påpekat dem uti min föregående upp
sats (se G. A. pag 22, 23 och 24.) - U. fäster emeller
tid, som sagt, dervid intet afseende, förbigår skälen och, 
angripande exemplen, grundar han sitt försvar för syste
met hufvudsakligen på åberopande af autoriteter. Lyck
ligtvis är jag i tillfälle att möta honom äfven på denna 
mark och skall med bevis af samma slag söka styrka 
riktigheten af min uppfattning rörande detta kanon
system. 

Uti "Mittheillungen i.i.ber G-egenstände des Artillerie
und Genie-W esens" för 1870, pag. 277, återfinnas följan
de rader: 

"Öfverste Campbell, direktör för Kongl. kanon
faktoriet i vVoolwich, har uti en officiel berättelse ytt
rat, att, oaktadt all noggrannhet och praktisk erfarenhet, 
det likväl med de enligt coil-principen konstruerade 
Frasers-kanonerna kan inträffa, att en jemförelsevis osä
ker pjes blifver utlemnad till tjenst men deremot en an
nan förkastad, som ganska \äl skulle hafva gjort sin 
sky ldighet1

'. 

Härmed torde jemföras mina yttranden om att "ingen 
bestämd garanti förefinnes" huruvida man lyckats eller 
misslyckats vid denna fabrikation, samt om de engelska 
kanonernas individuela egenskaper och brist på inbördes 
solidaritet (se G-. A. pag. 23 och 24). 

Uti "Journal of the Royal United Service Institu
tion" för år 1872 förekommer ett anförande öfver "Naval 
guns", hållet den 19:de Februari nämnde år af Com
mander Dawson. Detta innehållsrika föredrag meddelar 

Att detta mål kan uppnå~ lärer väl icke kunna betviflas, lika visst 
som det Ur att Krupp - hvad än engelsmännen derom må säga -
med stora steg närmar sig detsamma, att han sålunda arbetar i god 
riktning och att han deruti hunnit ojemförligt längre än någon annan 
fabrikant, vare sig i England eller annorstädes. 
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uppgifter, som på det mest slående sätt ådagalägga, att 
de engelska kanonerna faktiskt befinna sig uti ett långt 
ifrån tillfredsställande skick. Orsaken härtill söker Com
mander Dawson företrädesvis uti reffelsystPmet, som ban 
synes hafva gjort till sin uppgift att få utdömdt; dock 
återfinnes ett och annat uttryck, som antyder att det 
onda möjligen kan hafva äfven en annan ocl1 djupare 
grund. Någre strödda citater ur detta föredrag må med-
delas: 

l sidan 351 upprälmas 20 stålkanoner, de flesta af 
Krupps tillverkning, som sprungit, stundom förorsakande 
förlust af menniskolif, h varefter säges : "Vore det icke 
för olyckshändelserna, så skulle dessa missöden icke 
hafva blifvit bemärkta, clå de ät·o minclre talt·ika än ely
lika mecl kanoner af 'smidt j en~ som blifvit ödelagda 
genom deras egen reffling." 

Sid. 352 "Den svaga punkten i vår närvarande kon
struktion är nödvändigheten att använda ståltub. Då 
kanonen är upphettad genom fortsatt skarpare skjutning, 
äger en olika utvidgning rum, som beröfvar den särdeles 
elastiska, oljehärdade ståltuben stödet af det tänjbara 
smidesjernet "Cjcmför G. A. pag. 24). Föredraganden 
tillägger, att detta är en betydlig svårighet men öfver
lemnar åt det oförtröttade nitet och den vetenskapliga 
talangen" hos kanonfaktoriets coryfeer m. fl. att lö sa 
problemet om ett lämpligare material än stål. Om och 
i hvilken rigtning en sådan lösning verkligen kan er
hållas, det är tillsvidare förborgadt - men man kan ju 
alltid hoppas. 

Commander Dawson uppräknar fl era fall, der spräng-
ning inträffat med engelska kanoner af olika kalibrar. 
Häribland må nämnas följande: Sid. 379 anföres humsom 
2:ne st. 10-inch, 18-tons Frasers kanoner omborcl på fre
gatten "Hercules" blifvit försatta ur stridbart skick efter 
resp. 43 och 46 skott. Sid. 382 upplyses att år 1869 



blef en 9-inch kanon på fregatten "Bellorophon" hem
sänd s~tsom otjenstbar. Commander Dawson säger yt
terligare: "Ånyo utsänd sistlidne höst, fick "Bellerophon" 
sedermera en 12 '/l tons kanon förstörd derigenom att 
dess yttre coil nära mynningen sprang på det ställe, der 
re:ffians stigning är störst, och hon (fregatten) måste ut
byta kanonen i Gibraltar. Då man derefter äfventyrade att 
skjuta 2 skott med stridsladdningen, försökte två andra 
kanoner att begå sjelfmord men lyckades endast att å
draga sig reparabla skador. lJ!Ien om 2 skott med strids
laddningen äro så kanon-förstörande, hafva vi då ej allt 
skäl befara, att vid en uthållancle skjutning hela flottan 
blifver desarmemcl"? 

C om rnandcr Dawson anför ännu flera liknande fall, 
dem jag emellertid afstår från att särskildt uppräkna. 

Efter föredragets slut utspann sig uti klubben en 
diskussion öfver ämnet. Dervid påpekades bland annat, 
att hvarje sak kan ses från tvenne sidor och den fråga 
utkastades (se pag. 397) om ej äfven motsidan af det 
hftllna föredraget kunde framställas. Intet svar i denna 
riktning. Uti detta stora sällskap, der man måste anta
ga, att Englands mest framstående och vetenskapligt 
bildade artilleri- och sjöofficerare hafva sate och stämma, 
höjde sig ingen röst till försvar för kanonsystemet i dess 
närvarande skick. (Månne kapten Majendie var närva
rande?) 

(Det var om detta samma kanonsystem, som en före
dragande i artilleri inom Svenska Örlogsmanna-sällskapet 
förklarade, att man dermed i England "har allt skäl att 
vara belåten".) 

Commander Dawson, som sist hade ordet, yttrar slut
ligen: "jag hoppas att vårt samfund måtte göra sitt till, 
för att vi må få kastadt öfver bord detta reffelsystem, 
som uti de sista tre åren ödelagt elfva kanoner om 
skeppsbord jemte det ännu större antalet förstörda i 
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Woolwich och Shoeburyness, nu hvilande obegrafna ehuru 
icke obegråtne och obesjungna, i ''sjelfmördarnes kyr~o
gård", *) invid portame till det kongliga kanonfaktonet 
i W oolwich." 

Härpå väcker ordföranden helt kort fråga om hvar-
ken mer eller mindre än att "taga ut ståltuberna ur alla 
existerande kanoner" och gifva dem tuber med ett 
annat reffelsystem, samt efterfrågru priset p§. denna 
operation. 

