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finans-året 1875-76, samt de under bygg

nad varande engelska pansarfartygen. m. m. 

(Forts.) 

"lnflexlble". Detta fartyg som bygges i Portsmouth 

är ett tornfartyg med tvenne torn, h vilka äro här place

rade ett om styrbord och ett om babord, samt stil. innan

för ett starkt bröstvärn, se Pl. III fig. l. Man kan så

ledes skjuta både för- och akteröfver samt på båda sidor 

med alla dess 4 kanoner på en gång. Fartyget har föl

jande dimensioner m. m.: längd mellan p. p. 320 feet, 

störs ta bredden 75 feet, djupgående förut 23 feet och 

akterut 25 feet. Deplacement i tons ej rustad 7,300 och 

rustad 11, LG5. Area af midskepps-sektion i sq.-feet 1,675. 

Indikerade hästkrafter 8,000; beräknade farten 14 knop. 

Tons kol 1,200. Tons vatten 22, och veckakonsumtionen 2 

tons. Tons provision 14,5, och veckokonsumtionen 4 tons. 

Besättningsstyrkan jemte befäl 350 man. Bestyckningen är 

ämnad att utgöras af 4 st. 60 tons kanoner, möjligen 80 

tons, derjemte är 50 tons beräknadt för lätta kanoner. 

Totala vigten af pansaret på skrofvet 1,854 och på tor 

nen 500 tons eller tillsammans 2,354 tons. Totala vig

ten af backningen på skrofvet 210 och på tornen 52 tons 

eller, inalles 262 tons. Pansarets djup under vattenlinien 

6 feet; men vid stridsläget 7 feet. Pansarets höjd öfver vat

tenlinien 9 feet 8 inches, men vid stridsläget 8 feet 8 

inches. Pansarets höjd öfver vattenlinien på tornen 18 

feet 2 inches. Pansarets tjocklek på sidorna 24-20 och 



16 inches. Pausarets tjocklek förut 20 och lG inches. 
Pansarbältets tjocklek akterut 22 -18 och 14 inches. 
Tornpansarets tjocklek 18 inches. 
Bncknin~cns tjocklek på sidorna 17-21 och 25 inches. _ 

, , pä främsta pansarskottet 21 och 2o 

" " 

inches. 
på aktra pansarskottet l G-20 och 

21 incbes. 

" " på tornen 18 inches. rrjockleken af 
"skin" bakom pansaret l inch. Däcksplåtarnas tjocklek 
på undra däck 3 inches; på däck öfver citadellet 3 inches. 
Fartyget skall bafva dubbel propeller, dubbel botten och 
ram bog. Kostnaden af skrofvet ej bestämd, men lärer kom
ma att uppgå till omkring 360,000 L., eller 6,300,000 kr.; 
kostnaden af maskineri och pannor 120,750 h, eller 
2,173:f.J00 kr. Pannor och maskineri blifva fullständigt åt
skiljda af vattentäta skott. För att så mycket som möjligt 
skydda mot angrepp af torpedos och mot ramning är far
tyget medelst vattentäta skott (långskepps och tvärskepps) 
deladt i 127 vattentäta rum. Inflexible kommer ej att 
bepansras helt och hållet rundt omkring i vattengången1 

i det att ändarne af fartyget ej komma att hafva något 
skydd mot skott. Det är ännu ej bestärndt när fartyget 
skall sättas i sjön, men det antages blifva komplett fär
digt år Hi78. 

Om detta fartyg yttrar sig 1\'I:r Barnaby på följan
de sätt: *) 

"Framstegen i uppfinningar inom sjöartilleriets områ
"de hafv·a slutligen drifvet oss derhän att konstruera ett 
"sådant fartyg som Infl.exible. Hade tillverkningen af 
"ofantligt svårt artilleri uppnått sin gräns med införan
"det af 35-tons kanonen, så kunde vi hafva åtnöjt . oss 

*) Sc »Transactions of the Institution of Naval Architects», Vol. 
XV. 187-1. Red . 

'( 
i 
l 

l 

"med "Pury" med sma kanoner af sistnämnda slag, och 
"sitt 14 inches pansar. .Men engelska artillerister vore 
"straxt derefter färdiga att tillverka knnoner af två gån
"35-tons, och man visste att främmande makter höllo på 
"att bygga fartyg som skulle kunna föra dylika kanoner_ 
"Det kunde naturligtvis icke komma i frnga det vi kunde 
"tillåta frärn mnnde sjömakter, att i sina fartyg hafva 
"kanoner som voro kraftigare än clem vi sjelfva ägde, 
"huru bentigna vi än må hafva varit att tillåta dem för
"svara sig med tjockare pansar. Oaktadt man derföre 
"hade sig bekant att fartygen, som skulle föra dessa ka
"noner, skulle skyddas af 22 inches pansar, antogs dock 
"icke pansarets tjocklek såsom den hufvadsakliga upp
"giften för konstruerandet af Jet första klassens fartyg, 
"som skulle utmärka det nästa steget i fmm&tskridande 
"niirmast efter "Fury", utan var det första hufvudvilkoret 
"att fartyget skulle bli i stånd att föra do svåraste ka
''noner som möjligen nu kunde tillverkas , och framdeles, 
"genom en lätt verkställbar förändring i dess konstruktion, 
"kanoner af två gånger denna vigt, när nemligen sådana 
"kunna tillverkas. Det andra vilkorot var, att fartyget 
"skulle göra en fart af 14 knop på uppmätt distans-mil 
"och att det, i fd\ga om dimensioner och kostnad, icke 
"skulle öfverstiga si;1a företrädare . Det befanns möjligt 
"att, i enlighet med dessa vilkor, skydda skrofvet med 
"pansar af 2 feets tjocklek." 

"Inflexil•le kan i korthet på följande sätt beskrifvas: 
"Föreställarn oss ett flytande kastell, 110 feet långt och 
"76 feet bredt; h iijande sig 10 feet öfver vattenytan och 
"öfver denna höjd åter tvenne runda torn , uppresta dia
"gonaliter vid dess motsatta hörn. FörestäBom oss vidare 
"detta kastell och dess torn starkt bepansrade, och att 
"hvardera tornet innesluter två 80-tons kanoner - kan
"hända inom loppet af n&gra år kanoner af två gånger 
"80-tons h vardera. Tänkoro oss dessa kanoner vara i stånd 



"att skjuta alb fy ra till sammans prt e11 J-iond e rätt förut 
·'ell er tvHrsnt pi\ nitgomlera sidan , och att do parvis hm
"na afskjuias mot hvarjo streck af horizonten. Fästadt 
"till detta rekbngulära bepansrade kaste ll , men helt och 
"hållet nedslinkt i vatbwt, i det ::~tt hvarje del är G tt 
"7 foot under vatteny tan , finnos ett fartygsskrof af vanlig 
"form, försoclt med en kraftig rambog och två propellrar, 
"samt ett under vattnet varande roder och styrinrättning. 
"Denna sålunda sammansatta byggnacl ä r den stridande 

"de lon af fartyget." 
"Sjiiduglighet, hastighet ocl1 ett proportionerligt utse

"ende skulle saknas i en dylik byggnad, om icke den 
"vore försedd med vissa tillägg. D et finnes derföre on 
" obepan srad byggnad , liggande ofyanpå undervattons
"kropprn och förenad med donna, både for- och akter
"mn det bepansrade kaste lld, och som d-e nna byggnad 
"höjer sig 20 feet iifver vattn et fr ån i'lir- till akterstäf, 
"utan att Leröfva kanonerna hori ;~,o ntous dominerande , 
"såsom förut blifvit uiimndt, oc1J då don derjemte gör ett 
"extra Jäck (flying deek ) obohöfligt, så fi nn es här ingen 
" anledning till de inkas t, som blifvit fram ställda emot de 
"låga relinga rna och öfriga <'gendomligboterna hos ''Del'a
"station", "'l'hunderer" och "Fury". D essa tillbyggna
"dcr afgifva ocksB, dell mest storartade beq vämlighet åt 
"befäl och manskap." 

"Det steg som således blifYit n !taget framåt har varit: 
''från 14 in c hes pansar till 24 inches; från 35-tons kanoner 
"till RO tons kanoner ; fri\n två knnonor föröfver till 4 
"knnoncr föröh'er; från en höjd nf !O fc <'L för ankames 
''h::~ndtcrande till 20 feet- och allt detta har åstadkorn
"mits utan någon tillökning i kostnad, och med en minsk
"ning i djupgående af nU ra 3 feet." 

"J ag vill ej försöka att beskrifva de många nya och 
"intressanta dragen af en dylik konstruktions -plan, men jag 
"kan tryggt pB.stli, att ingen möda har sparats för att skyd-

l 
l 
l 

, 
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"da detta fa t'Lyg mot anfall under vattnet, dels genom 
"de oberoende maskinernas afskiljando fran hvarandra, 
"dels genom underafdelandet af pannrummen och så
"dana andra undor-afdelningar, som, m od behörigt afse
'' ende på lättheten att obehindradt kunna hancltera sig, 
"vore möjliga att anbringa. Resultatet är, att fartyget, 
"fastän indelndt i 127 vattentäta rum är fullkomligt och 
"lätt handterligt. " 

''l\Iin tro är, att i "Inflexiblo" hafva vi uppnått den 
"yttersta gränsen för pansarets tjocklek å sjögående 
"fartyg.'' 

"Frestelsen att åstadkomma mer och mor kraft, genom 
"att utgifva allt större penningesummor, äi' alltid stor, 
"men det är min öfvertygelse att vi icke skola i något 
"som helst framtida fartyg ytterligare öka utgifterna." 

"Några af de för 10 a 12 år sedan konstruerade pan
"sm·fartygen voro kostsammare än "Inflexible", men de 
"derpå följande fartygen hafva varit billigare, intill dess 
"Fury" åter närmade sig dem." 

"Uti "Infiexible" hafva både offensiva och defen
"siva anordningar blifvit vidtagna, för att iistadkomma en 
"ofantlig tillökning i artilleriets kraft, ut::~n att fartygets 
"kostnad blifvit ökad." 

Inflexible's 80-tons kanoner kunna naturligtvis oj 
skötas på vanligt sätt af menniskokraften, och deras be,
tydliga längd skulle, ifall de voro placerade i vanliga la 
vetter, förorsaka ett så betydligt ökande af tornens dia
meter, att de ej skulle kunna föras på vanliga fartyg. 
Genom det hydrauliska systemets användande har det 
blifvit möjligt, att med särdeles lätthet handtera dessa 
ofantliga kanoner, och derigenom att anordningar äro vid
tagna, så att laddningen kan ske utanför tornet och u n 
der tillräckligt skydd, har man ej behöft att öka tornens 
diameter, utan hafva dessa ej större dimensioner än i 
en del andra fartyg , såsom "Devastation'' och "Thnnderor" 
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hvilka föra 3i'>-tons kanoner. Figuren 2 å Pl. III visar 

det hydrauliska lavettsystemet, sådant det är ämnadt att 

användas i Inflexible. Kanonen uppbäres: l :o af tap

parna, hvilka här äro placerade längre framåt, pft det 

kanonen må erhålla en betydligare bakvigt. Tapparna 

hvila i 2:ne rörliga block (a), som röra sig i guider på 

fasta balkar i torngolfvet. 2:o af en sadel (b) under 

bakre ändan af kanonen. Denna sadel glider långs ett 

bord eller plan. Främre ändan af detta plan kan höjas 

eller sänkas genom en hydraulisk press (c), för att] gif\'a 

kanonen den behöfliga elevationen. Den bakre ändan 

af planet är rörlig kring en axel, fästad vid en punkt 

motsvarande kanonens harizontala läge, så att hvad ele

vation kanonen må hafva erhållit måste den efter reky

len få en horizontal ställning, och går på så sätt under 

rekylen fri portens underkant. En böjning g-if'ves åt 

planet, för att mildra den stöt, som annars skulle blifva 

mot detsamma, då kanonen affyras under en hög eleva

tion. En skrufstoppare (d) är fästad under planet vid 

sidan af pressen, och kan medelst en skifva regleras 

för h vilken elevation som helst, när planet hvilar på den; 

under det att skrufven inställes, uppbäres kanonens tyngd 

för tillfället af pressen. Någon ändring i elevationen 

under riktningen, genom möjlig läckning af vattnet från 

pressen, är sålunda förekommen, och elevationen kan 

göras med lätthet och noggrannhet. För att hämma reky

len, samt för att efter densamma sätta kanonen åter till

bords i laddningsläget, finnas straxt bakom de block hvari 

tapparna hvila, och i direkt linie med rekylen, tvenne 

hydrauliska cylindrar. Cylindrarna äro förenade med 

ett rör och hafva en' gemensam rekylventil, så att de 

båda pistonerna verka gemensamt i fÖrening med hvar~ 
andra, och vertikala styrande planer pä kanonens kam

mare bidraga än vidare till den samtidiga rörelsen af 

) 

l 
l 

i 

pistonerua, i det att dessa planer förekomma hvarje sido· 

rörelse af kanonen under rekylen. 

När kanonen skall laddas vrides tornet tills mynnin

gen kommer i laddningsläget, d. v s. i linio med den 

hydrauliska sättaren, kanonen sättes till bords och myn

ningen sänkes (allt med hydraulisk kraft) så att kanalon 

kommer i linie med laddningsinrättningen, h vilken är place· 

rad i skydd af en upphöjning på det bepansrade däcket, 

och som sluttande baldit bildar en glacis framför tornet. 

Projektilen bringas till laddningsstället på en liten jern

vägsvagn (e), h vars rörelser kontrollL'ras genom en frik 

tionsskifva, hvilken fäster don till jornskenorna i diicket, 

så snart vagnens handtag nedföras. OL'n lilla vagnen 

stannar på en hydraulisk l yftinrättning, som höjer pro

jektilen tills den kommer i linie med kanalen. Projek

tilen införes nu och ansättes mod en hydraulisk sättare 

(f), bestående af en tub i hvilkeu rörer sig en piston 

och en ihålig pistonstång försedd med en ansättare

kolf. Samma sättare nyttjas äfven för att införa ladd

ningen och rensa kanonen efter h varje skott. För detta 

ändamål är sättarekolfvon formad som en vanlig· viskare, 

och som innehåller en sjelfverkande ventil, hvilken öpp

nas då den stötes emot stötbotten i kanonen och afgifver 

då en stark vattenstråle i densamma. Vid projektilen3 

ansättning verkar ej ventilen, emedan den då ej kommer 

i beröring med skottet, i anseende till formen på kolf

vens hufvud. Ej heller öppnas ventilen då man inför 

laddningen, emedan dess motstånd är då tillräckligt att 

bära trycket mot kardusen, utan att gifva efter. En för 

laddning införd med skottet hindrar det att röra sig 

framåt, clå sättaren utdrages. 
Med detta hydrauliska lavettsystem behöfver port· 

öppningen ej vara större, än hvad som fordras för en 

80-tons kanon med det nuvarande systemet af mynnin

gens delvisa axelrörelsc , och behöfves här endast en-



mnn inuti tornet, för att åstadko mma ka.noncms alla riirel

ser O'enom det enkla handteraud et af några små ventiler 
' b 

som stå i förbindelse med de hydrauliska pressarna. Den 

kraftförlust, som härrör af kanonens släpande, istället för 

dess rörande på rullar, är helt och hållet utan betydelse, 

då man har tillgång på ångkraft; och utsträckningen af 

den uppbärande ytan förekornmer faran af de berörande 

ytornas ingripande i bvarandra. Mekanismen i tornet 

är, enligt denna mcthod, reducerad till den enklaste och 

solidaste form , samt följaktligen betydligt mindre utsatt 

för att råka i olag, eller att skadas från möjligen i tornet 

inträngande fragmonter af projektiler, än hvad en vanlig 

lavett och kursör för en så svår kanon skulle vara. '") 

';') Utom ntt det hydranliska systemet Ut' afsedt att tilllimpas i 

»Temeraire» och »Infiexible », sftsom htir ofvan Ur beskrifvet, har man 

iifven för af.~igt att anvilnda detsamma för dc tven ne 38-tons kano

ner, med hvilka Thuude1·er's (ett lildre fart.yg) friimre torn skall för

ses, i stiillet för de tvenne 35-tons kanoner för h vilka Thundcrer's tom 

voro konstruerade. Det hydrauliska systemets tilliimpning för ladd

ning och handterandet af de tvenne 38-tons kanonerua pft Thnud erer, 

sildant det nu utföres vid Elswick \V o orks af :M::r G. l-ten del , tillhö

rande firman Sir W. G. Armstrong & C:o, och hvilket iir vlisendtligt 

olika med det på »'l'emeraire» och •In flexibl e->, synes å fig. 3 Pl. III. 

Å ngpumparna, h vilka anskaffa vattnet under e't viRst tryck, synas icke 

hilr, ej heller pil. ritningarna öfver de tvenne andra hy<lraulislm lavett

systemen. De iiro af små dimensioner, och äro placerade uer inun

der på någon plats och i en stnllning, som befinnes biist passande. 