Detta föredrag hölls, såsom redan är nämndt, den 
19 Februari 1872. Några månader efteråt skrifver U. 
(enligt kapten Majendies diktamen) med imperatorisk 
visshet att utaf mera än 6000 i tjenst utlemnade engol-' . ska kanoner (deruti naturligtvis inbegripet hela fält-
artilleriet och i allmänhet alla de mindre kal·ibrarne, 
~m hvilka egentligen aldrig varit tal och som äro bak
laddningspjeser med helt andra förhållanden än de nu 
om:handlade) ''har iclce en enda kanon sprungit sönder'' 
- och - mirabile dictu - med detsamma anklagar 
han (U.) en annan (mig nemligen) att "iclce så litet för
hastadt" hafva bedömt ifrågavarande kanonsystem; och 
ban ''hemställer till sina läsare" huruvida jag gjort "en 
opartisk {'ramställning af vedcliga förhållandet". (Se 
I. K. pag. 136 och 137.) . o 

U. angriper mitt yttrande "att England ICke har n~
gon kanon af gröfre kaliber än 9-inch, som befinner sig 
på fast botten". Jag erkänner att. detta utt:yck var 
oegentligt och hemställer i min ordnmg huruvida, efter 
nu vunne upplysningar, det kan anses att England äger 
någon enda graf kanon ekanonkonstruktion ), son: ''~e
finner sig på fast botten". Nog förefaller sako~ atnun
stone misstänkt, då man inom "the Royal Umted Ser-

*) Så kallas det ställe der lemniogarn e af sprungna W oolwich 
kanoner ligga uppstaplade. Det syues som om platsen vore mycket 
anlitad och bekant. 
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vice Institution" meddelar sådano fakta som de förestå
ende samt framballer den tvingande nödvändigbeten ut
af att återigen om byta reffelsystem och till den ändan 
väcker frå ga om en så genomgripande och dyrbar opera
tion som don, att insätta ny ståltub i hvarenda kanon. 

Beskyllningen för den partiskhet, h varmed jag skulle 
hafva behandlat detta kanonsystem, grundar U., bland 
annat, derpå, att jag endast anfört exempel på dess opå
litlighet men inga på motsatsen. Jag har likväl tyd
ligen sagt (se pag. 27 och 66) att exempel af sednare 
slaget finnas, likasom jag ingalunda bestrider, att ·en
skilda kanoner af detta system visat en hög grad af håll
Laxhet öfverstigande don, som af en gjutjernspjes kan 
våräknas; men jag vet också, att dessa förc;ökta kanoner 
utgöra en ringa procent af de tillverkade : jag vet, att 
ett ojemförligt större antal exempel på opålitliga smidda 
kanoner förekommit både i England och annorstädes, än 
på motsatsen; jag vet slutligen, att systemet till sin in
nersta natur är sådant, att solidariteten, denna lika viD"-. o 
t1ga som svårt erhållna egenskap, här är mera omöjlig 
och opåräknelig än bos något annat system, och att den 
synnerligen är mindre än hos det, der ett godt och be
pröfvadt g.iutjern är bufvudmaterialet. Det är dessa 
mina bestämda åsigter, som jag i min förra uppsats ve
lat framhålla - hvarföre skulle jag då hafva specifice
rat förteckningen öfver de starka engelska kanonerna? 
det låg ju utom planen för mitt arbete. 

Beträffande Kapten Majendies af U. så mycket !of
prisade brochyr, så förekomma deruti obestridliga fel
aktigheter och motsägelser, äfven oberäknadt det stora 
faktiska misstag han begått uti påståendet om de till 
tjenst utlemnade kanonernas hållbarhet. Under det han 
slUunda, å ena sidan, förklarar det engelska systemet 
hvila på en bred och trygg grundval, som genom en 
oafbruten följd af de mest omfattande och vetenskapligt 
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ledda försök, som något land sett utförda, blifvit allt mera 
orubbeligt, egnar han å andra sidan ett långt bevis åt 
stålets fullkomliga odugligbet till kanonmaterial - något 
h varuti nästan alla hans landsmän, som talat och skrifvit 
i ämnet, instämma, ty alla förklara de stålet vara skört, 
ojemt, icke homogent, m. e. o. oplilitligt (äfven U. ytt
rar vid ett tillfälle samma åsigt, se I. K pag. 130), alla 
betrakta de ståltuben såsom ett oundvikligt ond t, såsom 
deras systems svagaste punkt; men då stålet likväl är 
en del - och dertill en högst vigtig del - af det engel
ska systemet, och då denna del så lätt och så ofta sviker, 
huru kan man då påstå systemet vara f~tlläncladt, "hvila 
på en orubbelig grundval"? Det säges vara "en enkel 
salc", om en ståltub spricker eller fiirskjuter sig, att in
sätta en ny; men för det första, oberälmadt kostnaden , 
är väl denna sak så "enkel" som det låter? blifva ej 
de rätta initiala spänningarne mellan tuben och dess 
omhölje ännu svårare att träffa andra gången än den 
första? blifva ej chanserna för återfall större efter hvarj e 
omtubering? detta förefaller åtminstone osannolikt; för 
det andra, om en kanon under strid blifver otjeustbar, 
ligger det icke en temligen klen tröst deruti , att den 
efteråt kan sändaR till W oolwich för att få en ny stål
tub? Huru många kanoners värde skulle man ej velat 
gifva, om tuben i det afgörande ögonblicket förblifvit hel? 
Och gäller detta för England, huru mycket mera måste 
det icke gälla för andra land, som af den engelska fabri
kationen äro beroende. Den der "enkla saken" att sända 
kanonen till Elswich (Armstrongs fabrik) för omtubering 
torde blifva krånglig nog, isynnerhet om ett krig pågår 
eller står för dörren. 

Kapten Majendie talar om de engelska kanonernas 
träffsäkerhet och begagnar dervid ett så superlativt ut· 
tryck som det, att i denna del ((alldeles ingenting åter
står att önska", då dessa kanoner häruti öfverträffa "icke 
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blott hvarj e aunat framladdnings system utan ock lika 
mycket alla baldaddare, stora och små kalibrar, af hvil
ket reffelsystem det vara må"· Ett så djerft påstående 
anklagar sjelf inför hvarje tänkande artillerist sin upp
hofsman för öfverdrift och förråder ett ringaktande af 
såväl den klarasto theori som den mest ojäfaktiga prak
tiska erfarenhet. - Huru det i sjelfva verket står till 
med denna träffsäkerhet, visas af Commander Dawson, 
som anför skäl för omöjligheten att med detta reffelsystem 
(i framladdningskanoner) erhålla en noggrann eld och 
styrker att träffsäkerheten är oregelbunden och ofta under 
hvad man kan önska och fordra. 