Vattnet från dem afgifves till kanon-apparaten genom ett smalt rör 

ledande in i tornet igenom central-pivoten , hvilkeu för detta iindamiU 

lir gjord ihålig. Efter att hafva förrilttat sitt arbete i pressarna !war

med kanonen röres, återgår vattnet genom ett afioppsrör, omgifvande 

insHippningsröret, till en liten reservoir anbragdt öfver pumparna, och 

dessa intvinga det ånyo i tryckri\ret efter behof. Vattnet cirkulerar 

sålunda utan förlust, och en ringa vattenqvantitet är tillräcklig. 

Den hufvnd~akliga mekanismen hos en kanon rörlig på km'Bör, 

har till ändamål att upptaga och reglera rekylens styrka, och att röra 

kanonen från laddnings- till affyringsläget eller tillbaka. I elen hit

tills allmänna lavett-typen utföres el en försinUmnda fi:irrlitLuiugen me

delst en egendomlig och särdeles kraftig kläminrättning lmllacl kom-

!l 

"Not·tltampton". Detta fartyg är änmadt att blifva 

en sjögående pausarfregatt med kanonorna tvärskrpps, 

samt skall tacklas som fregatt. Partygets dimensioner 

pressor, och elen sistniimnda, vanligen genom en winch-inriit.tning, som 

meddelar sin rörelse åt en kedja utan ända, så placerad å lavettens 

underkant, att elen kan fattas vid h vilken punkt som helst af en hake 

på lavetten. I den hydrauliska ano!·dningen Hr likviii hela denna 

mekanism ersatt af den pr~ figuren synliga pressen eller cylindern , 

som verka!' både att hiimma rekylen och att röra lavetten på kursö

ren. Den lir anbringad på kursören i rekylens riktning med sin piston

sttmg stadigt fiistad till lavetten. 

För att föra lavetten in eller ut, behöfver man blott, att pil. pisto

neus ena eller andra sida insläppa vattnet från ångpumparna. 

Niir kanonen rekylerar drifves vattnet ut. från pressen, genom en be

lastad och delvis balaucemd ventil, hYars motstånd mot vattnets ge

nomströmning hindrar rekylen, och kan den ögonblickligen justeras 

sil att rekylens utstriickning regleras under olika förhållanden. Såsom 

rekylhiimmare iir den sj elfverkande och iir alltid klar att verka utan 

några fi·,rberedelser. Huru låug kanonen itn mr~ vam, erfordras intet 

manskap för dess inhalning eller tillbordssiittning, med undantag af 

den, hvars ålig({ande det iir att öppna och stiinga de ventiler medelst 

hvilka vattentrycket verkar. 
Kanonen iir gjord till en del mynningspi voterande, i det att knr

sijrens bakre linda lir r;;rJig i horizoutal riktning, under det att dess 

frii1me Unda Hr fri för att kunna hiijas eller siinkas på en press, som 

Hr understödd å tjenliga underlag från torngolfvet, vid de olika huj

der som fordras, för att åt kanonen i porten gifva den önskade eleva

tionen. 
Laddningen utfåres genom att vrida tornet till dess kanonens 

mynning bringas midtfor den ena af de tvenne sUrskilda laddniugs

inriittningarua, placerade på undra diick, h varefter tornet läses i den

na s Ullini ng med en inriittning af liknande beskaffenhet med den på en 

vanlig jernviigs viindskifva. Kanonens kammare höjes samtidigt, så 

att laddningen kan lyftas till mynningen, och införas i kanalen under 

en viPs lutning, nerifrån öfra däcket. För projektilens bringande till 

laddningsstället, lifvensom fnr laddningens införande och kanonens 

rensande efter hvarje skott, begagnas här samma inrlittuingar som 

blifvit beskrifna vid Inflexible's hydrau!iska lavett-system, nemligen : 

en liten jernviigsvagu och en hydraulisk sät.tare. 

De fördelar som anses vara förenade med det nu beskrifua sät

tet :1tt ladda och handtera kauonen bestå deruti, att: 

1 :o. Laddningsoperationen är öfverfiyltad frän ett inskränkt rum -
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äro: hingd mollan p. p. 280 feet, största bredden 60 feet, 
djupgående förut 23 feet 8 inche8, akterut 24 feet 8 
inches. Deplacement, fullt rustad, 7,323 tons. Area af 

och en blottstiilld ställning i tornporten till en rymlig och beqväm 
plats på undra diick, hvarest apparaten lir fullstHndigt skyddad. 

2:o. Dunensionerna, och i följd cleraf den för skyddet af en 
gifven kar.on behöfliga tyngden af tornet, iiro betydligt reducerade, 
ernedan det hittills behöfliga tillliggsrummet för laddning bortfaller, 
i det att minimum-diametern, som upptages af kanonens längd , iir nll 
allt det som behöfves. 

3:o. I sUillet for en talrik kanonbetjening, kan eu man inuti 
och en utanför tornet styra och kontrollera alla rörelserna af den 
tyngsta kanon, samt kunna ladda och afskjuta den utan annan hjelp 
iin den, som fordras för att bringa upp amunitiont:tn; och slutligen 
uppnås långt större hastighet i skjutningen, iin hvad som möjligen 
skulle kunna ftstadkommas genom användandet af handkraft. 

Tiden som åtgår får att vrida ett torn från affyrings- till ladd
nings-ställningen Ur ganska kort. »Devastations» torn gör ett helt om
lopp på 45 sekunder, och denna hastighet kan lätt ökas om så skulle 
anses nödigt. Genom anbringandet af en skifva och en visare, nära 
den hiifarm som kontrollerar- maskinen för tornets vridning, sättes 
den person, hvilken härmed har befattning, i tilltälle att när som 
helst bestlimma tornets ställning, och genom användandet af en stopp
inrättning staduas och läses tornet, utan någon för dess mekanism 
skadlig påfrestning. 

Kanonen kan placeras i laddning~stiillningen på kursören uneler 
det att tornet kringvricles, och enär en ny laddning och proje:,til 
kan upptagas medan kanonen riktas och affyras, så uppstår hiirige
nom mgen tidsförlust. Såsom ett faktum kan anföras, att hela 
operationen att bringa i laclclningsställning, viska, ladda och återföra 
i affyrningsställning en 9 inches 250 pundig torn-kanon, för experi
ments skull uppställd på sistbeskrifna sätt vid Elswiks etablissement, 
utfördes på 23 sekunder, och intet skäl finnes hvarför denna tid 
skulle betydligt öfverskridas, äfven om projektilen och kanonen vore 
fem gånger så tung. 

Laddningsställningarna äro tvenne, för att i nödfall hafva en re
serv, eller för att kunna utvälja den laddningsställning som häst hål
ler tornporten utomlinien får den fiendtliga elden; men det bör anmär
kas, att i händelse något missöde skulle inträffa med den hydrauliska 
laddnmgs-inrättningen, så kan kanonen lartdas nedifrån för hand och 
med större lätthet, än om detta skulle göras inuti tornet, emedan 
undra däck lemnar stort utrymrne för manskapet att uppbringa och 

11 

midskepps-sektionen square feet l ,243. Indikerade 
hästkrafter 6,000. Beräknade farten 14 knop. Kol i 
tons 540, men l ,200 tons kunna tagas om bord, då djup-

ansUtta projektil och laddning, hvaremot i ett torn, utrymmet, itfven 
under gynnsammaste förhållanden, iir mycket inskriinkt och antalet 
manskap som der kan användas ganska begriinsadt. 

I betraktande af det hydrauliska systemets nyhel, sftsom tilliim
padt för krigsbruk, har det ansetts ri'tdllgast att så anordna lavetterna 
i Thunderer, att man kan anlita handkraft för kanonernas handte
rande, i händelse något missöde skulle intriiffa med det hydrauliska 
systemet. För detta ändamål hafva de mekaniska hjelpmedlen att 
arbeta ±'lir hand hlifvit bibehållna, sida vid sida med elen hydrauliska 
apparaten, och det har befunnits nödigt att i allmiinhet hålla sig till 
det vanliga siittet att montera en kanon, nerr.ligen på en lavett och 
km·sör. Der detta förhållande icke utgör ett vilkor, erhågas stora 
fördelar i enkelhet och styrka hos den erforderliga apparaten. samt 
i den s1ikerhet hvarmecl sUrskild t svåra kanoner kunna handteras, ge
nom en fullständig förlindring i slittet att montera kanonen. 

Ett allmänt inkast har blifvit framstlillclt mot sitttet att ladda med 
kanonen nedsiinkt, i det man framhållit den fara f;;r eget fartyg som 
skulle uppstå, genom skottets förtidiga exploderande under sjelfva 
laddningen. H vad nu Thunderer beträffar iiro kanonerna der ej ned
situkta till så stor vinkel, att fartyget kunde utsättas för någon fara 
derest en så be~kaffacl explosion iigde rum. Ett skott afskjutit från 
dem i laddningsstiillningen skulle komma att passera genom ett hål i 
relingsplåtarna, siirskildt gjorclt för att låta kulan undkomma, och 
derefter skulle den studsa från den ö fra ytan af det o bepansrade diicket 
utanför. Förhållandet är emellertid, att fastän fårtidiga explosioner 
någon gång inträffa vid skjutning med löst, har man knappast hört 
omtalas att de äga rum med skarpt laddade kanoner, förmodligen på 
grund af det högre tryck och den hetta som krutgasen då uppnår, 
och hvarigenom den verksammare förtur kardusen, eller befriar kana
len från hvarje af de små fragmenter af densamma, som kunna åter
stå o förtärda. Det hlir an v linda medlet att dränka kanalen med 
vatten uneler viskningen, kan än vidare anses såsom ett fullstiindigt 
upphUfvande af en fara, hvilken Ufven detta försigtighetsmått förutan, 
knappast kan sägas förefinnas i någon beaktansvärd grad. Att det 
ofvan anförda inkastet icke annortlides anses af någon synnerlig vigt, 
framgår deraf, att systemet redan har vunnit en vidsträckt använd
ning inom andra mariner der man håller på tillämpa detsamma 
ittskilliga under byggnad varande farLyg. 
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gåendet ökas med 18 iuclJOs. Vatten i tons G9,3 uch 

vcckokousumtionen deraf 4 tons. Provision i tons G6 

och \'eckokonsumtionen deraf 12. Besättningsstyrkan in

begripet befälet 550 man. Bestyckningen skall utgöras 

af 4 st. 18-tons kanoner, 8 st. 12-tons samt G st. gatlings

kanoner. Hela vigten af pansaret är l ,042 tons, h var
till kommer skyddande däckspl!l.tar 520 tons, eller inalles 
1,6G2 tons. Hela vigten af backningen är 158 tons. Pan

sat·ets djup under vattenlinien 5 feet, och dess höjd öfver 

vattenlinien 4 feet. Pansarets tjocklek på sidorna 6 och 

9 inches; på främre pansarskottet 9 och 8 inches; på 

aktra pansarskottet 8 och G inches. Backningens tjock

lek på sidorna 10 och 13 inches; pli s&väl det främre 

som det aktra pansarskottet 1 O och 11 inches. Tjock

leken af "skin" bakom pansaret 11
/ 4 inches. Tjocklek af 

däcksplåtarna : 2 inches mellan pansarskotten, 3 iuches 

å däcken som äro nedsänkta för och akter. Fartyget 

skall hafva 2 propellrar, dubbel botten och rambog. Kost

naden för skrofvet ensamt 254,000 L. eller 4,072,000 

kronor. Kostnaden för pannor och maskineri ej ännu 

bestämd. 
"Nelson". Detta fartyg är ämnadt att blifva ett be

pansradt, fregatt-tackladt, bredsidefartyg, och blir, till di

mensioner och allt öfrigt, alldeles lika med "Northampton", 

utom det att kostnaden för skrofvet är beräknad till 252,000 
L. eller 4,536,000 kronor. 
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Utdrag af löjtnanten i norska marinen Juels 
rapport, efter en af honom företagen resa 

till Ryssland. 

(Forts.) 

Pansarfat·tyg mecl batteri. 

Dc 2 pan.,ar/t·P_'}allernrt iiro sjögåencle, fulltacklad e fm·tyg, som 

g1ira l O D. 11 knops fart ; »Sevastopob skall, när elen var ny, hafva. 

gjort Hncla till 13 knop. De iiro byggda 18133 af trii; stUrsta tjock

leken af pansaret Hr 4~11 jcrn, hvilken aitager till 311 akter, 3}" för, 

hvarest bepansringen reser ert par fot Cifver vattl!nlinien ungefiir 50 

fot från stlifvarna Batteriet iir för och akter skyddad t af ett bepans

rad t triiskott med 2 portar till jagtkanonerna. Bestyckningen iir 811 

uakladllningskanoner. 

D e 3 /!(Lt/erierna kunna knappast, hänföras till sjögi'tenclc krigs

fartyg, en;tr do rulla och stampa svårt, och tager till och med uneler 

måttlig kultj e vatten in på båda sidor samt styrer illa. Batteriet 

Netron Menja förde sålnnda under ett af de försök , som anstillides 

med detsamma, enligt chefens rapport, med vinden tviirs in . och alht 

f<ir~egel tillsatta, roret 2} slag till lofvart Rullningarna vore 12 

i minuten, 14 °'' i Iii , 13· 11 till lofvart; stampningarna 8" 11• 

Vid Ptt annat f'iirs ck, med alla försegel till, vinelen akter in , 

bramsegebkultje och 2} knops fart (maskinen stoppad) förde batte 

riet roret 2.} slag åt bilda sidor. P ervenels måste mot en >>styf 

kultje» och motsvarande sjö falla af 2 streck och gjorde det oaktadt 

enelast l i< 2 knops fart. Den stampade ~vårt, silger chefen i sin 

rapport , 13 stampningar i minuten, mtle hela bogen under vattnet 

och rullade 14""· Till och med i frisk bris styrer icke batteriet för 

ser,el ensnmt Batteriemus tackling utgöres af: fockmast med fock, 

märs- och bramsegel; storm~st och messanmast pit h vilka endast föras 

gaffelsegel. 
För en jemförelse med andra fartyg anföres, att uneler lika 

omstiincligheter: medelmåttig sjö från N.V. och sjön tviirs från sidan, 

gjorde 
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Pctropovlovsk 11 rullningar minuten, l il 2"" i J:i, 

Pen'enets 14 , 
[)OIJ 

" 
Netron Menja 17 , 

61)11 

Furst P ajarsh·y iir ett fulltacklad t fartyg med kasemul midske11ps 
afsedel f<ir en be:;tyckning af åtta 8"' bakladdningskanoner. Det iir 
det försitt rysska fartyg, som har varit ntrustadt till öfning utanfiir 

Östersjön, och lir i i'tr i Medelhafvet 
Pansw·korutterna General-amiralen och Alexander Newsky, hvaraf 

den förra ännu står pr~ stapeln, och den sistnlimnda nyligen lir satt i 
sjön, Hro fartyg af ungefiir samma klass som den engeh·ka korvetten 
Walter Raleigh. De Hro byggda af jern med massiva rnetallstHfntr, 
hafva dubbel botten och skola koppras, hvarföre de iiro kliiclda med 
dubLel triibord!Hgguing . Bepansringen blifver 6" jem på 10'' teak 
från 5 fot under till 2 fot öfver mttenlinien. Dessutom fi'L de f'tt 
6" pansar antingen 4 fot högt omkring ntaskinluckan eller 2} fot. högt 
ifrån diteket såsom skydd f"r kanonerna. Bestyckningen blifver f),ra 
8"' bakladdningskanoner som sidobestyckning, h vilken dock icke, som 
först var projekterad t, kan bringas i batteri p>l samma sida, samt tvr~ 
8" som stiiibestyckning. Beslittningen blifver 7 sjijofficerare och 295 
man, hvm·af 70 i maskinen, hvilken iir på 900 hiistkrafter. De blifva 
antagligen fulltacldade . Dessa fartyg ·uro hufvudsakligen bestiimda 
till kryssare eller kapare och kommer rttt göra 13 knops fart. PI. 
IV. Hg. 1 framstulle r en sidaritning af förstu;imnde fartyg. 

Ton~f"m·tyg. 

De tvenne treturnsfart,~yen. Amiralerne Greig och Lasarev, den 
ena byggd år 1868, den andra [u· 1871, tiinker man redan ptl att 
förii.ndra, i det såväl kanonernas kaliber som pansarets tjocklek icke 
synas tillfredssUillande. Man vill i stället fl.ir de sex 9" bakladdnings
kanonerna, som de nu föra, gifva dem trenne 11 ", h vilket tornenas 
diameter tillåter, samt afskiira dem sihiil lång· som tvUrskepps och 
bygga dem större för att kunna föröka pansarets tjocklek. Detta 
sista ftirslag, fastiin det understödes af amiral Popov, torde dock 
svårligen komrna att forverkligas på grund af omkostnadernas stor
lek. Båda fartygen Hro beriiimade på att vara sjögitende; diicket 
ligger midskepps 3 a 4 fot öfver vattenliuien. Profturer till utrö
nande af deras sjöduglighet llirer dock iinnu icke hafva varit före

tagna. 
TråtornsjaTf!Jgcn eller fregatterna, som ryssarna benlimna såvitl 

dessa som de tvenne föregående, amiralerna Spiriclov och Tschitscha
kov hafva samma maskin kraft, samrna clrHgtighet och samma bepans
ring som tretornsfartygen, men endast tvenne torn. Deras diick lig
ger derföre högre öfver vattnet , midskepps något öfver 5 fot. Ä f ven 
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för dessa fartyg har man fcireslagit samma fnrHmlriognr som för de 
2 andra »nrniralcma». PI. V. fig. l visar en genomskiirningsritning 
af Amiral Tschitschakow. Konstruktionen kan till sina hufvnddrag 
anses som en modell för alla de rysska flertornsfartygen, udantagan
des l\Iinin och Peter den Store, i det pansmets fördelning och place
ring, tornets mekanism, den dubbla botten, de vattentHta rummen, 
slingerkölarna sam t till en del bogens, bottens och akterUndans form 
endast iiro olika till dimensionerna. 