J ag kan med afseende härpå icke underlåta att på
minna om det skjutförsök, som sistlidne år i England 
ägde rum mot monitorn "Glatton" jemfördt med det, som 
kort efteråt utfördes mot Vaxholms murar. Den engel
ska 12-tums kanonen visade l1ärvid en lika förvånande 
osäkerhet i elden som den svenska 8 'oss kanonen visade 
motsatsen, ty på samma afstånd, uHgefär 600 fot, sotn 
den förra, oaktaclt föt·egående inskjtdning, till en början 
ej ens kunde träffa tornet, och sedermera blott träffade 
det illa, skjöt den sednare genast sina trenne projek
tiler nära nog "prick i prick" på den önskade träff
punkten. 

Det är emellertid klart, att kapten Majendie uti 
denna fråga står i öppen opposition mot Commander 
Dawson, då reffelsystemet, som af den förra anses oöfver
träffiigt (likasom allt annat) af den sednare utdömes. 
De diametralt olika åsigterna hos dessa herrar gifva 
den utanför stående, som betraktar sakförhållandena, 
anledning till åtskilliga betraktelser. 

I afseende på den vigtiga frågan om fram- och bak
laddning säger kapten :Majendie, att om och när man i 
England pröfvar lämpligt att inrätta sina grofva kanoner 
för bakladdning, så sker det helt enkelt - · och dermed 
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.är den saken afgjord Äfven detta är ett påstående, som 
förefaller temligen vågad t ty h vilka äro fakta? J o, att 
för grofva kanoner bakladdning medför afgjorda fördelar, 
i betydelse långt öfvervägand!'J dermed förenade olägen
heter i att engelsmännen väl insågo detta och att i följd 
härutaf deras smidda kanonor till en början inrättades 
för bakladdning i att systemet likväl då visade sig odug
ligt och att man derföre måste öfvergå till fram laddning. 
Under sådane förhållanden må med skäl ifrågasättas gil
tighetC'n af kapten Majrmdies utsago , hvarigenom han 
antyder, att man i England af princip föredrager fram· 
laddning, såsom sådan, likasom hans försäkran, att man 
hvilket ögonblick som heldst kan blifva färdig med en 
mekanism, som lämpar sig för dessa kanoners alldeles 
egendomliga sammansättning, kräfver åtminstone ett spår 
till bekräftelse af verkligheten, innan detsamma kan 
godkännas. 

Den af kapten l\fajendie och efter honom af U. ci
terade resolution af "departements-chefema" h varigenom 
t. ex. alla kanoner af t. o. m. 9-inch kaliber få skjuta 
"tttan begränsning" (sic!) af skottens icke blott antal 
utan och beskaffenhet(!), förefaller som en ren puerilitet 
efter de af Commander Dawson meddelade fakta och ef
ter hans derpå grundade yttrande, att man under när
varande förhållanden "kan befara att genom fortsatt 
skjutning med stridsladdningen få hela flottan desar
merad". 

Såsom en egenhet, beträffande de förteckningar kap
ten :M:ajendie uppgjort öfver långskjutne engelska kano
ner, må framhållas, att han i allmäuh et underlåtit att 
upplysa om krutladdningar och projektilvigter, då man 
likväl utan dessa vigtiga siffror ej kan bilda sig någon 
egentlig föreställning om en kanons hållbarhet. 

Jag har med dessa få anmärkningar mot den för · 
fattaro, till hvilken U. hH-nvisat mig för att få den san · 
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nn. insigten rörande det engelska kanonsystemet, endast 
velat visa, att jag ingalunda funnit honom ofelbar och 
att, om han än i afseende på vissa sakförhållanden 
och derutaf dragne slutsatser, förmått vederlägga kap
ten Doppelmair, han likväl ingenting anfört, som är 
Pgnat att 1 hufvudsaken ändra mina åsigter, för hvilka 
jag snarare funnit ett nytt stöd uti hans påtagliga öfver
drifter, jemförda med den i salc oväldiga och · bevisande 
framställning, som af Commander Dawson blifvit gjord 
och till hvilken jag tager mig fribeten att i min tur 
hänvisa U., såvida icke, såsom dock troligt är, U. redan 
före mig derom tagit kännedom. 

Commander Dawson tyckes emellertid finna- från
sedt hans, i det föregående citerade, anmärkningsvärda 
yttrande om stålt~tben - att det är uti ett nytt reffel
system, som man denna gång har att söka bot för de 
missöden., bvarutaf de engelska kanonerna faktiskt allt
jemt förföljas. Emellertid antogs j u detta reffelsystem 
efter flera andra, successivt försökte och förkastade. efter 
en sorgfällig pröfning och 3emförelse med åtskillige sam
tidigt föreslagne; huru då förklara att detsamma nu be
iinn.es odugligt? När skall man då få njuta en bestämd, 
god frukt af dessa mångåriga, omfattande och otroligt 
dyrbara försölc Här är ju icke fråga om "blott det sy
stematiska {'ramåtsk1·idandet", som naturligtvis aldrig får 
upphöra, här är fråga om fordringar 'På en kanon, som 
äro bland de aldra största och vigtigasto: sannolikhet för 
att den ej blifver otjenstbar i det ögonblick, då den som 
bäst behöfves; nöjaktig sannolikhet för :att deri träfl'ar 
det mål, bvaremot den riktas. I intetd-era fal1et finnes 
- såsom vi sett - nödig trygghet, hvad L\u orsaken 
s'edermera må vaTa. :M:en om man nu ilnyo vill förän
dra en så vigtig del af kanonkonstruktionen som reffel
systemet, månne icke häruti ligger ett nytt exempel, af 
det slag jag förut anfört (se G. A . p ag. 2fJ ), derpå, "att 
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det engelska kanonsystemet icke är bygdt på en god 
och beståndande grundprincip" ? 

Men det är tid att nedlägga pennan. Om jag lyc
kas undanrödja vissa oriktiga och skadliga föreställnin
gar, hvilka motstB.ndarne till vårt kanonsystem sökt att 
ingifva sig sjelfva och andra och som till en del på 
grund utaf min föregående uppsats blifvit uttalade, så 
är ändamålet med dessa rader uppfyldt. Skola de ock 
befinnas innehålla ett och annat bittert ord - och jag 
bestrider icke att så är fallet - bör dock dettas ur
sprung sökas mindre hos mig, än hos mina vederdelo
män, och jag tror, att ännu långt bittrare kunnat sägas, 
utan att sanningen och rättvisan blifvit förnärmade. Det 
vore mig kärt, om jag kunde hoppas att blifva förstådd 
såväl i ena afseendet som i det andra, och särskildt om 
den, med hvilken jag företrädesvis utbytt åsigter, ville, 
enligt löfte, slutligen visa mig den äran att "taga skäl", 
om än detta sker mindre "med nöje" än med uppoffring 
af egna favoritideer, då dessa befinnas vara ohållbara. -
Och dermed säger jag honom för denna gång farväl. 

Finspang i Mars 1873. 

John Bratt. 

Ehuru väsendtEgen delande insändarens åsigter rö
rande öfverlägsenheten af vårt artilleri-system, mäste vi 
likväl beklaga den af honom sjelf erkända bitterhet, som 
genomgår uppsatsen och ger sig luft uti personliga ut
fall mot sign. U., hviiket i en polemik af denna natur 
nedsätter dess förtjenster och gör ett slut på diskussionen 
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önskvärdt. Insändarens påstående om svärigheten att på 

annat sätt föra denna diskussion, lerona vi åt det värde 

det förtjenar och anse honom genom undertecknandet af 

sitt namn hafva fritagit Redaktionen från allt ansvar för 

den form, under hvilken artikeln framträder. .Med an

ledning af de sidohugg insändaren funnit sig befogad 

rikta mot någon eller några med U. liktänkande, anse 

vi oss böra upplysa, att hvarken inom Kongl. Flottan 

eller Kongl. Örlogsmanna-sällskapet något slags parti, 

oss veterligen existerat, hvars målsman U. skulle vara. 

Vi öfverlemna nu åt U., såsom ledamot af denna 

tidskrifts redaktionsutskott, att sjelf enligt hans önskan 

samtidigt besvara föregående mot honom hufvudsakligen 

riktade artikel. 

Redaktionen. 

Genmäle till i'öregåe1Hle nrtikel "l kanonfrågan". 

Då kapten Bratt i en langro afhandling omsider 

gifvit luft åt sin årslånga förtrytelse öfver de anmärk

ningar, vi togo oss friheten göra mot några af de åsig

ter och uppgifter han framställt i sin brochyr om Nt'

tidens Grofva At·tilleri, och denna hans afhandling så 

betydligt inkräktat pil. tidskriftens utrymme, ämna vi ej 

ingå i något längre genmäle af densamma, oaktadt dertill 

kan finnas ganska rik anledning. Men utrymmet är icke 

det dervid allena bestämmande; tidskriften måste äf

äfven egna andra ämnen plats och en polemik i ett äm

ne med, såsom nu visat sig, årslångt uppehåll, under 

hvilken tid läsaren sannolikt hunnit fullkomligt glömma, 

hvad af den ena parten verkligen blifvit yttradt, måste 

vara tröttande och af föga intresse för Tidskriftens lä

sare. En tiderymd af l till l 1
/• år betyder mycket för 

artilleriets utveckling i våra dagar, och om man med 

dagens erfarenhet söker att vederlägga uttalanden i ett 

sådant ämne, gjorda för längre tid tillbaka och med stöd 

af då vunnen erfarenhet, handlar man efter vlir uppfatt

ning redan fril.n början enligt en origtig princip. 

Särskildt synes det oss ej vara mer än tillbörligt, 

att då man uppträder med en sådan öfverlägsenhet, och 

innan man anklagar andra för att citera orätt eller gifva 

en origtig tydning af sina ord, bör man läta sig ange

läget vara att ej sjelf göra sig skyldig till denna ankla

gelse utan, så att säga, "först sopa rent för sin egen 

dörr". Huru kapten B. i detta afseende gått till väga, 

skola vi endast med ett par mera framstående exem

pel visa. 
I det anförande, som vi i Kongl. Örlogsmanna-sällska

pet höllo 1871, och hvilket kapten B. funnit lämpligt 
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att ånyo upptaga, redogjorde vi, såsom ock tydligen står 
uttryckt i ingressen, för den i England under året fördrt 
diskussionen om ('ram- ellet· bakladclni11gskanoner f'ö·r 
skeppsbrnk samt sade oss "vilja meddela några af för
fäktames af de olika systemen motiver", utan att vi der
om då uttryckte någon egen åsigt. Dessa deras 
åsigter gör nu kapten B. helt enkelt till våra och söker 
på ett förlöjligande sätt vederlägga dem, troende att han 
dermed träffar föredraganden vid tillfället. Hela denna 
diskussion och motivorna beträffande det påpekade för
hållandet med. kaliber-tillökningen ·voro hemtade ur Dansk 
Tidskrift i Smvesen 1871, *) och man torde vara fullkom
ligt berättigad att jemförelsevis använda dem utan att 
de derföre bohöfva hafva någon absolut tillämplighet. Det 
enda fel, som bärvid kan läggas oss till last, är att hafva 
underlåtit att omgifva denna del af vårt föredrag med cita
tionstecken. För den som läser kapten B:s afhandling 
i denna del, kan det naturligtvis icke förefalla annat, än 
att Föredraganden i Örlogsmanna-sällskapet drifvit dessa 
af kapten B. bestridda åsigter. 

Ett annat exempel ur samma anförande : 
Vi yttrade der, "att man i Danmark visste sig med 

sina 10 inch kanoner kunna genomskjuta hvarje hittills 
(1871) bygdt pansarfartyg" (yttrandet hemtadt ur kapten 
Bloms fortjenstfulla artikel om Artilleri och Pansar i 
Dansk Tidskrift for Smvesen)- Kapten B. söker äfven 
här aifva en origtig tydning åt våra ord, ty "Devasta-o . 
tio n" och "Thunclerer'\ h varpå han syftar, v oro då långt 
ifrån färdiga, "Thunderer" ej ens påbörjad, och Engels
männens antagande att med sin 25 tons kanon icke kun
na men med 35 tons kanonen förmå genomskjuta dessa pan-

' 
sarfartygs torn, hvilket vi reproducerat, bör väl ej mera vara 
föremål för löje, än t. ex. kapten B:s antagande att en 340 rt:s 

*) Vi ha redan en gång förut offentligt tillkiinnagifvit denna kiilla. 
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projektil med 1450 fots initialhastighet skall genomtränga 
10 dec.-tums plåt, eller att en 340 'ib:s projektil skulle 
uppnå 13GO fots initialhastighet, sedan man i Dec. 1871 
lyckats få detta resultat med en 30 l 'fl :s projektil af 
samma diameter. 

Ännu ett exempel vilja vi anföra på kapten B:s 
säregna bevisningsmetod : 

På vår fråga i artikeln: i kanonf'rågan: "Månne 
icke Sverige har rik tillgång på rRämnen för bvilka 
jernets former som heleist ?" säger kapten B.: ''han an
tyder dermed, hvad han och hans liktänkande vid flera 
föregående tillfällen klart och bestämclt uttalat, att en 
tillverkning af grofva -smidesjernskanoner kan och bör 
sRsom en särdeles gagnelig och lönande industri här i 
Sverige komma till stånd". 