Ofvanniimnde 4 amiralers pansurstycken iiro: 
För skrofvet: 6" jern, 9" teak, l" mellanplåt, 6 a 7" teak och '}" 

innerhud. 
För tornet: 6" jern, 6'' teak i 6 horiz.ontala lager med l" vinkel

jern emellan lagerna, l}" mellanplåt, 9" teak och f' 
innerhud 

Maskinen Hr på 400 hUstkrafter:. farten mellan 9} och 10 knop. 
Besättningen Ur för tretornsfartygena 6 sjöofficerare och 238 man, 
hvaraf 58 i maskinen, för tvåtornsfartygena G sjöofficerare och 227 
man, hvaraf 60 i maskinen. 

Till trupptransporter kunna de'ssa fartyg icke anvUndas, d[~ ut
rymmet under diick är niitt och jemnt tillräckligt för egen beslittning. 

Hiir neuan tillåter jag mig att nUrmare redogöra för åtskilliga 
inrUttningar ombord. 

Tornet. 

I torndiicket finnes en lucka upp igenom hvilken tornkommen
dören kan sticka hufvudet och sigtn . 

För att alfyra begge kanonerna på en gång begagnas en egen 
affyringsapparat. Denna består af en, under torndUcket liggande, 
jernstång med en klack (kmtst) på h vardera Undan och en hitfarm på 
midten (ungefiir som våra fiillstlinger för ankaret) samt ett starkt 
gutta-perchasnöre med ett öga i hvarje ända. Snöret lägges i bngt, 
så att den ena ändan blifver liingre iin den andra, och i bugten bil
das med en bäntsel ett öga. Detta smyges öfver en krok borelvarts 
upp under torndäcket, snöret striickes ut, intill dess den korta ii.ndan 
kan fiistas till klacken på stången, hvarefter den långa ändan ledes 
öfver denna och fastgöres till fyrsträngen . Niir kanonerna skola af
(yras, vrides jernståugen med tillhjelp af hlifarmen, intilldess klackar
na sliippa gntta-perchasnörena, hvilka då plötsligt draga sig tillsam
mans och genom en ryckning i fyrstriingen affyra antändniugsröret. 
Denna affyrnings-apparat Hnnes ombord i alla rysska krigsfartyg. 

Tornena äro inrättade att vrida såväl med hand- som maskin
kraft; i första fallet erfordras s, och i sista 3 minnter för att göra 
ett helt omlopp. 
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Till kulorna; lmnsport !JPgngnn' <'H dnb\JPI, sdngnrm, "'"n rörl"r 

~~!! omkring tornet s ;LXCL 

Däcket. 

Förut Hr placerad på ungeJ'iir 1\~ fots höjd från diicket en tv:itt
balju af förtenut koppar hvari 8 a 10 mun kunnu tvätta sig i sen
der. OfYanfur baljun finnes en Yaltemeservoir med kranur. Dylika 
tv>ittbaljor finnas icke blott i kascruema, ulau mulJord i alla rysska 
örlogsfartyg 

Tviirskeppsbryggorna iiro gjorda till att sli\ ned uneler »klart 
skepp,, hvarigenom erhålles en större skjutningsvinkeL Jernstöttonm 
som nppbiira dem hafva upptill en ledgång och hvila nedtill i ett 
spllr bordvarts, hvarföre m:m endast behöfvcr att liitta dem för att 
låta broen git ned. 

Kojema stnfvas alltrd uppe p;'t H'mgskeppsbryggorna. Under 
regnviider Hro de skyddade af prcssenningar. Ombord i monitorerm1 
stufvas de pil tornet. 

Bryggornas c!Uck utgöras af trall, hvilka genom hakar iiro flista
de till det öfriga trliverket. Eniir bryggornfl. förskjuta sig framfUr 
friimsta tornet, gin go genom skjutning fiirlifver dncket ofta i stycken. 
Fursök gjordu med de nya brygge-chieken lmfva visat deras ändamåls
enlighet; de springa vill upp af skottet, men falla ned ieen oskadade 
och på plats i sina hakar. 

Ofvanpå jerndäckct ligger ett elilek af plankor, hvilket ocksil iir 
fallet ombord i alla de Ufriga tornfartygen. 

Manskapels rundhus finnas förut borelvarts akter om ankaret,. 
Fastän skottena under de nyssnilmnda forsöken blefvo affyrade så 
långt förnt, att en af kulorna hade borttagit ett stycke af klyset, 
hade rundhusen (byggda af jern) icke lidit någon skada af luft
trycket. 

Ankaret hvilar i• rust- och penterlina på ett i öfversta pansar
plåten och backningen utskuret lutande plan. Planet har si\ stor 
lutning att ankaret kan falla från sin plats. Kranbalkens ufversta 
del är genom en led furenad med foten, hvilken genomgår ett hål 
i diicket och lir under detta fästad till en domkraft När kranbalken 
skall begagnas, reses den genom handkraft vertikalt upp, h varpå upp
gås i domkraften , intilldess ledet har hommit helt och hållet ner i 
däckshylsan. Skall kranbalken nedläggas, lUttas i domkraften, intill 
dess ledet kommer öfver däcket, hvarefter den nedfiras. Fur att 
hifva upp ankaret begagnas ångspel. Af ankare brukas mest »Mar
tins» . Ratten, som skall begagnas under strid, står inne i chefens 
kommandotorn (straxt akterom friimsta tornet). I-torkettingurna brn-
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kfts mycket af metall, i hvilket fall tlrillkubhcn lir omgifveu af t<L 

me t all-tflmlkron n. 

Båtarne s underlmnt hiiugcr i höjd med bryggan. ,J olldiifverterna 
hvilka antingen iiro uf jern eller trii, stå, niira på midskepps, med en 
ledg[mg i (ticket. N;ir båten skall liras i sjön, firas furst cliifverterna, 

intill dess Lftten h;inger fri från skeppssidan. Båtskråena ;;ro afjern 
och delade i tvenne delar; den ena hfl.lii1arten står fast vid Lryggun, 
den andra Hr rörlig och kan slås ned, innan diifverterna firas. 

Under skjutmng mil~te bfttama necHi.ras. 
Appfl.rater fijr att fmmbringu elektriskt ljns finnes icke blott 

ombord i dessa fartyg, utan i flera :tndra, och kommer inom kort 
att blifva allm;lnt för hela flottan. 

För att hftstigt kunna stoppa en l;ieka, finnes reglemeuteradt 
( ocksit en bestämmelse, som Hr gemensum fur alla jernfartyg) en spiic
kad mattu, ungel'lir 10 a 12 fot i fyrkant, med vigter på det und er
sta liket och en tftgUnda i hvardera hörnet. Niir mattan, hvilken 
alltid ligger Idar pit diicket, skall begagcas, nedfiras den intill dess 
midten kommer fmmför det hål som skall Hickas, och hvaremot den 
då tryckes af det intriingande vattnet. De iifverstfl. ti\giindarna fast
guras till relingen, de understa föras under kulen och upp på den andra 
sidan, hvm·est de styfhalas. Edkaderchefen, vweamiral Boutakov, ut
talar sig om dessa mattor sillnnda : Under Ctr 1870 medhades till försök 
ombord il pansarflottan 3:ne uf löjtnant Makarovs mattor, och under 
år 1871 fursi\gos alh1 fartyg dermed. Hitintills binner jag intet b littre 
medel fur att stoppa en Hi el) a eller ta c lm ett hål. »Den visade sin 
praktiska nytta år 1871, då »Amiral Spiridov» löpte med ~in sporre 
in i skrofvct pi\ »Amiral Luserv» samt uneler 1872, då monitoren 
Lava stötte pit gmnd och slog hål i botten. 

Uneler däck 

finnas »jembanor» fur kulornas tmnsport; på de flesta andra f:-trtyg 
biiras de pi\ ryggen af kulhemtaren. 

Lufttelegraf s;indes s!'tvlil från lmjuternu som från 
tornet . Flera andra fartyg tlro också försedda med 
pm·ater. 

På en rlel fartyg finnas i'tngk1ik. 

Minin 

kommando
dessa ap-

lir ursprungligen byggd efter det engelska fartyget »Cttptains» ritning 
och var en sommar ute med ufningseskadern. Efter »Captains» 
olyckliga förlisande, beslöts att ombygga Minin. Det har i detta af
seende vfl.rit åtsl6lliga projekter. Mfl.n stannar antagligtvis vid· detta: 

2 



18 

att pansra fartyget runut omkring från G fot nnclcr till 2 fot nfrer 

vattenhnien samt gifm det midskepps rn kasemalt 98 fot liing och 

lO fot hög, riiknallt fi-[m Yattenlinien till uiickets öfverkant.. För och 

akter blifver i knsematteus cliick en cirkelrund öppuing af 2(ii fots 

diametec· för bestyclmingen, hvilken komm er alt lwila på en platt

form, som vandrar på kasemattens nndersta diick (samma mekanism 

som flertorn monitorernas tornmekanism) och skjuter en /;ar&ette öf,·er 

ett l] fots högt brilstviiru, anbrngdt Ollikriug öppningarne. Bestyck

ningen blifver f)'m 11" kanoner, 2 pit hnuje plattform. l liickt:t filr

om kasematten blir 2", akterom l j" jernplåt, kasemnttdiickets l". Skrof

vets svåraste punsring hlifver: ö" jern, 7" teak, 7" jern, 6" teak, ~" 

plåt, lO~" teak, t'' innerhnd. Maskinen iir pi't 800 hiistkra.fter. Be

sUttningen bhfver 10 sjöofficerare och 400 man , hvaraf 74 i ma

skinen. 
Fartyget st:"1r för lillflillet i docka i Kronstadt, hvarest en obe

tydlig arbets~tyrka. var sysselsatt med att borttaga de delar, hvilka 

icke skall nyttjas. Det lir kanske fråga om, huruvida detta fartyg 

någonsin konuner mera på vattnet. Pl IV fig. 2 visar en sidorilning 

af Minin Fartyget filr antagligen en hel öfverbyg:rnad af l\" jorn

plåtar i höjd med kasemaltens diick. 

Peter elen store (Petr V eliki) 

sti'tr för tillfiillet i docka i lCronstadt fur att pansras och blifver icke 

fUrdig furrlin om två år. Fartyget lir ungefiir af samma konstruk

tion som det engelska tornfartyget Devastation, nemligen en monitor 

med 2 kasematterade torn. Skrofvet ligger akterut endast 2,7 tot öf

ver vattnet. På 95 fots afstii.nd !'dn bogen begynner den 148 fot 

långa kasematten, hYars ilfversta elilek ligger 10,7 fot ufver vattnet. 

Inuti kasematten röre1· sig 2 torn af samma konstruktion som vanligt; 

de hafva en yttre diameter af 32J fot och en höjd af 7 fot öfver 

kasematt.diicket. Bakom främsta tornet iir en öppning, skyddad ge

nom en l i fot hög bepansring, för chefen. Skrofvets och kasemattens 

bepansring blifver midskepp~ frfm en fot under vattenlinien 14• jern 

i en plåt, h vilken tjocklek aftager fur- och akteröfver till 9". Plåtar

na äro fabricerade i Sheffield. Kasemattens tvärskeppsbepansring, hvil

ken har en böjd form, blifver likaledes 14" i en plåt, tornenas der

emot 1·1" i 2 plåtar, antingen den yttersta 8", den innersta 6", eller 

häda 7'1 hvardera. Innerhuden blifver l i.", tornets hackning 14", 

skrofvets 10". Dessutom äro begge än ytterligare förstiirkte genom 

rails. Fartygets däck llr 3" jernplåt, kasemattens 1''. Från förkanten 

af kasematten till h ogen får fartyget en öfverbyggnad af l~" plåt, och 

hvari skall inredas hyttor till Officerarne och trossbotten till en del 

af manskapet. Fartyget :-tr hyggdt af jem med masiva mrtallstiifvar 
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och triikliidt, eniir det slmll koppras. Som ;llla tornfartyg Hr det 

mycket flathottnadt; det skall derföre hafva 4 slingerkölar. Pl. IV 

fig. 3 framställer en croquis af fartygets ungetirliga utseende. Ma

skinen blifver på 1,400 hUstkrafter; den har 2 skrufvar och antages 

komma att gifva fartyget 14 knops fart. Besiittningen blif\·er 10 

sjöofficerare och 210 man, hnmlf 79 i maskinen. I stiillet för sporre 

Hinker man pf1 att anbringa på hvardera sidan af bogen en 20 fot 

lång stångtorpedo af h vars konstruktion PI. VI fig. l visar en croquis. 

Apparaten beslftr af de 2 jernldiidda tl·iibj elkarna b och u, hvaraf d 

kan vrida sig omkring bulten c, h vandmr i ett metallrör a inom

bords, och som har en s:"tclan lutning , ntt f, nlir st[tngen lir ntfilrcl, 

kommer 5 a 6 fot under vattenlinier1. Niir apparaten icke skall be. 

gagnas, iir den inhalad, sålunda att triiskifvan f ligger klots an mot 

bogen. Skall deu brnkas, taljas den n t s:"t långt, att ledgången kom

mer utanför bogen, d lyftes upp, torpodon flistes vid f, d firas der

efter ned och apparaten inf~res, intill dess ledgången ligger fast inuti 

hylsan i bogen. Denna apparat liircr vara föreslagen af amiral Popov; 

huruvida den konuner att anbringas Hr mig obekant. Den stod au

miirkt på fartygsritningarna; på skrofyet slig jag deremot ingen anty. 

dan till dess anbringande. 

Tvåtorns monitorerna 1\c!wrudei!.-a och Rusalka ii ro fartyg u n

gef1ir hlilften så stora som dc 4 mnirnlema, men med samrna bestyck

ning och samma pansartjocklek på tornen. Skrofvcts pansar tir der

emot endast 4j ", h vilken nftager till s:;. i bogen och 3{-'' akterut. 

De ligga midskepps ornkrmg 2 fot Ufver vattnet Dc Rli ngra svårt 

i sjö; Husalka kom i år under en dubbelref,·ad mlirssegelskultje af 

S. V. från Heval till Tr[mgsund rede!. Den hade d>t efter chefens upp

gift slingradt 35°. Hettan vnr i maskinrnmmet 40 '' , i chefens kajut, 

som ligger Huda akterut 25° (celsins '!). Fartygena hafm en maskin 

på 200 hiistkraJtcr och 2 skrnfvar. Nedanstående tabell visar resul

tatet af ni'tgra svlingningsfijrsök rn e•l Tsclwrod<>ilm.. Fartygets llingd 

Ur 206~ fot. 
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Försökets 
N: o. 

--------------------1- Cirkeln'> dia
meter i fnm· 
nar 11, (j fot. 

streck, ;: 3:2 '-'+-.> l ,_. 
--------------------1~ ------w H ::; · l G ;_:, p; 

00 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
t-:- •..:..- •..J- .,;;- •.:.,- •.:..- ·~- •-1-- ,.;.,- l .:.j""' 

~ c.:t reck t:! ro l 
fi-' 8 · ltr,g" 

streck. ~f 
A11tal slag i 

maskinE'n. 

Horets stilil
ning ombord. 

Fartygets fart 
vid svHngnin
gens början. 

Beslittningcn Hr f\ sjöofficemrc och 160 mttn, hvaraf 37 i ma .. 
skinen. 

Tvåtornsmonitoren SmN/sc·h furor endast h·i't 8" kanoner, l i hvart 
torn. Tornets bepan~Ting iir 4] ", skrofvets 4}" midskepps, 4" f<ir och 
akter. Fartyget gör 8 knop och har en besitt tning af 5 sj<iofficerare 
och 136 man, hvaraf 36 i maskinen. 

De 10 monitor('rna iiro alln byggda ftr 18G4 efi'er John Ericssons 
första ritningar. SkrofYet har [i'' pansar, tom et 11" i l tums plåtrtr. 
Maskinen lir på 160 hlistkmfter och farten mellan G och 7 knop. Be
styckningen kommer att, s>t snart marinen erhåller tillrlicklig artilleri
materiel, blifva tvft !.l'' bakladclningslmnoner. Besiittniugen ntgcires 
af 5 sjöofftcemrc och 98 man, lwaraf 2G i maskinen. 

Popovkan Norgorod hörer till ett nytt slags fartyg, som rtmiral 
Popov söker att införa i elen rysska marinen. Skrofvet som sticker 
12,6 fot, lir cirkelrundt, med 100 fots diameter, har 4 skrnfvar och 
5 ror, Ptt. bakom hvarje sknd' samt ('(( midskepps aktP1·; d0t har 5 
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köln.r s:111 tt ett sLtgs fi;r;;lii!'. 1\Lidt. pi't (l:iekl'L sli'u· el.t f'asl torn, Ufver 
hvilket kanonerna, tv>1 11" skjuta. La1·cttcmn, hvi!kot med jenmnuar 
äro flistade till en ihålig c.ylinder som vandrar omkring en axel mid
skepps, och hvaromkring vridningen försiggilr,. har ~ h lig<t tand~jul 
som gripa in i 2 med Hinder försedda metalinngn-r 1 cllicket (1 nng 
fur de 2 innersta, l fur de 2 ytterstrt hjulen). 1\anoncrnrt iiro sille
eles hva.d sidoriktning betriiffar, oberoenue af fartyget, och till obe
tydlig del tillilm rtf hvamndm. Besiittningen lir 5 sjöofficemro och 7 5 
man, hvamf 32 i maskinen. 

Fartyget Hr byggd t i S:t Petersburg och förd t styckevis med jern 
banan till Nikobev, lwarest det cir salt tillsammans. Jag hade en
dast tilliiilie till alt se en modell, ritningarnrt samt lavetterna'''} 
Under somma.ren blefvo en del försök med detsamma anstilllda; det 
gjorde 4,G !mops fart och sviingde cirkeln rundt pi't lm l!Js. 

Den nya »Kiev», som skall byggas, frtr, såsom förut lir niimndt, 
18'' pausar och 120 fots dittmeter. 

I kommandons instruktion blef det mig spccielt [.lagt rttt under
söka den i Rysslund brukliga pansartjocklekcn. .Jag tillåter mig der 
flirc bifoga som Bil. 39 ritning af ett pansarbnttcr.i '''.'''), som under 
milt uppehåll i Kmnstaclt just var unuer byggning pft Fort Konstan 
tin. Pausartjo eldeken ulaufDr jordvallen lir: tv ii l J "s stålplåtar, en 
lO,:''s jernplrlt, 7;' teak, l~" yta, 15'' tomt rum, l~" och 1\" plåt. 
För elasticitetens skull hafva hultarna J" spelrnm , samt en t" bred 
utborrniug i midten. Af samma skiil har man lagt innanfur elen 
yttersta mnttriken en t.rilskifva. Försök hafn. Y:uit ansliillda med 
gutt.a-percha, men hvilket visade sig alltför mjukt. Andm ft\rsuk med 
riugrtr, sammansutta uf gutta-percha och liirft, gåfyo blittre resultatet" 
Bilagd t följer 2 så d mm ringar, den ena brukad under ett sl<j utförsiik, 
den andra ny. Till ringen hörer en jernkapsel med fast botten, 
hvari den liigges, srtmt elt lusl lock, hvarcmot mnttriken hvilar. 

.\Iellrtn kanonenm iiro skUrmar af .~" pl!otar. 

l'räfcwtyg. 

Lini(;skeppen komma antagligen icke me m ut, icke heller fregat
terna med undrtntag af Svetlana ('!). Korvetternrt, hvilka hrtfva ma
skiner på i:l60 hUstars kraft och brttterier på från fem till åtta 6" 

*) Fi\1' en något fullständigare beskl'ifuing öfver denna egendom
liga fartygstyp htinvisas till »Naval Science» hliftena 8 och 13. 

Red. 

~ ") Till följd rtf bristande utrymme ser sig Red. 1cke i t.illfälle 
att, såsom önskligt hade v at i t, ;tlergifvtt mor än nf1gra få af de i 
lexten åberopade bil<lgoraa. 
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refl'Jade bak!addningskanouer, samt klipperfartygen, med um~kinet 
från 300 till 350 hiistkrafter och tre 13'· bakladdningskanoner att vrida 
kring pivot, sf1 att de kunna bringas i batteri på samma sida, Hro 
alla farlyg, som vid förefallande behof skola knnna göra god tjenst 
som kryssare. 

Af de mindre fartygen skall jag endast omnHmna evolutions
eskaderns verkstadsfartyg Wiadimir. Detta lir en förutvarande flng
fregatt (hjulbftt), h vilken Hr imiittad till mekanisk verkstad. På tross
botten finnes en l tons ånghammare, några svarf- och hyfvelblinkar 
samt en maskin för att glira nagelhål i jernplåtar, hvilket allt drifves 
af en ilngmaskin på 10 h1istars kraft. I hålskepp iiro 3 smedjehär
dar, ett jerngjntm·i med en ugn, hvari kan smältas 2,000 skålp , samt 
ett metallgjuteri , hvilket kan aflemna gjutgods af intill 100 skålp. 
Besilttningen är 78 man pi't däcket, 25 i maskinen och 20 i verk
staden. 

HPgenngen bygger sina fartyg, dels vid egna var f och verkstlider, 
dels l[tler hon bygga vid privata. Nodanstående tabell visar for hela 
pansarflottan och hvad flera af triikrigsfartygen betrHffar llVarest sin-of 
och maskiner hafva varit byggda. 

-
) Skrof. Maskin. 
--- ---

"' "' ,; 
~ "O & "O 

~ Amn. "' p d p d p "' Q) 

"' "' " -~l 
H 

11 
d 
~ a d 

'lJ c il p., 
5 

l 
Pansarfartyg med batteri 8 l 4 3 l 2 5 
Tornfartyg . . . . 19 - 9 10 l 2 16 

Obepansrade krigsfartyg 21 2 16 3 10 4 5 Till 2:ne anv1indt 

Kejserliga lustyachter. 5 4 1- 3 l l 
gamla maskiner. 

Skonertar .. .. 5 4 1- 3 l l 

l 
Mindre fartyg 13 9 2 2 8 l 4 

Inalles lnl2ols3jisl2eiii i32 

Endast 2 pansarfartyg hafva varit byggda utomlands, nemligen 
Pervenets under år 1863 och Smertsch under 18134, begge i England. 
För stwidt jag har mig bekant hafva ifrån denna tid icke heller va
rit byggda några andra fartyg utomlands än kejserliga lustyachter. 

l:y~land har ~ller kommer inom kort, nUr valsverket i Kolpino blir 
f1trd1gt, :J. t t halva så månglt och så stora verkstrid er, att det sj e l f kan 

leverera sin lluttntateriel. De st<in;la Hmskitwr, som hafva ntrit leve
rerade fr[tu siatens mekaniska verkstiider, hafva varit på 800 hiist
krn.fter, friin de primta p•"< 1,400. De flestn fartygen byggas i 
S:t Petersburg, hvarifri'tn de stlirre bringas ned till Kronstadt i fly 
tande dockor (kameler), emedan fartyg iifver 12 fots djupgående icke 

kunna passera baren vid Nevans utlopp. 
Allrt rndimaterialier har Ryssland sjelf i tillriicklig miingcl. Af 

jern nyttjur staten, såviil till kanoner som plåtar, hufvudsakligen det, 

som komm er fr!tn de Uralska bergverken. 
De vigtigaste mrf och mckanislm verksUider i och utanfi.ir S:t 

Petersburg ii ro: 

a. iillhörantle staten: 

Kulpino , 

oeksi't Jmllml lt.sdwra efter den för flod!.{tlar segelbara elv lmu·vid 
det är aulagdt, ligger ungefiir 3 mil från S:t Petersburg och icke långt 
fr[m Moskwa-jernbanan . Det har maskiner och vel"ld.yg till att sys
sel:;i\tta 5,000 arbetare, men har för tillfiillet endast l ,500. Förutom 
en egentlig mekanisk verkstad finnes hiir: en smedja med flera ång
hammare på frfm 1-8 tons, ett valsverk pit 60 hiistar (vattenkraft.) 
till fabrikation af mindre plåtar, ett metallgjuteri, lwari tiltika ut
valsas metalirtir till i'mgpannor, en p>tnnverl"tad, en spikfabrik, en 
kettingssmeclja, h vari smidas keltingar intill 21''. Till smecljan hiirer 
en kettiugsprofvare på 200 tons . Vidare finnes ett jerngjuteri samt 
ett valsverk till pansarplåtar. De största pli\ tar man hittills hrtr kun
nat valsa, Hro 8" , 20 fot h1nga och 4 fot breda . Man håller emel
lertid nu p[t med alt bygga ett nytt. valsverk pit 1,000 effektiva hiist 
krafter för att kunna fabricera intill 15' 's. Vid levenmser af plåtar 
nitages l af !war 2ö:e flir att profskjuta~; inalles skjutes hlig~t 12 
skott mot lwarje plåt. Till profskjutning af ö''s plåtar brukas en S''s 
sliitborrad kanon, som laddas till l:sta skottet med 7 ], till 2:dra med 
!l~ och till de iifriga med 14 skålp. krut. Till profskjutning af 5) -6' s 
brukas en 8"s refflad Krupps kanon, som laddas till l:sta skottet 
med 12, till 2:dra med 17 och till de öfriga med 20 skål p. krut. 
Den reglementerade laddningen för dcetta slags kanon ii r 31 ,.'> skål p. 
Afstånclet, lwarpft man skjuter, lir liiO alnar. Genamskjutes den 
första plåten, prlifvas en annan och derpå en tredj e; genamskjutes 

alla 3, kasseras partiet. 
I spetsen för administrationen stftr en sjöofticer, för ledningen 

af arbetena en grnfingeniör. De fleste förmiinnen iiro ryssar, hvaraf 
en stor del hafva erhållit 3 till 4 flrs utbildning i England. Till 
verkstaden hörcr ,,n ökoh för arbclarncs barn, hvarcst åtminstone 
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att duma efter skolnmtcriclen, \:igges ar p:"~ att n t bi l d :o eleveruu till 
mekaniska arbetare. 

Galh·ön 

vie! Neva-Hoclens ven:;tm strand, alldeles invid utloppet, Ur anlagclt 
r~r 1862. Det lir blott ett skeppsbyggeri och har ensamt dc dertill h\j
rnnde inriiLtningar: 2 Wckta stapelbiidclar, en smedja med 11 tons 
hammare, bo.T- och klippmrtskiner, apparater till böjning af plf~tar 
och spant o. s. Y. Det kan, nlir det iir i full verlmunhet, sysselsiitta 
1,000 arbctarr.; fur tillfiillet har det 300, lwilka hålla på att uppsUtta 
Peter elen Stores toru. Hiir har man s:tmmansatt skrofvenn, till 
Netron Menja, Furst Pnjursky, T;charodeika, Peter elen Store och 2 
monitorer. 

Det nya amintlitetct 

Yicl Nevan str~xt ofvanfilr Gulerön Hr egentligen enelast ett skepps
vad", fastlin dermed iit' f1irbunclet en mindre melmnisk verkstad. Detta 
etablisseme nt inshiinker sig hufvuclsakligen till att utföra reparations
arbeten för Pe tersbmger-st:ttionens fartyg. V arfYet har 2 stlirr c och 
2 minch·e tiiclda sbpelbiidclar, l upphaluingsbiidcl samt ett båtbyggeri 
Det lmn sysselsätta 2,000 arbetare, men har för tilliiiilet enelast 900. 
HUr Hro byggda skro fvcu till pansarfregatten Pctropavlosk, 2 monitorer, 
tretorn,fartyget Amiral Greig sa mt till den kejserliga lustyachten 
Derschanl (riksäpplet), ett hvarl inredning hetrUffar siilbynt rih 
m·bete . 

Det nytt ~mirr1litc t Hr tillika upplagsstulle för elen del af flottan, 
som iir statioueracl i S:t Petersburg, hvarfilre hiir finnas en del ma
gasiuer. 

Det gamla :tmiralitetet., fr[m Peter elen Stores tic! Rysslanels huf
vnclvarf, Ur n n nedlagd t , och platsen utlagd till kaj. I de praktfulla 
byggningama har marinministeriet sina kontor. 

Ny-Holland 

vie! Moika-kaun,]en, till hvilken ocksr~ det nya amiralitetet stöter, är 
enelast sl,iljclt fr[m detta genom en bred gmf. Hiir Ur upplagssWlle 
för en del af marinens materiel, såsom jern, t.jiirn, segelduk, kliiller 
till 4,000 man, proviant, kulor o s v. Hiir ligger också det milititra 
flingelse som har utrymme för 180 man. Fångarne, mn,troser, hvillm 
icke riro dömda till ilfver 18 mi'mn,ders fiingelse, sys~elsiittas om dn
gen i gemensam het i a.nstalteus snickare-, skomn,kare-, skrUclclarc- och 
smidesverkstad; o m uatteu insiiltes h varje fiinge i sin cell. De mil i-
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Ulm ijfningarua fortslittas ocksiL i fiingcbet, dels på en öfningwmst 
och ett exercisbatteri ute på g>1rclen, dels i gymnastiklokalen. Enligt 
förcstfmdnreus utsago anviimles aldrig pryge\st.!·aff. Hvmje fltnge 
lwstar staten ftr!igcn 180 rubler. Utbytet af hans arbete ansl,ls till 
30 rubler. 

Olcta vcwf 

vie! h1;gm Nev:t-stranrlen ofvanför bron,ma kan anses som nedlagt 
friin elen tid, man upphörde att bygga triifartyg. Hiir byggas uu cu
das! båtar och prtunar . 

lJ. Privata : 

ScJnenikov & Politicas 

varf och mekaniska verkstad ligger vid don venslra N eva-stranden 
ungefiir l mil ofvanfur S:t Petersburg. Grunclhiggam<J S. & l'. hafvtL 
gjort bankrutt, och furriittningarna hafva nn Ufvertagits af bolag. 
Hela mriittuingen sysselsittter 3,500 arbetare, förnitmliga st med fabri
lmtion af lokomotiver, hvaraf levereras 100 om året . Uneler elen 
niinnaste framticlen kommer clen!la fabrilmtion afitagligon ocksfL att 
bli f va elen hnfvuds:tkliga sysselsiittningen. }hr iiro byggda: skrofvena 
till batteriet Kreml, tvåtornsfartyget Minin och 2 monitorer, skrof och 
maskineri till tvåtornsfartygena Tschitschakov och Spiriclov samt till 
l;Ot·vetteu Generalamiral en. Verkstaelen sjelf lemnn,r enelast hela m:t
skincr p fL intill 500 hifst\irafter; vid ]ev eranser ufver denna storlek 
låter elen utföra de SYihare delarna aunor;tiides. Af plåtar kan en
dast levereras intill l~ tums. 

111' Pher·sons 

varf och mekaniska verkst::td pit elen högra Nova-stranelen nngefiir 
micltför Galerön stod under mitt uppehåll i S:t Petersbmg stilla, eniir 
det hade råkat i konkurs. Det höll emellertid på att bilda sig ett 
bolag under st or fursten Konstanlins auspicier, så att vcrl;samheten an
tagligen snart kommer att återupptagas. Det skall hafva sysselsatt 
3,000 arbetare uteslutande med byggandet afskrof och sjömaskiuer. Hiir 
har af statens fartyg vm·it byggcb: skrof oeh maskin till tretornsfartyget 
Amiral Lasn,rev och 2 mouitorer sn,mt maskinema till tretornsfartyget 
Amiral Greig, tv[~tornsfartyget Minin, iriifregatterna Osljabja och 
Pe•·esvet. För tillfället står pi\ stapeln pansarkOt·vellen .Alexander 
Newsky. 



Goc/,wrill::; 

nu-f och mekaui ,;ka ycrk~tad , hvilkcn hur arbetat f"r stalen ~ moni
torer och flem flodbi'ctar, iir s1Ilc1 till en ryss. Den har 200 arbetare 
och sysselsUtter sig, 1ttminslone fur lillfiillet, endast med byggandet 
af mudclerpråmnr. 8on1 ligaren liirer haf1·a [Itagit s1g en större leve
rans till Kaukasus af jcrnbroar, s>• iiro dc Hes tu maskinerna ned
flytt~td e dit. 

Nobels 

mekaniska vorlistad rid Nevska Hoden, en arm af NeYan, har 1,500 
arbetare. V crbtaden ~yssclsiitter :;ig n ii>' lan uteslutande med fabri
kation af mitraillenser, h vara f kunna levereras l 00 om i'tret, samt med 
gjutning af kulor, h v ara f knnnu levereras tvåhundra 11" om dagen. Af 
sjömas],iner hafm endast mrit tillvcrkac1c linieskcppet ltiittvisans. 

Bainls 

mekaniska rerkstad vid den rensira Nevrt-slranden ~ellan det nya 
amiralitetet och Gal<\rön arbetur niistan uteslutande fUr rer,eringen. 
Den har 2,500 arbetare. HUr hafva blifvit tillverlmcle maskinerna 
till pansarfregatten Petropavlosk, kasemattfartyget Furst Pajarsky, två
tornsfartyget P eter den Store, tråtorns-mouitorerna Tscharodeika och 
l{usalka, popovkau Novg01·od sumt 4 monitorer och l korvett. För
utom maskiner levererar Yerkstaden tillika lavetter, torpeder och torn 
till kustbefUstuingar, fcr tillfiillet till Fort Konstantin. 