Vi förneka denna uppenbara dikt och uppmana 

kapten B. att påvisa ett enda ställe, de~ vi (sign. ,U) :å, 
yttrat oss, men kunna å vår sida fran~hall~, det v1 ~var 
af kapten B. noggrannt studerade, artlkel ~ lcanonfmgan 

sagt: "att vi tro visserligen icke - och hafva. aldrig ~t· 
talat en sådan åsigt, att den Svenska kanonbllverlmm

gen behöfver kastas öfverbord", derför att m~n i F:·a1:luike 
stod på väg att företaga betydliga förändnngar 1 s1tt ar
tillerisystem. Och fortsatte vi: "vi l1afva blott uttryckt 
en önskan, att vi måtte följa med i täflingen för att 
kunna vara jemngoda med våra motståndare, och till
godogörande oss Frankrikes eller Englands erfaren~ets

rön., af vårt ypperliga material" (i detta fall - sm~des

jernet, tillägger kapten B ) "skapa en produ~t fullt Jem
förlig med, om ej öfverträffande deras." V1 finna med 
tillfredsställelse, att komiterade i 1873 års slutrapport öf
ver försöken vid Finspana föreslå några sådana, af oss • b 

påpekade, Fransyska erfarenhetsrön, neml. Broadwells 
tätring och ett annat reffelsystem m. m. 



l ti:? 

Vi hafva anfört dessa exempel för att visa, huru kapten 
B. alltigenom går tillväga vid sitt sätt att mot oss föra diskus
sion, i det ban j u anser sig i oss hafva det honom förhatliga 
"smidjerns·systernet.s förklarade beundrare och förkämpe" . 
Man kan ej med sitt rätta namn stämpla ett sådant till
vägagående utan att beträda den af honom inslagna vä
gen, en väg, på hvilken vi ej sätta någon som helst ära 
i att blifva segrande. 

En omständighet vilja vi äfven påpeka, att samme 
man, som i sin brochyr kallar de betänkligheter "för 
onödiga bekymmer och obehörigt klander", hvilka man 
vågade hysa efter missödena med vårt nya kanonsystem, 
i detta års officiella slutrapport åfver försöksskjutningar
Ile vid Finspong, såsom kom i te-ledamot, yttrar: "att de 
första stegen på den inslagna banan utmärktes af miss
öden, som till en bötjan hos en hvar måste uppväcka 
farhågor för systemets opålitlighet". Lika obcfogadt som 
det förra yttrandet var, lika af rättskänsla och billighet 
förestafvadt synes oss det sednare vara, och vi vilja taga 
just detta yttrande, som i sin helhet, under titel: Om
döme öfver lcanonsystemet, står att läsa i Utdrag ur rap
pat·t öfver skjutförsöken mecl g1·ofva kanoner vid Fin
spong, clat. elen 1 Febr. 1873, till utgångspunkt för de 
få ord, vi af ofvan yttrad anledning, mot kapten B :s ar
tikel i sin helhet nu inskränka oss till att afgifva. 

Då föredraget i Kongl. Örlogsmanna-sällskapet hölls 
i N o vem ber 1871, kände man ej annat än dessa miss
öden med vårt nyantagna kanonsystem, och då dessa 
kanoner samtidigt tilldelades flottans fartyg, hafva vi ju 
nu kapten B:s intyg "att fa1·hågorna för" systemets opå
litlighet" kunde vara berättigade. Att vi då vågade ut
tala detta misstroende, är dock hvad som föranledt hela 
denna strid, och så synes hafva förbittrat våra motståndare. 

Då samtidigt det kom till vår kännedom, att Frank
r ike stod på väg att öfvergifva sitt kanonsystem, eller 
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såsom sedan visat sig, väsendtligt modifiera detsamma, 
då derjemte Captain Majendie (en auktoritet, hvarom 
kapten B. vid tiden för sin bruchy1·s författande ej egde 
någon kännedom) visat, att kapten Doppelmairs nedsättan
de uppgifter om det Engelska artilleriet, och ur lwilkensed
nare källa kapten B. då hemtat sitt omdöme om detsamma, 
voro i flera afseenelen origtiga, hvilket ban nu sjclf :nedgif
ver, synes oss, som vi haft fullgiltig anledning beriktiga 
några af de af kapton B. gjorda uppgifter i h:ms broch yr. 

Hvad nu det Engelska artilleriet beträffar, iit hvil
k et kapten B. egnm· en del af sin afhandli.ng, så är det 
verkligen fö rvånande att se den animosite som be herrsk ar 
brachyrförf 

1 
då han dProm yttrar sig. På grund af v[trt 

yttrande 1871, "att Engelsmännen hade allt skäl att vara be
låtna med sina kanoner", h vilken utsago vi dit hade til lfället 
under en 13 månaders frånvaro från f(lc1 0rneslandot, derun
der ofta sammanträffande med artilleristiskt bildade Engel
ska sjöofficerare ( gunn ery-officers) att stlidse på våra frågo r 
höra upprepaclt, söker han 1873 jäfva detta ptlstående och 
mot dess sagesman måtta ett förkro~sande (!) hugg med an
ledning af Commander Dawsons "oväldiga och bevisande 
fram ställning" i "United Service Institution", hvilken 
framställning lihäl prisade kanonerna, '') men endast rik -

.,,,) Commander Dawson uttalade sjelf till bevis derpå i ett sitt anföran
de i sarruna iimne i «<nstitution of Naval Architects». 22 Mars 1872», «att 
i W oolwich då fanns en 10 tums kanon (18 tons), som hade 18 st. Hrl 
om l tums diameter, borrade genom godset på olika ställen för tryck
mätare (crnsher gnuges), och som i detta tillstånd har skjutit flera 
hundra skott med 60 1111 87 + n laddn ingar och 400 T! :s projektiler, 
samt har utstått tryck af 60 tons, eller på 3 ton n;(r samma tryck, 
som 35 ton kanonen utstod med sin högsta laddning af 130 'TE med 
700 'fj):s pr0j ektil; dock har det inre af denna så stym pade kanon 
icke lidit af dess:1 ntomo •·dentliga tryck. En 8 tums kanon af endast 
6 t tons vigt i stället för 9 tons (det vanlig>~), m ed 16 hål om 
en tum genom dess vtiggar, har lik:.ledes utstått hundradetals 
skott med 35 'il :s laddningar och 185 Ti :s projektiler, ehm u dess 
rätta högsta laddning (battcring charge) endast är 22 tb och 115 'fb:s 
projektil , utan någon inre skada af krutgasens tryck.» 

11 
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tadc sitt klander mot reffel systemet~) "och som af inrren" 
o ' 

såsom det heter, "der vederlades". 

N tl är emellertid händelsen, att dessa uppgifter kort 

derefter blefvo granshele i "The Pall Mall Gazette" **) 

i en artikel , under rubrik: Facts an el fancies about ou r 
riflecl guns ur synbarligen officicl källa, (månne förf. är 

den af kapten B. vid Dawsons föredrag saknade Captain 

Majenelie ?), och såsom en komplettering af kapten B: s 

afhan dling i denna del , och då hvarje sak synes böra 

skärskådas från båda sidor, vi lj a vi durur anföra följande: 

"Det är icke sannt, att 33 W oolwich kanoner, långt 

mindre 37, såsom Comm ander Dawson uppgaf i Institu

tion of Civil Engineers, bafva blifvit skadade eller för

störda ensamt på bemstationen. Låt oss granska detta 

yttrande, som är mera detaljeradt och derföre lättare un

dersökt. M: r Hutton Gregory, f. d. president i Engineers 

Institution, som blef mycket förvånad i likhet med 

mKnga andra öfver denna långa lista af olycksfall, tog 

sig mödan att analysera Commander Dawsons tabell. 

R esultatet af denna unelersökning är, att af de 3:3 kano

ner, som plistås hafva blifvit stympade på olika sätt 

eller sprungit under loppet a± de sista 7 åren, seelan nu

varande rcfl:'elsystem infördes, voro enelast 17 af dessa i 
tjenstebruk (in the Service). Hos 11 af dessa vor o de 

u ppgifna skadorna så ringa, att kanon erna icke tarfvacle 

reparation, eller annan sådan, än som med lätthet kun

de verkställas ombord. Sålunda återstår endast 6 kano

ner i tjenstebruk att redogöra för. Af dessa voro 3:ne1 

hvilka skadades i kanalen genom förtidig lerevering af 

granater - en af dem efter att haf1·a sk jutit 10 skott 

med högsta lacldnin~ (battering charge) efter skadan och 

") Att man kan finna sig föranlåten att göra förändringar i detta 
:\fseende, har kapten B. sjelf visat, i det han, såsom komiteledamot, 
redan föreslår förändring i våra kanoners refl'elsystem. 

"' ·•} En tidning, h"Vars mi li tlira nrtiklar anses offieiP!la. 

före reparation, utan att röna vidare skada, och kostade 

reparationen af de 2:ne öfriga under 109 L. sterling". 

"Detta reducerar listan på skadade (injurcd) eller såsom 

Commander Dawson utan tvi f ve l skulle föredraga att uttryc· 

ka sig ur tjcnstl>art skick satta (disabl ecl) kanoner i tjen~te

bruk till 3:ne., och det visar sig, att dessa 3 11 efvo skadade 

genom de fördjupningar (clcnts), som förorsakades genom 

krevering inuti dem af kokillh änlade (ch illed iron) projek

tiler. D et visar sig- så lunda, att intet exempel kan an

föras på, att en grof kanon i tjen stebruk (a hcavy service 

gun) har sprungit (l>urst) eller blifvit för al ltiLl oLre1l-:bar 

(permanently disabled), oaktaclt öfvcr 1500 hai'va blifi"it 

utl emnacl e tiil arrn6en och fiottan, och af dessa många 

hafva underkastats fortsatt bruk". 
"Men låtom oss återgå till Commander Dawsons 

tabell, på ll\·ilken at tacken mot \Voolwich-kanonerna huf

vudsakligen hvilar. Vi hafva reclogjnrt för dc 17 kaH l}

nerna i tjenstebruk (s ervice guns). Låt oss se, huru han 

lyckas uppbringa antalet till 33 . Af tle 16 tLtorståendc 

äro 2:ne gj utjcrns Palliser-kanoner, uppfin ~1arens enskil 

da egendom. En af dessa uppgifves ha sprungit i första 

skottet; det var i l G5 skottet geno m bruk af mycket 

stor laddning. Detta lomnar oss 14 kanoner. Af dessa 

14 voro 4 st. 9-punJiga bronslmnoner. Af do återstå· 

de l O äro 7 reparabla eller redan reparerade efter att i 
medeHal hvar och en hah'a sk jutit 4:?2 skott utan att 

tarfva reparation. N u återstår 3 kanoner att göra reda 

för . 2 af dessa voro de tidigaste försöken af l\!: r Fraser 

och utan tvifvel misslyckade, men ingen af dessa var en 

kanon ntlcmnad till tjenstebruk (a sen·ice gun) - och 

en af dem hade tub af smidj ern. Aterstår en kanon. 

Detta var den Fraser-kanon, som sprang 18G8 i Vv ool

wich, men som icke sprang i tjenstcbruk, u tan då den 

profvades för att utlernnas till tjenstebruk.") Den sprang 

'") Vi bedj >t a,tt få f:ist:J- nppm!i rks~mheten p ?t d<Jssa sista ord. 



166 

i l:a profskottet och skiljde sig väsendtligt från den se
dan antagna konstruktionen''. 

Då slutligen kapten B. ännu synes vilja framhålla, att 
vi äro afgjorda motståndare till det Fransk-Svenska syste
met, äfven seelan de t hos oss underkastats pröfning och visat 
särdeles tillfredssttillanc1e resultat, kunna vi endast hänvisa 
ti ll _slutorde:l i vår artikel för ett år sedan: i kanonfrågan: 

"hvarje godt och lyckligt resultat i detta afseende 
(nem L vid anshillcia profs kjutnin gar) sl"all af oss helsas 
med gläc(je, och förtro endet skall el å ej cl1·öja att inftnna sig". 

Vi tro oss vara lika stora vänner af vftr nya Sven
ska kanontillverkning som någonsin kapten B., sedan den 
en giing visat, hvad den duger till , mPn det syntes oss vara 
för mycket begärd t att p ii kapten B:s auktoritet och på denna 
ensamt, innan systemet hos oss blifvit verkligen pröfvadt, 
erkänna detsamm a för oss det bästa, ja bättre än något 
annat kanonsystem - ja, "att icke se och cloclc t1·o". 

Hela striden mellan kapten B. och oss - (vi er
känna villigt den fö rdel fra mför oss i tekniskt afseende 
hans "fl erf:.riga erfa renhet" gifvcr ho nom) - reducerar 
sig egentligen till, att vi å vår sida slikt modifiera hans, 
i Yårt tyck e öf1•erdrifn a prisande af det Fransk-Svenska 
systemet, innan det hos oss undergått ens en bråkdel af 
de försök, som andra länder anställt med sina kanon
systern, äf\·ensom att vi sökt att frikalla dot Engelska 
artilleriet, af oss aldrig så~om oöfverträffligt ansedt, från 
några af de nedsättande anmärkningar Yår motståndare, 
okunnig om verkliga förhållandet, anfört. Och härmed 
säga vi ock farväl! lernnande kapten B. i oqvald besitt
ning af den tillfredsställelse hans, från så mycken bit-
terhet lättade, hjerta nu utan tvifvel åtnjuter. U. 
Kapten R, som anklagar oss att citera hans yttranden orätt, påstår, 
att vi efter Majendies diktamen sagt, «att ingen endfl af 6000 kano
ner (built -up-syst.emet) sprungit sönder» (burst). H varför utesluter då 
kapten B. de af oss båda tillagdlL orden «scdrrn d en blifcit utlem11ad 
ti/i !i~u.vteb r· . ~.h, l1vilket ger meningen en helt annan betydelse? 