I förbind else med verkstaden slftr ett rals,·erk, hvarest utvalsas 
patrouhleck. Furestfmdareu gjorde mig siirskildt uppmlirksam på en 
ursprungligen ensamt af rysska metallarbetare bruklig method, nemii
gen att gjuta den metall , som skall utnlsas, i sten - istiillet fur i jern
formar, hv,uigenom den blir segare. Enligt hvad man sade, skall 
regeringen i f1r hafva gjort en be:;t>illning på 800,000 pund (?) koppar 
till patronulcck. 

Verkstadens föreståndare lir herr Scott Russel jnn . H err l3aird 
brer af regeringen hafva erhållit tomt och betydligt fUrskott fiir att 
gnmdlägga ett skeppsbyggeri och m~bnisk verhstacl tt elen nyligen 
aulaggd•t lr1ariustationeu Nicolaev. 

Kronstadt. 

I Kroustadt har sedan »Sevastopol» blef fiirdig år 186<! icke 
v•u·it byggd t n f• got nytt fmtyg eller nf•gon ny maskin. V erksamheteu 
iushiinker sig till 1uindrc arbeten , reparationer o~h underhåll samt 
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till bepaii,;riug af de skrot·, sialen :;jclf IJygg~r. AriJcto;tiduu lir o1u 
sommaren från G~-12 och fur 1}- G, om Yi ntern från 8.}-3 med 
20 minut. hvila till middag. 

De sUrskilda varfven och Yerkstiidcrnu liggu spridtia i fuljuude 
grupper: 

Dockan, 

en lång korsdock~t, eller riittare murad kunal, som slutar i ett kors. 
Den har utrymme fur Il a 10 far.tyg. 

Till dockan hörer en smedja, med maskiner tlir plittm·,; böjning, 
borrning och klippning o. s. v., hvilket allt drifves af en maskin pf• 
9 hHstkrafter. Fiir tillfUll et befunuo sig i dockan: tvåtornsfartyget 
Minin, l flodbåt, l monotor, batteriet Pervenets och tv[~tornsfiutyget 
Peter den Store. 

Det nya amiralitetet 

har eu arbetsstyrka pft 1,000 man. Här finnas segelloft, lackelkam
mare, möbelverkstad, mftlareverkstad, kiilhalningsbro, blockmakare 
verkstad, båtbyggeri samt ångs><g. En ny docka ilr här under au
lHggning. 

Repslagarebana n, 

1,750 fot ][mg, har 2 maskiner, med hvilka slås tågvirke si'Lv1il af 
jerntri'Ld som af hampa. 

Artillet·ivet·lcstaden 

sysselsiitter 150 arbetare furnilmligast med furfiirdigandet af trillavet
ter och kompressorer samt med reparationer; den har en maskin på 
30 hästkrafter. Pit samma tomt ligger mastmakareverkstaden med 
30 arbetare samt en del öppna stapelbitddar, hvarpå träfartygen for· 
dom byggdes. 

Den mekaniska verkstaden, 

anlagd år 1858, sysselsätter 1,200 arbetare. Den kan aflemna maski
ner intill 1,000 hiistkrafter, men har hittills icke tillverkat större än 
intill 360. Maskinerna drifvas af 2 ångmaskiner på 50 hiistkrafter 
hvardera, och som arbeta vexelvis en vecka i sender. För tillverk
ning af bessemerstål har man de erforderliga apparaterna. Plåtar 
valsas icke; under de sista u i\ren har verkstaden icke heller syssel
satt sig med gjutning af kulor. 
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B. Artillerimaterielen. 

Flottans bestyckning iir för närvarande följande: 

-

l 
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Inalles 8 32 86 50 l 4 20 112 47 l 36 12 34 22 2 

Svarta hafvet . . . . . . .. . 4 - - lO 5 - 34 - -- - - - - -
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Denn::. bestyckning iir dock endast pro,·isiom·l. De sliitborrnde 

kanonerna skola. nemligen utgå fr i'lll r eglement et, al)teftersom man 

k::tn ersiitt::t dem med refl'lade. K::.nonsystemet lir: det refflade med 

bakladdning. Af refflndc mynningsladdningskanoner brukas endast 

8- och 4-pundiga ::tf metall. Det gifves 6 kalibmr: 11 ", 9'', 8" o~h u" 
samt 9-pundig::t (4",2) och 4-pnndig (3",42). Till 1Vien-utst1illmngen 

blef tillverkad en 12"; men det existerar endast. •lett::. enda exemplar, 

och den Hr Hunn icke profskjuten. 

N edanst ilende tabell visar projel<tilernus Yigt ryssim pund. 

l 
Sti\l. l a· . l Gruso-

l JUtJern. l novsky. 

""' "" "" An m. Kaliber. ""' ~ ""' ""' .-'< ~ ,;, " eL ..:<: " tn 
"' tn"' ~ tf)~ "' ]'·2 , 'O' "' ·- 'O' p · ;:: 'O' 

l 
,.. :~ ~ p:; :~ ,_. p:; ,.. 
~ o. o. ~ 'l] w 

536 ,l i 
525 

l 
11" 13] 472 15 8 

2 

9'' 292 8 285~ lOJ 287] 5 

8'' 194i 5' 
' 

194:r 6 '! 
' 

192 2 

6" - - 899 3,3 93 1,7 

9tt - - 25~ l - -
4'fl - - 15 1 - -'· 

15 11 530 -- 488 - 502 -

uo 'th N:o l l - - l 45~ 2 l - - l l 
All::t kanonerna iiro af stftl; de flesta haf'Vll en inre kli rna, utan

på hvilkeu liro påtritdela "lwiJs,, 

Till 12" bmkns 4 lag, 

" 
11" 

" 
)) 

till 8 och u" 
" 

3 
" 

2 " 
l , eller inget. 

Bakladdningsmekanismen Hr den 

Hctl'lornas antal ;-;ro: 
l\rnpp~lm. 

för 

" 

" 
" 

l l " au, 
u n •) •) .., _, 
g n il O, 
6" 24, 
()]t; 16, 

4'itl2. 

De iiro smalast inn erst i loppet och ti lltaga gm rhi8 i hrcrlrl fram 

pmnt my nningrn, lwarest <le iiro hrrrlasL 

R.Pfflornns stigning ii ro : 

fiir 11" en omnidning 
, 9" och g u en , 

, 6'' en , 

:n 

pli. 70 kaliber, 

" 60 )) 

" 45 " 
Ang>1ende de niirmat·e dctaljern::t 

mig hUmisa till: 
Yid konstruktionen tillåter jag 

BiL 41 , som angifver kanonernas orh lavetterna s vigt, ladd ningarn os 

storlek samt projektilemas vigt, initialhastighet , leJvande kraft och 

skottvidd. 

BiL 42, 43, 44, 45, 46 , 47 och 48, hvi!ka innch:11la tQckningar af de 

olika slagens kanon er, projektiler, laddningar och ladcluiugsred
skapet·. 

Den lösa bil. 5!), so m iir en arbetsritning till en 11 11 kanon. 

Af 12" kanonen kun de jag icke erlu1lla nilgon ritning. Efter elen 

ritning, jag såg, var koilens tjocklek följamlc: 

l :s tu lag 211,24, 

2:dra , 2",60, 

3:dje , 2",96, 

4:de , 311,44. 

Till bredsidebestyckning brukas icke stön e kaliber lin 8". Till 

.._ stiifbestyckniuff har hittills icke varit nyttjad sn\rare bliber ii n 9'' ; 

men, såsom förut Hr niimndt, kommer man nu att gå upp till Il". 

Som bil 49 följ er en skjuttabell fiir den 9 ' rcfflade bakladdnings

kanonen. 

Till alla kanoner brukas kurslirer Fiir 8'' och deru nder ilro 

såviil kursör som lavett af trli (i allmiinhet mahogni), för 9' ' och der

iiiver af jern. Lavetterna hafva 4 hjul , 2 akter- och 3 fii rhj ul, så

lunda stullcla, att den, niir elen genom en hitfann med excenterskifva 

lyftes upp på de förm, tillika kommer att h,·ila på dessa. Lavettens 

ut - och inhalning sker med tillhjelp af en vanlig mekanism med ch·ef 

och hjul , som slitter förhjulena i riirelse. Till kurslirens baxning bru

kas taljor. Ett par af Scotts kmsiirlavetter vore anskaffade som 

prof ombord i Kreml. Man fann dem lindamålsenliga oaktaclt deras 

s~mrnanmtta mekanism. Som kompressorer brul;as för de sWrre ka

librarna i allmiinhet grofkamskompressorer. (Bil. 54, fig. 4.) För ck 

mindre kalibrarna, från 8'• och derunder, brukas de i samma bilagas 

fi~urer 5 och (j framsUillda. 

Fur att elevera kanonen brukas stiillshufvar . 

Af projektiler har man 3:ne slug: af stål, gj ufjern och chilied 

(Grnsonovskys) . Förut har som pansarbryt::tncle p rojektiler varit a n

viinda bomber med platthufvnd. De iiro emellertid un utgångna ur 

reglementet; de återstående nyttjas endast vid kanonernas prof
skjutning. 



Sti\lprojckti lcrn n tilh·erkn ~ vid Oboubolf's vm·k pft följande siit r.. 
Ett stycke stil l, stort nog fö:· att deraf bilfh 10 pmj ektile•·, utsmides, 
intill dess del har den ungcLrliga diamct<Tll , lwuref1cr det nppvikC's, 
afsvurfvus och utborrus :\obel, som har lenrerat en stor d el af 
marinens gjnt jernsprojel;tilcr, gjuter sina bomber i jernform iifvcr 
kiirna . Dc ullagas af formen, medan do iinnn iiro glödand e och 
ilfvcrtiickas med sa.nd, lwari afkylningcn försiggftr. Slutligen förten
nas dc och bly stt>pes omkring den nedre delen, lwareftcr de af· 
svarfvas. 

Alla projcl;tilcr hafvn, spriir•glacldningnr, gj utj ems st.örstn,, chill ed 
min str1. Bn.ncl trör brukas endast till gju tj em sprojektilema. 

Af desm sf•g jag cnchst 2 slags, b e;!ge pcrlmsionsrör. Det ena 
var alldeles lika med det som ii r anlaget af vårt lanc1tartilleri ; af 
det audra bifogas ett exemplar. Det Ur en genomborrad messings
skrnf, lwars öf\--crsta iindrt iir till;;\ulen m ed en koppartnpp , som gfcr 
ett slyeke utanför hufyuc\et och b:tlles på sin plats genom en bly
omsm;iltniug. Vid anslag slås tappen in , och knallsatsen , lwanned 

skrufvcn i'ir fylld, exploderar. 
Kartescher begagnas enelast till 0,8 och 4 -pnncliga samt t ill dc 

sllitborraclc knnoucrnn, med och under GO skålp . N:o l. 
Af krut brukas prismnli:;kt fur kalibmrna till och med G". Bilagt 

följ er en krutprisma samt ett prof af det rysska kmclustyget. I ttr 
liircr r egeringen hafva gjort en bestullning på 300,000 pud sal

p eter. 
Till afl'yrning brukas friktion srör ln·araf bifogas 2 exemplar. Li-

kaledes bibgges ett, sm nyttjas Yid affyrning med elektrici tet. 
Kogerskor brukas af gntta -p ercha . 
Till krutets förvarande OU1bord begagnas allmiinneligen lnftttita 

kopparlådor. Hvmje projektil står i sin triilftda. Ett-torns monito
rer medgifvas 50, tre- och tYtt-tornsfartygena 150 skarpa skott per 
kanon. I östersjöstationernas ursenaler funnos elen l Januari fiiljandc 

proj ektiler i npplng: 

11" 

\l'' 

8' 

G",03t 
(j' l 

o 
32 1557 

SG 1058 

50 

• 
175 

175 

237 

483 

1085 

5\J2!l 

10085 

185t 

422 1 

33 

240 

142 

G l 

Af mitmillcnscr finnes endast 2, båda af Gatlings konstruktion. 
Till håtbcstyckuiog anv>i m1es 4 -pnndiga, ln·aruf åt de större farty

gen gif\-a; 2 sty<.;keu. 

De första bakladdning;;kanoncrna Uro tillve rkad e hos Krupp; for 
niirvarande tillverka ryssarnc dem sj elfva, dels i Perm, dels i Obuhoff. 
Detta styckcbru k, so m lip,ger ungefiir 2 mil ofvanf•ir S:t Petersburg, 
vid den Ye!lst.m 1\evuslramlcn, Ur uppförJt i'u· 18G3 och arbetar nn 
med en st.y l'lm af 1,200 man. D et !mr 20 bormwski11er och kau 1111 

leverem 40 i'ttta- it tolftums kc.noncr i'u·ligen; niir den nya bormings
Yerkstadcu, som Hr uu :le r uppfi.imnde, blif,·c r J:irdig, kan tillverkas 
iinda till GO om :"Lret. I förening med styckcbrnl;ct står en fabrik 
för geviirspipor , h varaf Jmu borrns och gr ofsvarfvas 3 11. 400 dagligen. 
V erkstael en tilh erkar sjclf sina deglar och sin eldfasta slr-n. Likaledes 
iir den fi.i1 sedd meL1 de för t il\ verkning a f bessemerstål nödiga ap p a 
raterna. 

'l'ilh·erkniugssiittct Hr följande: 

Jernet smid es först i stycken på 1GO skillj>., lllillm utvalsas till 
stanger pi\ 1{-' · c1iamcler. Desm uppklippn~ i ~ m:l stycken och fyllas 
i deglar, hmri ombilLlniugen till stiU f., rsiggttr. S miihnicgen sker dels 
med tillhj elp af gas, dels rncLl cokes. Mct1 gas kan smiiltas 20,000 
mec\ cokes 80,000 skalp. pit en gfmg. Till srniiltningcn tages som re
gel dubbla viglen af L1cu, fnrcm iilet skall ha fva, ncir det >tr fHrd igt. 
Till en 8" lm non , hvurs st[dbma vclger ,100 p nd, tages till omi.iltning 
800 pud j em . Det sm:ilta stå let slörtas frå n c1cglaruu i cylindriska 
jerufonnar, lwnrifrån det ullages efter 2 it 3 timmars förlopp och 
föres bort i smedj an , der den öfl'crsta iiudau a.fhuggcs och hvnrest 
det smid es. 'J.'ill glli cl gning hrukas en gasugn; till smidning af kär
nan en 50 tons och a f koil s anviincles en 1:3 tons åughammare. 
Smidningen af kiirmu: till <'n ~J" l< anou mcclt.ngn ungefiir 16 timmar, 
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emedan sLyci;et rn:"ttilC genomg!Utlgas ~; g:lngc~r. Niir stycket iir till

riickligt smidet, gifvcs det en grof afwarfning och utborras. Det 

glödgas derefter fmyo i ugnar med triikol, hvarefter koilcnm erh1Uia 

sin slutliga afsvarfning. Kiirnan deremot nedslittes först glödande i 

en cylinder med olja, hva rifrån den upptages efter 3 it 4 minuters 

förlopp, hvarcfter den åter bringas in i ugnen, ln·arifrfm kolen emel

lertid ilro utrakadc, för att afkylas. 

pr1smygningen af ko ils försiggår s[tluncla: kiirnan slittes vertikalt 

och koilerna nedtigga s i smiilt bly, intill dess varmen har utYidgat 

dem tillriicldigt, h varefter de efter hand påsmygas. De halfva ringar, 

EOm fOt-r brukades för att hålla koilerna på sin plats, ansftg stycke

brukets nuvarande filrest fmdare, general Muselins, för ijfverflödiga. 

Efter att koilema Hro påsmygna, försiggår refflingen samt ut

borningen till kammarstycket. Fabrikationen af en 12' kanon med

tager ungefiir ett halft år och kostar 35 rubler per pud. Under fa

brikationen pröhas stålet af hvarje ~iirskilt stycke i en striiekinriitt

ning: i allmiinhet utskiiras 2 prof af hvnrje. Niir kanonen iir fiirdig, 

profskjutes den med 1 ii skott, i första hand för att undersöka bak

laddningsmekanismen. 

H,yssarne sjelfve antaga, att dems kanoner kunna uthålla 2,000 

skott. Prof hafva varit anställda med en 8" kanon, hvarmed blef, 

efter utsago, sl<jut.it. 
700 skott med 31} 'iJj laddning; 

150 
" 

33 " 
650 , 38 " )) 

inalles 1,500 skott utan att ln•arken kanonen eller bakladdningsmeka

nismen hade synbarligen lidit nftgot. Den reglementerade laddningen 

iir 311· sk!tlp. 

Vid styckebruket förfiirdigades några mindre kanoner af fosfor

messing med stålkoils. 

Sfwiil arme en som marinen företHga sina artilleriförsök på sliitten 

Volkovo straxt utanfur S:t P etersburg vid jernbanan till Zarskoe

Selo. Af der anstiillda försök hade jag endast tillfUlle att blifva be

kant med 2, nemligen ett anstulldt med en 8'' kanon och reglemen

terad största laddning mot en 8'' plåt af engelskt arbete, hvilken 

kulan slog igenom, samt ett annat med eu 11" kanon mot en 15'' 

rysk plåt, hvaraf följer som lös bilaga 60 en teckning. Den lemnar 

ingen upplysning om med hvilka laddningar och projektiler, de sär

skildta skotten hafva varit skjutna, ieke heller om projektilens in

trängning. SammansUilldt med andra berättelser tror jag mig kunna 

antaga, att endast ett skott N:o 4, har varit sJ,jutit med största ladd

ning och chilledshot; det intriingde 12" och dref de återstående 3" 

ett par tnm ut.. Projektilen f'iirblefhel; med 70 skålp . lnddning sprang 
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tlcn deremol, medan st.ålprojektilcu höll sig. Med 11" stålprojektil 

och största laddning blef icke auställdt nitgot försök, d:l plitten icke 

tålte mera, h vilket föresti"tndaren för Obouhoffs styckebruk beklagade, 

emedan motstiindarne till denna projektil anföra, att den var för mjuk 

och vid spetsens anslag utvidgade sig pil midten, hvarigenom it.träng

ningen hindrades. 