167 

Sammandrag af Kongl. Bref, Förordningar, General
order m. m., utgångna från J{ o ng l. Sjöförsvars

Departementet. 

År 1873. 
(Kongl. Bref). 

Febr. d. 28, T. f. kamereraren vid flo ttans station, H.. V. 0. , A. T. P· 
Höckert och förste bataljonsläkaren, med . lic. F. W. U. 
W estring förordnas att den förre i egenskap af General
mönstringskommissarie och den sednare i egenskap af 
Generalmön5tringslii.kare bitrilclfl kommendören vid kong!. 
flo ttan R S, O. m. m. F. F. Thomson vid innevarande 
års Generalmönstring med tredje distriktet af båtsmans
hållet. 

S. d. Förordnande för A. W. F eychting att vara kamererare 

År 1873. 

Mars el . l. 

vid kongL lotssty1:elsen . 

t Generalorder) 

KongL .Maj:t har i nåder befallt att vid CarlskronlL sta· 
tion nedannämnda fartyg skola rustas för att vara ftir· 
diga: 
Omkring den 25 Juni: Monitorerna «Loke», «Thordön» 
«John Ericsson», korvetten «Thor» och kanonbåten «<n
gegerd», 
Omkring elen 15 Maj: Korvetten «Norrköping» för öf
ning af sjökrigsskolans kadetter och elever. 
Omb·ing den 26 Maj: Korvetterna «Balder» och «af 
Chapman». Ångfartyget «Valkyrian» för att, vid tider, 
som af stationsbef;ilhafva1·en anses lämpliga, verkställa 
ifrågakommande båtsmans- m. fl. transporter. 

s. d. KongL Maj:t har i nåder befallt att vid Fkiirgårdsartil
leriets station i Stockholm skola rustas for att vara fär
diga: 
Den Iii April: Kanonbåtarne "Alfhild» och «Svensk
sund», i ändamål att, i likhet med hvad de sednare 
åren egt rum, utsändas till Gotlandsknsten. 
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Omkring den 26 Juni: l'auHarbitta rne <Gerdc\», «Hildur> 
«F em·is» och «Gm·mep samt kanonbåtarna «Motala» 
~Cndsnml», «S igfrid» och «Astriu ». 
Omkring den :16 Maj: Korvetten «Lagerbjellw». En 
mirHtfdclning, bestående af: Skoner ten «Amfiou » såsom 
logementsfartyg, kanonbåten «Aslög», ångsluparnc «Thy
nv och «:Non lstjernan», tr r, kranpråmar samt erfmder
ligt antal öli·ign, pråmar och smi't t; åtar, för att under en 
t id af högst 4 rnrm:tder utg:l på expedit i on i Stockholms 
skiirgl\nl. Till afdc lningschef för demm minafdelniug, 
som stillles un der onler :tf stationsbef>ilhafvarcn, hvilken 
cger a lt uppriitta öfrig b c•;<iittniugslista ftir denmmma, 
Lrstiimm a i u- och rtfmönstringsdagar samt för afdeluings
chofen utfärcb instruktion, lmr Kougl. :Vhj:t i ni\der he
haga.t 1: t:;e öt\erstelöj t un.nteu m. m. A. V. Zethelius och 
t ill chef å kanonb:ltcn «Aslög» kaptenen m. m. A . .Jio
bnder. 

Mars d. 14. Bcs'itt ni ugslistor för nedanu;imnde vid Carlskt·ona sta
t ion till rustning anbcfalhb fartyg : 

.Jlunituren "J,o/,e»: Chef: kommendörkaptenen at l: a kl. 
m. m . grefve A. Cronstcdt ; Sekond: kapten P. G. H. 
Starck; kommenderade officerare 3; tikare l; uncl crbefiil 
och ö fri g hesiittning 7 5; sumnm 81. 

M onitvren "'f'lw rdiin" : Chef: ko mmendörknpteuen af 
l :a kl. m. m . C. F. Kafle; sekond : kap ten C. Lund
gren; kommenderade offteerare 3; liilmre l; nnderbef>il 
och öfrig bcslittning 75; suJJJma 81. 

illon.itoren •J oluz loriess on": Chef: kommendörkaptenen 
af 2:a kl. E. Odelstierna; sekond: kapten O. W. Norden
skjöld; kommenderade officerare 3; liikare l i underbefiil 
och öfrig besiittning 74 ; summa 80. 

/{orretten " Th or": Chef: kommenclörlmptencu af 2:a 
kl. och rid d. F . Thorssell i sekond: kaptenen A. G. Eric
son; kommenderade offi ccrm·e 3; civile 2; underbefäl 
och öfrig bes:ittning 126; summn. 133 . 

[(anonuaten "ln.c;egerd": Chef: kaptenen och ridd. C. 
Möller ; kommenderad officer l ; underbefäl och ö fri g 
besiittning 30; summa 32. 

!.;adettkon·etten "Norrk6ping•: Chef: komm endörkapt. 
af 2:a kl . m. m. J. H. An ka.1-erow1. :. sekond: kttptenen 

och ridd. frih. F. W. Benuet; kommenderade offi cerare 
4; navigat ionsofficer l: kael ettofficerare och litrare från 
sjökrigsskolan 3; kadetter och eleYcr fri\n sjökrigsskolan 
37 ; civi le 4; umlerb ef>i l och efrig besilttniug 263; sum
ma 314. 

[(arcettrn '!Ja/der": Chef: kommemlurkaptenen af 2:tl 
kl. m. m. fri h. F. '\V. Y On O t ter; sekond: kaptenen och 
r id el. G. B. Lilliehöö],; kommenderade officerare 4; na
vigationsoff1cer l; civile 2: underbefiil och ö fri g hesii tt
ning 202 ; summa 211. 

fl"on·tt/ en •af C'hctJnnun" : Chef: kommcnclörknptcuen 
af 2:« kl. m. m. O. Lagerberg ; sekond : kapten A. l>. 
Lilliehöök; kommenderade ofiicernrc 4; navigationsofficer 
1 ; ciYile 3; u nderbefiil och öfrig besiittning 240; sum
ma 250. 

Anyfurty.get "ratkyr ian •: Chef : btpten O. Öhrström; 
kommenderade officerare 2; nncl erbefiil oeh öfrig besiitt
ning 45 i summa 48. 

},fars d. 14. Kong!. Maj :t har i Julder befallt , att tv:l ell er t re af 
skeppsgossehriggnrne «Snappopp », «Skimer» och «af 
Wirsen», efter pröfning af slationsb efälhafmren, skola ru
stas för att anviinclas t ill tre månaders öfningar för 
skeppsgossar. 

Till bct1ilhaf,·are öfver s:tmtliga dessa briggar hm· Kong!. 
.M:aj:t behagat utse kommendörkaptenen af 2:a kl. och 
ricld . A. F. Rahmu. 

S. d. Kong!. Maj:t har i nåder befallt, att. nedann;lmnde för 
Skiirgårdsartill eriets somm ~tröfningar inneYarande år ut
rustade fartyg, skola bilda två afd elningar, nemligen: 

l:a af delningen: 
Afdelningschef, majoren och ridd. O. F. Kreuger. 
Kanonbåten «Carlsund» (afdelningschefsfartyg). Pansar
båtarna «Gerd a» , dlildun, "Fem·is» och «Garmer» . 

2:a afclelningen: 
Afdelning~chef : chefen å korvetten «Lagerbj clke» , ma
joren och ridcl . Th. Ulner. 
Korvetten «Lagerbj clke» , kanonbfttarne «Motala», «Si
grid», «Svensksund », «Althild» och «Astrid». 

Skulle bristande tillgång på subalternofficerare dertill 
föranled a, e ger stationsbd';ilhafva.ren att minska besiitt-
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ningslistan f'ör l:a afdelningen med ett liimpligt antal 
kommenderade officerare. 

Besättmngslista för den innevarande år till rustning 
anbefallda l:a afdelningen af sklirgårdsartilleriets fartyg: 

Läkare l. 

ilanonotiten '· Carts11nd": Chef oeh adjutant hos afdel
ningschefen: kapten E. Arrhenius; kommenderad officer 
l; underbefäl och öfrig besättning 33; summa 35. 

P ansarb,Zten "C!erda'': Chef: kaptenen och ridd. C. 
C. Engström; komm enderad officer l; underbefHl och 
öfrig besättning 40 i summa 42. 

Pansarbelten " H ildur": Chef: kaptenen och rid d. W 
T. Schybergi beslLttningsli::;ta för öf:rigt lika med «Gerdas». 
summa 42. 

Pansa'!'iJåten ''Fe n ris": Chef: kaptenen och rid d . J. C. 
Christerson; kommenderad officer l; underbef'ål och ö f
ri g besättning 27; summa 29. 

Pansarl;,[ten " Oarm er" : Chef: kaptenen och ridd. E . 
Munck; kommenderad officer l; underbefiil och öfrig 
besättning 23; summa 25. 

2:a af delningen: 
llurtelt~u "Luyerl~jelke ' ' : Chef: majoren och riddaren 

T. Ulner; sekond: kaptenen och riddaren grefve A. T. 
P. Cronhjelm; kommenderade officerare 3 i navigations
officer l; civile 2; underbef1il och öfrig besättning 130 i 
summa 138. 

Krmonbåten "Motala'': Chef: kaptenen och ridd. J. 
Thorssell: kommenderad officer l; läkare l ; underbeflil 
och öfrig beslittning 33 i summa 36. 

Kanonbåten "Sigrid" : Chef: kaptenen A. Broberg; 
kommeudm·ad officer l; bes;iLtningslista för öfrigt lika 
med ,,JYiotalas», med undantag af litkare som utgår; 
summa 35. 

Kanonvåte n "s,-e,"ksund": Chef: kaptenen G. La
gercrantz; bes;ittningslistlt för öfrigt lika med «Sigrids»; 
summa 35. 

ll.anonu,Zten "Aljhild': Chef: kaptenen och riddaren R. 
von H edenberg i besättningslista för öfrigt lika med «Si
grids; summa 35 . 
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J.: w un l"itell • As l rid- : Chef: kaptenen och riddaren 
frih . C. G. Oxenstierna ; lwsiittningslista för öfrigt li ka 
tucd «S jgTids» ~ S11 llll11!"L 35. 

Mars d. 14. Att till rustning anbefallda: 1\.m·ycttcu ~Thor«, monito
rerna «Loke», «Thordön» och «John Ericsson», kanon
båten >!Ingegerd» , hvilka sistuiimnd a (yra fartyg skob 
Lilda en afdelning nnd er bcfiil af iildsta fartygschefen, 
kommendör-kaptenen af l:sta kl. m. m. grefve A. R. 
Cronstedt, samt t1·å af<lelningar af sklirgi\rd~-artilleriet 
skola under somnulrijfningar innevarande år bilda en 
eskader. 

Till högste befälhufvaren öf1·er hela fartygs-siydcan , som 
härm ed bestlimmes skola utgöra e u "större eskadN', 

har 1\.ougl. Maj:t i nåder behagat utse kommendören 
vid kong!. flottan m. m. Alexis Pettersen. 

Staben skall utgöras af: Flaggkapten, majoren vid 
~klirg:\rds-artilleriet m. m. C. P. Yirgin samt två flagg
adjutanter af kongl. flottan. 

d. 17. Löjtnanten Yicl flottan G. R. Sjöberg beviljas fem må
naders tjenstleclighet. från och med den l April för alt 
inonJ riket vårda. sin helsu . 

r!. 20. Tilt.1telse för ynglingarna F!n.ch, Anlmrcrona, Lagerbjelk<', 
Falkenberg, Gyllenstierna, Mö rner , Griihs, Sjökrona, 
Leijonhufvud, Leuhuscn, H ermelin, Filmlund och Rosen
blad att såsom extra kadetter pi't egen kost åtfölja ];a

dettkorvetten «Koulcöping» på clett!l fartygs nu fi.;re
stående öt'ningståg. 

« S. d. Tillåtelse för ynglingarne Dahlberg, Hamilton, Arvedson, 
Hermelin, Carleson, Sohlman och Bergh att såsom extra 
kaeletter på egen kost fttfölja korvetten «af Chapman» 
på detta fartygs nu föresti'<ende expedition. 

S. Ll. Tillåtelse för ynglingarne Reuterskiöld, J'ohns, Santesson, 
Tottie och Pep·on att såsom extra kaeletter på egen 
kost åtfölja ångkorvetten «Balder» på detta fartygs nu 

föreslitende expedition. 

« S. d. Kaptenen vid kongl. flottan A. G. Ericson entledigas, 
uppå derom gjord begiiran, från sin innehafvanrle be
fattning såsom suppleant åt insp ektören för lifräcldningB
vi·isP-nde t n rikets kuster. 
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d. 23. Krwonbåten >~Gunhild» skall afgil till Carlskrona, der

st:ides afmöustms med uppbönlPrna ombord och klar

göras för att ntgi'1 på ny expPdilion omkriug den 26 

Maj. 

« S. d. Kaptenen vid kong!. flottan P. G. H. Starck beviljas 

tjenstledighet från den 25 Mars till uch med den 15 Maj 

för att vistas in- och utrikes. 

d. 24. Kanonbåtarna «Svensksund» och «Alfl1ild» skola inmön

stras den 15 April. 

« d. 2G. J\.ongl. Maj:t har i nåder behagat bestUmma att H. K. 

H. Hertigen af Gotland skall såsom extra kadett åtfölja 

korvetten «Balder» under detta fartygs nu förestående 

l'xpcclition. 
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