C. Handvapen. 

Gerr<r. Hiiraf brukas Baranoff~ bakladduiugsgevär. De vigti

gaste geYäsfabriken iiro: Isch e fl' tillhörande N o bel, Systerbäk, 3 mil 

från Petersborg vid den finska jernbanan, och. Tula, begge tillhörande 

staten. 

Pistole;·. Hliraf brukas de vanliga knallhattspistolerna med en

kelt lopp. 

R evo{cer. HUrmed iiro endast officerarue och de högre under

officerarne beväpnade. De flrsta eom funnos ombord i fartygen voro 

af Colts garr.!a modell med tändhatt, endast mycket få hade nyare 

med kopparpatroner; dem jag såg vor.o från. Gallanti Li1ttich. 

Som bil. 55 följer en förteckning öfver den vapenmateriel, som 

befanns i arsenalerna den l Januari 1873. Jag har deri upptagit 

åtskilliga iildre saker, enitr det kan vara af intresse att känna det 

artillerisystem, hvilket existerade innan det nya bakladdningssystemet 

bl e f i n förd t. 

D. 'l'orpeder. 

Det fasta torpedoviisendct ligger likasom lmstbefiistuingarna un

der armeen. Chefen flir det iir general Todtleben. Under somma

ren ansutlldes åtskilhga försök i Kronstad t af en in;:euiörofficer 

Alexandrovsky, hvilken emellertid höll resultaten hemliga. En sjö

officer, Spakovs ky, har nyligen hemkommit från Amerika, der han 

studerat torpeL1oväsendet, sil att ryssanue ilfveu i denna gren af sjö

viisendet söka att följa rued sin tid. Efter utsago skall Kronstadt 

försvaras med en tredobbel rad a! minor. Marinen har endast rör

liga minor, och af dessa nästan uteslutande de sil. kallade Petroshew

skyska stångtorpeder; försök hafva varit antällda med de Harveyska; 

men ryssame hafva icke funnit dem ändamålsenliga. 

Stångtorpedoen (PI. VL fig. l .och 2) ilr helt enkelt en 120 till 

150 fot lång jernklädd stång, hvars fotiinda fasthålles till skeppsidan 

med en ketting, hvilken går genom en ögonbult i vattengången och 

iir belagd !1 däcket. För att icke fotändan slmll hvila emot skepps-
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sidan, har man till den fiistadt en piironform:u\ klots. För att fim 
st:'tngcn nt eller hala den in ii!· i dess topp en Lmc\un af ketting, 
som giir genom ett hltl i skeppssidan och kan kastas till spels pit 

trossc\iick. Dels för ntt hfLlla sti'tngcn nppe, dels för att reglera dess 

djupgående ii r genom jcrn,;tiinger fii,;iad t till den 2:ne bojar (a. a). 
Sjelfva torpcdoen, elt kopp:wkiirl fyldt med 120 skålp. krut, iir ftistad 
till en smtlcknwe sU'tug, som ligger i bliglar pit elen s·tora. Torpedoen 
kan affyms både med elektricitet och perknsion ('!). Den elektriska 
ledningen, 2 trådar öfverchagna med gnttfL-percha, går· långs stången 
och in i krutktirlet vid b Som affyringsappamt anviincles omllord i 
Amiral Lasarev ett LeeinnehUs batteri pft 50 elementer, ombord i 
andra fartyg och båtam<t en volt:lstapel p>1 l fot eller en Greneb 
ilaslm. I toppen af kUrJet Hr en omkning 3 it 4" stor i1ppning, hvar
Jgcnom kmtet ifylles. I cenlrnm silltes en messingslapp på l" dia
meter, och öppningen göres vattenHit med tillhjelp af beck och mönja. 
Till toppen af tappen iir skmfvad en messingskorg, ltvars ring har 
ungefUr l" stlirre diameter Un torpedoen. Huruvida denna tapp 
sl[tr i förbindel~e med ett briickrör, perkusionsrör, friktionsr(\r eller 
en elektrisk sluttningsledare kunde jag icke fil upplysning om. An
tagligen sli'cr den i förbindclf'e med eu sluttni ngsledare . När torpe
cloen icke bmlms, ligger elen lrmgs skeppssiclan öfver· vattnet. Skall 
elen begagnas, neclsliippes elen i vattnet, banlunen firas och fartygets 
fart ntdrifver bommen. För att äter bringa Lommen på sin plats 
U.tgftr nUstan l tim111a. 

>>Peter den Stores>> stångtorpeclo har förut blifvit omtalad. 
Pl. VI. fig. 3 visar en stångtorpeclo, som nyttjas ombord i bl"t

tam:t. a lir ett Lrude, som ligger lifYcr re!il!gen, el iir stången !war
till torpecloen iir smrad . Den hvilar i beslaget g, som hugges ltiSl 
öfver relingen, samt pi\ rullen h, hvilken vandrar i en gaffel å jern
stången b. Genom att slinku, eller hiifvn handspaken c regleras tor
pedoens stiillning uneler vattnet. Till innersidan af b iir derföre 
Listadt ett vattenpass. Som affyrningsapparat begagnas en ,-oltas 
stapel. 

Öf'ningcw. 

Enligt bemanningsreglementena behöfvas till alla fartygens bemanning, 
till tjenst i land vid kasemerna samt till att ersiitta afgfmgen, när dennfL 
ritknas tlll 4 pet., 26,154 man; för nilrvarancle finnes 26,{i89 man 
uneler vapen, 

Angående öfningama, sil iir ungcfiir halfparten af gemenskapen 
hvart år omhord i fartyg. Yidstftr.mle tabell utvisar, hmn mi'tng:a. 
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officerare och gemenskap, som i fLr har vmit el~er iil'O ute samt 
hvilken slags tjenst. För de niirmare cletaljcmr. tillåter jag mig at t 
hiinvisa till Lilagonm 50, 51, 52 och 53. De i Helstngfors, Sveaborg 
och Reva] till tjcnst vid hamnens bfttar och fyrfartygena kommen
derade manskapet iiro icl'e inberiiknade . Uneler rnbri;,en «öfnings. 
tåg» iiro hUuförda sihlane farty({, hvillm iiro utrustade för fLtt krys
sa J[mgs kusterna och derl>ldes h!tlla polisnppsigt eller inspektern. 

fy rama. 
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Fartyg, bestumda uteslutande till öfning flir officerare och man
skap, utrustas endast i Östersjön och Svarta hafvct, & det sistnitmu
da stlillet 3 fartyg, 2 korvetter och l popovka, med 19 sjöofficerare, 
18 andra officerare och 419 man, ett iinnu ol)etyclligt antal, men som 
kommer att tilltaga med flottan, som J<Jan just har bcirjat att. bilda 
hiir. I fjol blefyo en del af Svartahafs-flottans officerare uppsUnda 
får alt deltaga i Östersjö-evolutionseskaderns Ufningar; i i\r hade man 
ingen plats fcir dem. Öfningar af någon betydelse för landet s försvar 
företagas således endast i Östersjön och på de fartyg, hvilka Hro ut
rustade till Medelhufvet och Stilla hafvet. I fjol voro från Östersjö
stationerna kommenderade ombord i fartyg 5 amiraler , 722 officerare 
och 10,158 man, i år 5 amiraler, G50 otficerare och \1,570 man eller 
uny~f'iir det samma antalet, då jag af brist på upplysningar i år icke 
har kunnat upptaga dem, som iiro sysselsatta med hyclrografering. 

Nlir frågan lir om öfniugar, då bör den·id furstås sjömilitHra öf
ningar, och sådana kan man icke riikna hafva kommit dem till del , 
hvilka hafva varit sysselsatta med hydrografering eller embarkerade 
pil varfsfartyg, transportbåtar och hjserliga lnstyachter. Det återstår 
således 261 sjöofficerare, 27 4 andra officerare och 8,425 man, h vilka 
i 1'tr hafva erhållit Ejumilitiir ufning. Detta antal Hr också oegentligt; 
ty man kan vill knappast sliga, att besliltningarne på de sitrskiltrt 
östersjöesimdrame erhålla sjumiliUlr utuilclning, d:"t de iiro så slillan 
till sjiis. Full~tnndig sjumiliti ir ufning erhftlla endast uePiittningarne 
på de fartyg som Hro stationerade i Mcdellmfyet och Stilla hafvet 
eller, nlir innevarande rtrs kommenderingar liiggas til l grund fur fUJ. 
jande beriikningar, 14 stabs- och 41 subaltemofftccrare af sjciofficers-
kåren och 1,855 man. 

För ufve:·Rigtens skull anfijres nedansti',ende tabell, hvilken utvi-
s::tl', huru mfmga officerare och mansh1p, som , på grund af regl emen· 
tena, erfordras fur att bemann::t alla listcrsjuRtrltionemas och HYita 
hafs-fartygena undantagandes linieshppen . 
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1
----- . . Sjöofficers-

! 
kåren. 
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Sjögående pfLnsnrf'artyg 28 84 4714 
Kustförsvarspausarfartyg 26 42 1436 
Sjögående triikrigsfartyg. 34 104 4668 
Hjulfrcgattcr , flodbåtar, avisafartyg. 

:j 
20 (;7 2112 

K ejserliga lustftngfartyg. 6 15 479 

In all Ps l 114 312 111)409 

Riikna s sjii tiigcna a tt fortvara i 2 ftr, utbildas hvnrt annat år 
1,855 man. 'Jjenst-ctiLlen iir 10 år; marineu kan :;[tkd es med den 
nu\'aruucl e öfningen uppstiilla 7,420 ma u , som lmfya varit- 2 år och 
1,855, hv ilka hal\·a varit l [u· till sjös. lles;utom har hnudent ttf 
statio nernas 18,232 man, förutsatt att koaun eurl eringen vat· jcmnt 
förd elad , Yarit hYart 3:dje r.r 3 ;, 4 mfwader· ombord pit ett af öf
ningseslmderns far·tyg. 

Stabsofficemrnc stii i allrnHnh ct so m slidaue i 19 ftr . Såvida 
kommencleringarn e skeclclc tmvis, skulle uf cle 224 stubsofficer-arue 
h vi lka t.jenstgöm vid ekipnschernn, de 126 haf\-a mrit till sjiis i tv[,: 
14 i ett ttr och 84 alldel.·s icke samt hvar· slirskildt gjort hvart 5:e 
år ett 3 it 4 månaden; sj ötåg so m chef eller sekond ombord i el. t uf 
Ufuingseskaclc!·ns fartyg. 

Subalternofflcera.rne stå so m Sttdane i 13 ftr. Under hiit· ofva11 
gjorda förutslittuingar, skulle af stiltion r rnas 3~7 suLalleruoffi cemrc 
246 hafva varit t ill sjus i tv[L fn·, 41 i ett år och 50 alld rig. Des:; utom 
skulle h vatj e slirskilclt lmfva varit kommenderad till tj cust på Ufnings
eskadrarnu mellan h va.rt annat och tredje år. 

Förutslittas öf'ningame hlifva. desamma som i ilr samt alt dc 
j emnt fördelas, dt, skull e i m edeltal den [trliga öfningeu för dem, 
som tjoostgöm Y id ös tersjöstationernas ehpascher bli f va: 

St.absofficerarc 

Subalternofficern t·e • 
Manskap . 

l Till 
sj os. 

Pit 
e ska· 
dern . 

Dn1!ar. 

23 18 

4-1 38} 

38 29 

I berlilmingcn af mansimpet har icke medtagits gardesregementet, 
eniir det uteslutande allenmar besiittuiugar till dc kejserligulnstyach 
t.erna. Deremot iiro m edtagne 7:e och 8: e regementena, fastiin de 
till st<irstu delen ntgiiru besiittningur [, ilodhlitnr :. i ersiittnine: ilro 11 
af dessu regetneuters fartyg nppf(;rcla sitsom hitnhumnde till~ ufnintYs. 

b 

eskadrarne. Det Hr nemligeu icke rnöjligt att h;:r dmga nftgon skarp 
detnm-kationslinie med dc m:ttcriuli er, jag har till milt fl;rfogande. 

De till ufning i Östersjön varuncle fartyg >tro delade i 3:no siirskil•l a 
eskadrar , nom !igen: 

l. Evolntionsesknclem; 
2. Artilleriskolans fartyg; och 
3. Sjökadettinstitutets fm·tyg. 
Dc tvenne sistnämnd a iiro förut omtalade. 
E volutionseskadern består niistan uteslutande af pansarfarlyg. 

Af ufriga fartyg hurer till den ni'tgra transpol'ibåtar och avisafartyg 
fur att bringa post och proviant, l chefsfartyg, l verkstadsfartyg och 
l budfartyg till h vilket fartygsbesiittninga.rne siinclus turvis för att taga 
ry:;ska bod. Den iir delad i t re clivisionet·: -

a) Den sjögående divisionen och 
h) Kust.försvar:;divisionen. 
Öfuingarna begynnu i slutet af Juni och vmar i 3 mfumder. Dc 

omfatta evolntioner, mälsl;jntning, landstiguingsexercis, bi'ttsegling, 
manöver till Yiiders s::unt exercis med kanoner och lmndvapen. Ru
tinen iir ungefUr densamma som finnes :ttlfurd under bil. 7 och 8. 
Den skilj er sig ifrån den hos oss b rukliga i följande: 
l . Vaktombyte f[jr att låtu manskapet skaffa Hgcr icke rum. Deu 

vakt som hur dagvakten skaffar sitleeles icke frukost före kl. 81 , 
och den vakt som har eitermicldag,;vnkten, har ,;in middagssbff 
niDg redan kl. 11. 

L. 

·l 

Diteken spolas elJdasl en giing i veckan. 
LHka.revisilation Ur reglementerad för alle 1nau en gtlng i ve<..:kan . 
Kojerna udtagao icke t'iirr iill <.fler w lucdgilugeu. 
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Aftoninspektion sker vexelvis efter drabbnings-, Hntrings- eller 

eldsl:iclmingsfördelningen. 

U pp\iisning af vissa delar af reglementet iiger rum hvmje Söndag 

före gudstjenstens bötjan. 

För manskapets renlighet Ur blittre sötjdt iin ombord i våra far
tyg. Der finnes icke blott fasta tvlittbaljor, hvari manslmpc·t niir 
som helst kan tvlitta sig, utan det erhötller också tid efter an
nan vannt bad. Linne ö1nsas en gång i veckan 

Öfningarne företagas förniimligast pft Tri'lllgsunds redd vid Vi borg. 

Öfningseskaderns chef har under flera år varit viceamiral Georg Butakov 
För att genomgå alla delar af den af honom förelagda öfningsplanen, 
skulle der, enligt amiralens utsago, åtgå 5 år. Man söker derföre sit 
mycket som m1ijligt att behålla samma beslittningar ombord. -

Under de 26 dagar jag tillbragte i eskadern blefvo följande öf

ningar företagna: 
a. Eculatinner. Knstf~rsvarsdivisionen evolnemde 4 gitnger, !war 

g[mg 2 it 3 timmar. Evolutionerna bestodo förniimligast marsch 
hvarandras kölvatten i enkla och clubbin kolonner s:1mt marsch 

linie. 

2 monitorer hade en gång blind strid mot 3 åugbarkasser. 

Före min ankomst hade hvarje fartyg cnd:1st evoluerat en g>'tng. 
Öfniugen bestod i att g[t ruudt mellan eskadems fartyg. För ram
ningsmanövrer fnnnos i eskadern 2 åugbarkasser inriiltade. Ölver 
r elingen var uemligcn lagdt en stark t.riiram, hvilken förskjut sig un
geflir l fot utanför, och som var surmd till ringbultar inombords. 
För att ytterligare afparera stöten var ramen omgifven nf fa

skiner. 

b. Målsl~jutni''.Cf med kanoner. Kustförsvarsdivistonen skl\t pf< 
tafla 4 g:1nger, den sjögående, med undantag af pausarfregatterua, 1 
gång. Skjutningen försiggick under i\nga mot ett mål i form af ett 
monitortorn. Den bötjade på 6 kabelliiugders afstrmd, hvarefter far
tn;en, 4 i sender, uiirmade sig intill pft 3.} kabclliiugder, dc viinde 
dcrpft 8 streck och gingo, fortstittande skjutningen, tvlirs förbi miUct. 

Vid skjutning mot rörligt mftl gi't tvenne fartyg ut lillsmnmans. 
h varje fartyg föram1 e med sig pft sHip en taHa. ''') 

Nedanstående tabeller vis>L resultatet af några wnlskjutniugar 
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Ofvanståcndc tabeller ii ro hH.mlade fr[m c u rapport fr[m e~ kader · 

chefen, och som Hr öfversall, såviclt jag erinrar mig, pit franska och 

tryekt . 

r1. 

LamhLiguiugscxcrcis !Jlef fi.iret~tgen 5 gCtng<'r. 

B1tlscgling iigc\e mm ;! giiuger. 

j 

c. l'llPYisning flir kejsaren npplog en dag. De c;fuiugar som 
denna dag fcirctogos vore: 

:i\I[t!skjutning uneler ånga, på siitt som å f<!reg[tendc sida finnes 

anflirdt, furst af alla 1- och 2-lornsmonitor•,rna pit en gfmg, mot en 

utlagd kanonbåt, sedan af fregatten Scvastopol, batlrrierna N otron

Mcnja och Kreml, 3-lornsfartyget Amiral Greig och beggc 2-torns

fmtygen't mot samma b[tt, hvilken inalles erhöll 4 it 5 skott och sjönk 
först efter skjutningens sint. 

Förslik med stflllglorpedo föt:st af 3-tomsfar tyget Amiral Lasarev, 

derefter af en kanoub:h mot en kanoJtb,lt, som sliipac\es af ett ilng
fartyg. 

Landstigning . 
Btttsegl i ng. 

Hesten af de 26 tlngm·na rmvUncl es med exercis till vliclers, exer

cts med kanoner och hand vapen samt furberedelser till uppvis
ningen. 

I allmiinhet blef\·o hntr afton bramsliingcr och nndcrr!'tr strnkna . 

'faldil,, 

S:lsom fl.irnt blifvit autyclt hade jag föga tillfälle att se ryssame 

eYoluera. J ag kan i detta afseende endast hUuvisa till deras evolu
tionsbok, hvaraf bilagt ett exemplar följer. 

I deras signalsystern iiro upptagna både bokstafs och talsyste

met. Det förra brukas om dagen, det sednm·e om natten, i tjocka 

och till båtsignaler I sigualb<ickerua Uro derföre alla signaler uttryckta 
sitviii med siffertal som med boksUifver. 

Dags1jnaler. HUrtill nyttjas 19 flaggor och 9 standertar. Det 
finnes 4 signalböcker. 

l. En, som inuehiUlor alla fi.utygs namn, och hvarefter signaleras 
mod 2 flaggor. 

2. l~volntiousbokeu, som innehäller alla evolutioner. 

3. Eu signalbok pD .. 4,400 nnn11ner, hvill\en innehftller de nllmännast 

förekommande sigualer S>tluuda som den s. k. kapitelindelningen 
i vi'tr signalbok. 

Efter dessa signalems med 3 flaggor. Evolutionsbokens sig- • 
naler äro sammansatta af de första bokstiifverua. 

4. Den allmiiuna signalboken, som iunehiUler nummer från 4,400 till 
100,000, och hmrP.ftPJ' signaleras med 4 flrtggor. 
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Natls(qnaler. Talen uttryckas som hos oss med korta och långa 

blinkar. Som signalapparat begagnas Spakavskys lanterna, hvilkcn 

har en petroleumslåga på ungefår 8 tum. 

.lli.,/$iynaler. Ombord i pansarfregatten Petropovlosk gjordes 

försök med ett 7 fot högt messingshorn, som stod i förbindelse med 

nngpannan. Talena uttryckas med korta och långa stötar. 

Btitsignaler. Härtill brukades dels egna hornsignaler som hos 

oss, dels kort och lång stöt för att uttrycka tal efter samma system 

som vid natt- och mi&tsignalerna, dels de allmltnna signalflaggorna. 

Bil. 4. 
Uppgift 

å Vecko-Undervisningen vid Sjukadelt-institulet i St. Petersburg. 

Religion 
Ryska 
Historia. 
Fysik 
Aritmetik 
Geometri 

U ndcrvjsuir1gs~lmn e. 

Trigonometri . - -
Analytisk Geometri, Ditfer- och Integral kalkyl 

Deskriptiv Geom etri 
Mekanik 
Skcppsbyggcri . 
ÅngmaskinHirn. . 
Navigationens terrestm del -

« astronomiska del 

Fysisk Geogwfi och Meteorologi 

Hydrografi . 

l ~ l 2 

l 
~ 
" 2 
2 
2 l 

2 
2 
2 2 

2 
2 

3 
2 <1 3 

2 
2 

l 
2 

Praktiskt sjömanskap 
Fonifikation . 
Sjöartilleri 
Sjökrigshistoria och Taktik . 
Rätts- och Samhnlls!;;m 
Engelska . 

l ~ 
- 4 3 1 2 2 

Summa l-(8j--18f-i8_1_1S 

Inalles 18 lektioner eller 27 timmars unde1Ti ' ''ing i \-cckan. Hvmje 

,. lektion \·ara r l~ timma. 

Bil. 6. 
Fördelning 

af tiden vid Sjökadett-instilutel. 

Utpurrning . 
Morgon te 
l:sta lektionen 
2:dra » • 

Frukost och frih et 
3:rlje lektionen . 
Praktiska öfninrrar 
Middag .. ,

0

• 

Frihet ... 
Lektionsltismng 
Aftonte . . . 
4:de klassen till sängs 
Andra klasserna till sängs. 

Kl. 6} 
» 7 t 
» 8 9} 
» !J .~ - 11. 
» li-12 :. 
, 1n-z: 

2--3~. 

» 3i-4-
» 4-5.\-. 
» 5 t - 9. 

g:__ n J. 
» 10. 

11. 

Anm. l. Före morgonteet ~ timmas gymnastik. 

2. Efter aftonteet kunna eleverna lUgga sig, när de önska. 

3, 4:de klassen har icke exercis. 



··---- -----,- '"" --- -
- -- l ~ s ~ ~ l ~ ~ c ~ 

" 6 . "' " 
'-' :F-, l . . c..: -~ : /~ l (Jq 

~q • l -- -.. -. -

~ 
" Ci.' 

~ 
~ 

(~~ 

~.l 

g_ 
" ~q 

o 
:.:> 

(J~ 

L;tpurruing kl . t>}. Utpurmiug --Utpun·ninglT-5y.-- I.Jtpm~:;;;t;g 
kl. ii. kl 5 

Till kojernas stufuing gifves + timma och till hiittning + timma. 
1

7' 
:\lansbp(·t __; l C• 

Utpurrning. Till ],ojcrnas stnfning gif,·es !, limmil och till badniug och iviiltHing :! timl!la. --JGd~tt er--~-,.-

Sknffning för frivakten. I go•1t viider skaffar allt manskn.pct. 

Bun och derpit frukost fur frivakten, hvartill beslcts -~ timma. 

m 

:\[ansk:lp. \ 

E adelt er 

l 
l ITviittning af l l ·~ Tviitlning af 

"l· ' l't · . f Spol ning af l Spolning af l l'iidcrse.gcl, Sjnkvisista-'1 Spolning a.f ],·\iiclcr och }f. ·!· 
., -1 111 ng 11 1 l b . . . l . f l> .m s ,n p 

1 l 

trossJottcn. l 'o rygga,, prcsiinmngat· twu. battenot.' 
1

_,spo tnng .. a _ 
!IL nt. 1 o hersta tlack. l 

iiunc och l D' . . l fl 1 . l Kadetter och ~--

_, 

1-]=·cJ e . tVJswu er o c 1 aggcus 11ssam e. 'I· !· · oo 
.... 1 , l. __ - ~~s ... ap ___ 

1 
} n vakten skaftar. t i on. I\ adelter . " . ~ l Sjnhisista · l 

------------~------------ 00 

l Skiftning af kWdcr efter sigm1.! eller order, lllansbp. 1 Frimktt.•u skaffar. 

---------- -----
Ant.ring. 

Skiftning af 1 Antring f<·r det yngre rmmsknpct. FriY:~Ilcn skafJ'ar. Vakten putsar kanoner 
kliidcr. l m. m. 

Kadetter. ) 

Manskap l ,'f-
----~~-----.------~------Jnspek.tiou, _ ::Si<Jttnmg at _ 1 

Exercis uppliislllng af Skurning n f m;irssegel, Klart skepp gxCJ cis Jne<l l l\: ad etter o 

reglementet .. npp- och ned- , . 
gud s!j e n ~t,' d ack samt ta_guirJg af och Segelexerc Js kanon er oeh till och 

sbdfnmg för putsning. st.iinger och lmnonexerci'~. hnnchapcu 1 vii d ers. 
fnvakten ,.,o.,.. t 1-

:.Jomskap. -o .... 

-~ 
:::;. 

::::.. 

J\ a detter l 
och o ... 

manskap. -
Sopning. SJ,affning fux frivakten. 

8kaff'ning fur friva],tcn och lwila till lj --- ___ l:_ 
T vättning af hiinder och borstning af kliider. J,;; 

Sy:;selsiittning efter chefens order. l 
Khider , \ 
viidras. h.adPllcr. l 

La.~Jp~ingochj Viidri~g ·af Putsning l 
Lappning. l ~adn~~g af 

1 

kom:mssför- af 

\ 

Sl<jutning. 

kapopsacknr. mdet. kltnoner. l 
l Antecknings-~ 

l 
böckerna Göres anteckningar. 
aflemnas 

KJ. .. 5 -stufv~s ~------
sackarne. 

l o. 
Fri vakten ska ff'ar . Manskap. 

l "'~ ... ~ 
J ,, l h .adetf er. l 

l. -- l ~ 
1 Manskap. l " 

- ------1 

::C J\adetlcr. l 
a ~ 

Il " Antring fur det yngre manslmpet och dem so m icke :iro dcllc ~I ·l-· \ l 
till v<iders. - ans "'P· ' 

Frivakten Il St"ll . t']] l Il l l ]" '- . l . t 1~ l . l skaffar. n mng 1 'anonerna e er c c s ac,;:mngspos ema m nges. \.at etter. 

!Frivakten skaffar samt unelervisas i det dagliga tjcnstercglcmonlct. 
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)) ~lansbp. 

.-.- - -Kadetter -~ --

Bön och koj.;rnas nedtagning efter det flaggen vid solucdgi'mgeu Hr nedhal t. _ och ~ ~ 
--'----·------ __ -~auska p __ ,., 
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00 
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Til l koj ernn s stufn ing gifyes + t immn , lill tvliltnin o- ! till frnlw st .). - i\l ansknp. l !::::: 

c ·f ) l Cl 

Ut }lll n nii1g 

UtjJm-rni ng. Till kojern as sln i'ni ng gif1ces l, t ill had ning timm :-t. 

Bvn oc- h skaffn ing-, hY ctrtill gif,·,•s ~ t imm :<. 

l l~ a<lnirw i lnnrl. l 
~!' i!ln r :-: ~j had ~tu g:tl Th Yis i P il t:l' och H<1 .!....:,':;:1'1lS h i~ . ..;a tH 1P . 

l
r land , "" hr das OJn-

bo t'd i "'' r ;,ll ,·ntt Pn. l ------- ----- - - --- ----

1 l \ T viiltn ing af linne . 
l • . ·-

. ,. _/

1

Tviillni ng nf li 11 nP lUtro: J,J, . 'j t : k' 1" 1 lf~-l\ annn r: r o d 1 lJcliar öfrn. diickct gi .rcs. 
u~o ... .~ och }H' (•,..; :i nn ing;n, tt Oil , sl\.i tn1i1g rd i ::r t·j J' ( ~ s rcn n. . rent· oc·h blanksktn·J 
hatn r. diiel.; t··h n~ !-: ~i-~ r i n g l in:·. l ... ning 

~\J: n : ;n lft cJJ g-()!'lng :l 
l' (;ng;;ri ng. bo U P n och 1 

.·\ 1 11 ritq~ f.-.r · tl e yn gre . 

J\ ach- tter . c -

-l 

...., 

00 

Mnnsbp. 

J\ nrlc·ttPr. 
l 

-,1-'opp ning o c-h l S,•gkn .c;<>n •s !nös. / S••gkn -----------

b r~lss n inQ· . n t 0 11 1 l H .. '.[! n ': ;; dPr.[ ~· ;; re :~ In ss . . l . .. 
l S eglcn gi;res lo;;;s, 
1 ntom i rr l!nl'iid er. 

S Pglen 
g iires- loss. 

S cglen 
göres loss. 

Put sning 
af kanon er. 

- --- ' 'l: 
,.;.,-

.Manskap. i 

::c 
;::: .. , 

'O ~ "S 
?h: 3 
.. , ~ :" 

~ 

"' ::0. 

!!:. 
"' ::l 
... •: 
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::l 
~-
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l - - - --· 
Pnh:;n i n~· 

af "" 
knn oncr. 

~ --- ---

Ta c' ': · ~ .~~rns 

~; ; ~ ·;i 0 t.: l ) d\' . 

l ,:tppning. 

An t N·k Jiingsb<;c }; c r - ~ 
11n inlemnas 

o l" <', ·nn l 

ltodd. 

P utsnlug 
af 

han<1vap0n. 

P11 tsning 
:<f 

k;n lo ner. 
Pu tsning af hanJ vapen . 

E x ercis 
till 

vH dr r~ . 

Sy;;sc lsiit tl nin g eft er chefens order . 

Exc rc·is et't er 
Drabbnings - eller 
E ldslii ckn i ngs-f(;r. 

(lPlningen .. 

B""c· r~ · ~ ::, 
lill 

v;id cn;. 

Bndnillg ciler tv;itt ni np: . Kl. 12 skallning, dt•J·cfter frih et 

E xercis 
till 

Yiid~rs . 

T ,·;i ttnin _g af h;ind er och borstning af Hirl er. 

Spse!s;itt ni ng; e ft er chefens order. 

Lika med 
fijrmiddng:Pn. 

.\I ;,Jskjulning med 
gr v;ir. 

Giircs n.nt <>ckn ingnr. 

Lii snin.g och skrifning. 

.A. n tri ngs 
exer<:iH .. 

Klart :c k••p p. 

Sjnkvisitation. 

Exercis 
till 

v ~iders . 

V lidring 
af 

Jdiirl er. 

E xerci s m~d 
kanoner 

c1 i l'issionsvi s. 

K nppsiicka l'll c 
stnf1·as. 

i 
' 

Ka dett~~ 
00 

-- - "- ~ 

l eD ~ 
Munskap ;;· 

__ _!./_ ~ 
l '"l 

K adetter. 1 ~ ~ 

eD ;::> 
l ~ ~ 
~ ~ ~ 

1\lnn ~lwp . ;l S' 
. "' 

J\ adetter l :=:: 11 ~ [ 

och .. -: ·:::: $. 
man skap. :;::: . := 

» 1~~1 ___ -, 
K adet ter. l 

l-..!.1 

~ 

1\Ianskap. 

Kadetter. 
~ 

l 
c.a 

1fnns i<:a.p. 

b:i ..... 
r' 

r;JJ 
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P ut sn ino· 
af "' 

kfl.noncr. 
-------------' 

Ta(·' ' :., _~~rns 

;::;·:_:{! t·t1dl· . 

l -----, 
f,:>pp ning. 

s,,gJ(' Il 
.~:;in~s loss . 

Put~-n ing 
n f 

hn nr1vaprn. 

Exercis 
t ill 

vli d0 r~ . 

S cglc n g iirC's loss, 
nt o m i re>gn \'iidor. 

HOl! d. 

Put sning 
af 

k<llloner. 

~0glen 

gnr0s loss . 

Sy;;se], iitttning efter chefe ns ord er. 

Exerl'is eft er 
Draldmings- ell er 
E\d,;\iicknings-Hir

df'lningen. 

R'\:(· n ·t~ 

till 
' 'lid ers. 

::Seglc n 
g~in · s loss . 

Pntmi ng a f hanJvapen. 

.Antrings
ex ~rcis. 

lh•.l n ing cll0r tvi il tnill [! . Kl. 12 skallning, d,•refter frihet 

l~xcrcis 
ii Il 

Yiidrrs. 

T,·iil.tning af hiinder och b orstning af Hi<l cr. 

Ry.'sel,;iittning: eft er chefens order. 

Lika. tned 
f'<jrmirldngen . gP \'Hl'. 

Put s ning
af ka11 o 11 Cr. 

Sjnk vis italion . 

Exercis 
till 

viiders. 

V lidring 
af 

ldii<ler . 

Ex~rci s med 
kanoner 

d i vissionsvi s. 
. \litl skjntning nwd ~~ KLnL ,. ]; 1' PP· 

l ----- l 
________ _!_ _ _______ _,_______ l Kappslickarne 

~ 

~ 

An\<' l'k~>i ngsbc; c \;~r- j G<;rcs rtnl ~f'kningtll'. stuf,·as. 

nn mlemnas 

:->ii ck :ll'IH' ' l n i\· as l 

~ 

2. 
(t 

J. 

IX 

""' "' ? 
~" 

C> 

LH~ning och ~krifning. 

lHt srgling eller latHlpe r>lli ,;s ion. 

]\Jams upp ijfvcl'tlllt. 

Skaffning. 

Bi'ttnrne hi ssr.s, genomgående af åt skilliga f<;rd elningnr, ld:<dsd fvr nn.t l en , l:njcrnas nedtagning cf't<'r 11:\g·gcns nedhalning vid sol

ned g:"ln~C' n. 

- ----
l 

·.:.. -

.Ma11 Sk::tp . 

> 
;j 



Bil. 9. 
Uppgift 

å vecko-undervisningen vid tekniska skolan i Kronstadt. 

LHrolin1nen. 

Arlillori·skobJJ. 

4:e 
kl. 

. 
An iniirknin~:tr. -

S-iyrn.l_ans-skol;w. __ ,Skeppsbyggeri:;kol nn _J\Iasl_'_i'.l_-~_·kolnn. - ~~ j 

L" l ~;~ / L" ~;e l ;~; ~ l ~j" l L' l fto l ~;~ i ~j" l ~,;~' ~;f. l ~;u l ~'i' l l/ . 1 . ~ 
-l-~-.c-li-g-io_t_l_.----------------~-------l-7--~----l~--l~--~~· 

l ' ji 

Algebra.. 3 ~. 2 2 ~ Lel-t ion: Bva1jl lcktion vamr l l illnnm 

Geometri . 4 " 

rr,·igo uo mctri . 2 2 :2 2 Repetition. 

Sfcrisk 'l'rigollomPtJ·i 2 

Anuly!. CPorne !ri· ~ 2 e) 
0 

D eshipt ,; 2 2 '' 2·::: :2 2·::: ·) U tom elen rllmiinna skoltiden. 

Diff. of'i1 [nl rgr. kalkyl :l 2 J 3 2 ., 2 

Mekanik . . 1 :l :2 l ~ 7 •) 

N nsigntion 
Sjöa•tilleri 
I-ly dro,tl;rafi 
SjiitJirtJrskaJ) 
SkPppskonstrHkl i on . . . 

L;imn 11111 f.'];(•ppsb -lllaicri:di cr 
Sjiikri.[:shisloria och Taktik . 
Fortifikation 
Fysik, Geografi. och M: etem·ol 
Fysik. 
l\ emi . 
lWttsliim. 
Tlistorin, . 
R vska 
E~J_gc ! 1 Ska . 

Topografi. O(_·h J\osn1ogrnrl.. 
SkPppsnrkil e kim· . . . . 
J)ynaJllii;'/ . . . . 

' l' <'orel is k sknpsko ll r, ln<ldion . 

LHrn.n Olll mal l?l'.i:llirrs stvr·kn. 
'.t'ekno:ogi . · 
Proj ehiot~ sJ:i,·a . 
L{ ii ni ng (<·onst,·llkl i ou) 

T ysb . . 
Ti\ntmka 
fi'ri h:l n rl'l <'el< n i n p; 
iilag;n0liRk:1. obR<>rvnt ion pr 
J~ e miRk h1l.10ration 
Rit11:11 ionsl eC'kujll g
Artillnriril n in ,!\' 
(h•vii J·:.;c:xrrcis . 
J\ a 11 0 ll0Xf'l'CiH . 

Pn~sl v QVttl lHl s 1ik . 

Ovmnn~Lik 
Fiiklni<~ p; 
Dans . 

K yrkof,i'mg . . 

Besök i verkstli cl em a 

3 
2 
3 

,, 
u 

4 

2 

l 
2 
1 

3 

2 

2 

., 
" 

l 
l 

l 

2 
l 
2 

2 
2 

l 
l 

3 

2 

4 

:J G 

l 2 
2 

2 l 

2 

1 
2 

2 

_______ L i : , , ; ; 
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1
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Frivilligt litroi mne. 



Bil. 15. 

l 
2 
2 
2 
3 

4 
4 
l 
2 
l 

3 

Slag 

Fregatt 
Batteri 
l\ orvett 
" Tornfartyg 
2 
2 
l 

" 

Kamn. 

l 
Fregatt fSvetJana 2 4 4 l 
Korvetter 'IA;;kol<l 2 4 3 l 
Klipperfartyg A l mas 2 3 l l 

H j u l biltar O l af 2 3 l l 
Skouertcr jsekstau l l 2 -· 
Flodbi'ctar !{abotnik 1 l - -

, P etersburg l - - - -

, Lotsman - -~- -· 
Tvåtornsfartyg Peter dun Store 2 4 4 2 

Popovht /Xovgorod 2 2 l l 

K ejserlig lust- l 
yach t l Dcn,chn m 2 4 4 l 

Kanonbåt:~r )Hcn nel ineu l 2 l -

Officerare . 

3 - 2 l l 
3- l l l 
3- l l l 
3- l l l 

31-- l l l 
2 -
2-

l --- 2 
l --- , 2 
l --·- l 
l --- l 
l - -- l 

4 2!l 
4 20 

4 11 
4 7 

- ---l 

3 10 :c 
3 10 3 
3 10 2 
2 4 2 
2 3 l 

2 4 2() 3 
l 3'10 2 
l 3 5 l 
l 3 6 2 

4 
3 
4 
2 

() 

4 
2 
3 

_l _ _ - l 2 l -

-1 - l - l 1 - -
---- 11--
_J __ ___ 1---
_! __ 11 2 6 2 

=l== :1: ~ ~~ -1- - !1 1! :d 1 

4 
2 

1 
l 

Besättningsreglemente 
för de olika fartygsklasserna. 

54 
35 
17 
20 
13 
18 

6 

43 
18 
12 
15 

20 
6 

7 
7 

2 
2 
l 
2 
2 
l 
l 

2 
l 
l 
l 

2 
l 

_21 

Stridaudc. 

10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
3 

3 

4
1 

12 
2 6 
2 G 
2 4 
2 4 
l 5 

4 
.2 
2 
2 
1 

l 
l 

12 
(j 

l:i 
6 
<l 

4 

6 
2 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

5 
5 
3 
5 
5 
3 
3 

5 
3 
3 
3 
l 
1 
l 

5 
2 

2 
l 

2 4 ~ 
2 41 

-- 41 
-- 4 
- - 4 
- - 3 
-- l 

2 4: 
-- 41 
-- 2 
-- 2 



lil. 15. 

Officerare . 

Besättnings t· e g l e m en te 
för de olika fartygsklasserntL. 

Stridaude. I cke stridande. Maskin folk. 

Slag Kam n. 

o~{~,~-~ J~~~:~ . l Civile.. . . \ ....; 9Ö \t k;~~~noe~Jd. l ~~f~-~ l B~~~~~- l ~:~~~~- l Mu:~~~-au- l rvr:e:~:o- sk~;~~~.~;,~re 1 -~· l ;;i ,.; l ~l ~~~~:1~.- el~,~~ . :u_n_lm-a. 
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w l"'"' l l tn l fp:; ~ w l ~ ~ l ~ l ~ l ~ l ,.:.; c'i l~ rl ~ ~ .~ l~ ~ s ,:.; c'i ,.:.; c'i l 
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Om möjligheten af att framdrifva ångfar
tyg till en mycket hög fart. •) 

Möjligheten af att erhålla en stor hastighet å far
tyg genom att gifva dem en s:'tdan form, att de under 
framfarten genom vattnet blifva i mer eller mindre 
grad upplyfta ur och derigenom röna mindre motstånd 
af detsamma, har ofta utgjort föremål för både yrkes
mäns och icke-yrkesmäns tankar. 

Det eftersökta medlet för vinnamlet af nyssnämn
de ämlamål, har vid några tillfällen bestått deruti, att 
fartyget skulle förses med ett maskineri, hvilket, för
utom sitt hufvuclsakliga ändamål att framdrifva farty
get, äfven skulle frambringa en vertikal tryckning mot 
vattnet samt härigenom åstadkomma fartygets lyftning 
ur detsamma. JYien beträffande detta förslag är det 
tydligt, att huru stor elen kraft, som för ifrågavaran
de ändamål skulle användas, än kunde blifva, måste 
elen likväl blifva så ringa i jemförelse med fartygets 
vigt, att dess effekt knappast kunde blifva märkbar, 
hvarföre ock det för fartygets lyftning använda arbe
tet med skäl finge anses såsom gagnlöst bortkastadt. 

En mera allmänt sökt utväg för att vinna det 
eftersträfvacle målet har varit att gifva fartygets bot
ten formen af ett eller flera lutande plan, sluttande 
från fören till aktern. JYlhn har tänkt sig, att, om ett 

''') Efterföljande artikel iir hllmtad från engelska tidskriften; 
»The Amma! of the Royal School of Naval Architecture and Marine 
Engineering». 



fartyg me<l en sålnn<la h:onstrnemcl botten framdrefs 

med stor hastighet, <len vertikala komposanten af vatt

nets <lynamislm t ryck mot bottenytan skulle lyfta npp 

fartyget i mån som hastigheten ökades, hvarvicl den i 

Yattnet Hetlsänkta största sektionsarean samt botten

vtan (tl. v. s. sjelfva motståndselementerna) ocksit skull e 

~ninskas, så att motsUlmlets tillväxt i följ <l af elen ölmcle 

hastigheten skulle upphäfyas af elen samtidigt intr~iffan

cle minskningen af nyssnämnde motståndselementer; 

och slutligen har man hoppats att på cletta sätt hm

na mecldela ett fartyg en mycket stor hastighet, utan 

att det derför e för vinnamle af ett sållant mål skulle 

erfonlras större kraft ~in llen, som för ett på Yanligt 

sätt konstrneradt fartyg med lika stort deplacement 

skulle behöfvas för att åt detta sistnämnda gifva en 

vida mindre hastighet. 

Denna ide, hvilken i en eller annan form sanno

likt har sysselsatt tankarue hos många af dem som 

befattat sig med problemet att framclrifva fartyg, ock 

som, efter hvacl vi tro, af några åtminstone ansetts 

såsom något riktigt och möjligt från theoretisk syn

punkt betraktad t, om clet än ej Jtittills kunnat förverk

ligas i utförandet, hvilar, efter hvacl vi i det följande 

skola visa, på en missuppfattning af de dynamiska 

lagar, hvilka bestämma motståndet umler ifrågavaran

de förhållanden. Ideen har, såsom vi tro, ofta uncler

hållits och gym1ats af dem, som ej så grundligt tagit 

i betmktande förhållandena vid problemets utförande, 

och som till ytterlig grad öfverskattat <len framchif

vande kraften uti på vanligt sätt konstrueracle fartyg, 

hvilka uppdrifvits till den för dm·as deplacementer och 

former passande största hastigheten. Afven med en 

bottenyta bestående af ett lntamle plan och uet så be

skaffade fartyget helt och hållet uppburet af vattnets 

r·eaktion mot planet skulle den horisontala komposanten 

af Jenwt rea ktion, hvilh:en komposant må,ste vara 

lika med prollukten a f llen sålunda ly fta vigten oeh 

tangenten för pbnets lutningsvinkel, emlast för sig 

sjelf föruts~Ltta en framdrifvande kraft öfverstigande 

elen, som vore erfor<lerlig för att gifva fartyget en van

lig och måttlig hastighet, samt vida öfverstigamle elen, 

som vore mö.ilig att tlt:tatllwmma uti ett fartyg afseclt 

att trppdrifvas t ill en ytterligt sto1· kutighet och som 

derföre tydligen Lorde vara så Hitt som möjligt. Tan

ken att åstadkomma ett fartyg, som, i följd af sin 

bottenfonn, nmler fmmfarten ouppl1örligen skulle arbeta 

sig upp för ett lutande plan och derigenom sjelf åstad· 

komma en minskning i sitt motstånd derigenom, att 

<let beroende af hastigheten finge en minclre kroppsdel 

nedsänkt i vattnet, kan i c.:auning förfiktns endast un

clm· fullkomlig glömska. cleraf, att på samma gång den 

kraft uppstår, som erfonlras för att i mera ell er min

dre grad lyfta fartyge t m· vattnet, npp:ot:'lr ock ound

vikligen ett nytt motstånd, för hvars öfvervinnande 

ett betydligare kraftbelopp blir erforderligt. 

En annan omständighet, som biuragit till villfarel

sen att alldeles för högt uppskatta vattnets lyftande 

kraft å ett nti detsamma, i rörelse varamle, lutande 

plan är, att vattnet tm<ler vissa omstänuigheter tyckes 

visa en r eaktion n~istan lika med elen hos en fast kropp, 

såsom t. ex. då en afskjuten kula studsar utefter vat

t enytan ; men det finnes ej något giltigt skäl för att 

antaga, att lagarue för vattnets r örelse ej skulle vara 

desamma i ena eller andra fallet: antingen vattnet 

träffas af en kula, som har en mycket stor hastighet, 

eller unelantränges af ett fartygs bottenyta, som fram

föres mecl en viua mindre hastighet, är det sannolikt, 

att clet följer lagarne för "strömliniernas rörelse 11 j och 

i sådant fall blir vattnets lyftande förmåga helt mmor-
4 



lnmla än man kunde v~inta, ifall frågan endast betrak
tas från statisk synpunkt. 

För att undersöka Leska:ffenheten af den lyftande 
kraften kunna Yi antaga, att fartyget är stillaliggande 
samt yattnet i rörelse mot detsamma, i st. f. att i sjelf
va verket ett omvändt förhållande eger rum. Detta 
antagamle kan tydligen ej förändra problemets natur. 

Den kraft, som hvarje särskilcl vattenpartikel i ett 
visst ögonblick utöfvar på ett element af fartygets bot
tenyta, mätes genom den förändring i rörelsemoment, 
som vattenpartikeln umle1·går umler samma tidsförlopp, 
och som meddelas ytelementet i vattenpartikelns rörelse
direktion. För att erhålla normaltrycket på hela bot
tenytan är det sålecles nödvändigt att summera alla 
de särskilda normaltrycken, d. v. s. man måste utföra 
integrationen S S m sin () els. elv, uti h vilken expres
sion m betecknar vattenpartikelns massa, G vinkeln 
emellan ytelementet och vattenpartikelns rörelseclirek
tion, els ytelementets area samt elv hastighetsförändrin
gen hos vattenpartikeln. Detta tryck multipliceradt 
med cos (') gifver slutligen det sökta vertikaltrycket 
eller den lyftande kraft, hvarom här är fråga. Integra
tionen af f S m sin 2':') els. d v är svår att utföra i an
seencle till den invecklade formen af "strömlinierna" 
eller de krokliniga banor, uti hvilka vattenpartiklarne 
röras, då de undanträngas af Lottenytan; men vi kun
na likväl lätt erhålla någorlumla riktiga numeriska 
värden för detta ändamål. För att komma clerhän, 
kunna vi antaga ett icleelt fartyg af 2,500 tons (87,500 
kubikfots) deplacement (Pl. VII fig. l) af följande cli
mensioner och form: on) 

Längel = 277,8 fot; bredd = 45 fot; djupgående 
stillaliggande: akter = 13,44 fot och för = 0,56 fot; 

'') Af brist pit typer har tecknet G måst begagnas omvexlande 
med fJ . Sättarens anm. 

Alla mutt och vigter :tro engelska. 
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mecleldjnpgåemlet således = 7,oo fot; tvärskeppssektio
nerna rectangulära; tangenten för den plana botten-

. . 13,H-O.fiC __ 12,88 _ O . 
ytans lutnmgsvm!rel = ---z77,8- ·- 277,8 - ,04636, 

lutninO'svinkeln således = 2° 39'/;; lutningsvinkelns 
b 

sinus = 0,04631; lutningsvinkelns cosinus = 0,99893; 

bottenytans area = 27~~ X 45 = 278,1 X 45 = 12514,4 0,9980u 

O-fot. Denna kropp, för hvars undervatten sclel Yi nu 
uppgifvit båLle form och dimensioner, antaga vi fram
drifven o·enom vattnet mecl 16 knops hastighet; och vi 

b 

skola nu f'Cirst undersöka, huru mycket denna kropp, 
uneler antagande att dess styrlastighet ej förändras 
uneler rörelsen, lyftes ur vattnet i följd af dettas dy
namiska tryck mot den lntamle bottenytan. Sedan 
skola vi un<lersöka den ungefärliga tillökningen i ha
stighet, som kan uppstå clerigenom., att kroppens sek
tionsarea i vattnet minskas genom föreniimnrle lyftning. 

1\'Ied afseende på elen första af dessa unelersölmin
gar är en förklaring nödvändig af det skäl, att de re
sultat som erhållits på grund af 'l!itförda försök icke 
visat sig alldeles öfverensstämmande med hvacl teorien 
angifvit. Antag att ett pla'l'l A (iPl. VII fig. 2), helt 
och hållet nedsänkt i vattnet, rör sj,g u.tefter linien be 
med hastigheten v, att planets lutningsvinkel mot rörel
sens elirektion är 0 samt att normaltrycket mot pla
net ~~r P. Man har clå ansett, a:tt ämlringen i vattnets 
rörelsemoment~ då vattnet trycker mot planet, skulle 
stå i direkt förhållande tiU proclukten af A, V

2 och 
sin 3, och således normaltrycket i direkt förhållande 
till proclukten af A, v2 ,och sin2 21 men hvar .och .en, 
som varit i tiUfäUe att kontrollera detta antagande 
genom försök, vet deremot väl, att man kommer san
ningen mycket närmare, om nor;naltrycket P antages 
vanera direkt som produkten A V

2 sin G (sin 8 en-
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tlast enkel, - ej sin 2 ·~); ol' it denna lag ii,r tydligen 
ii,nnu gynns::mnnare me<l a fseenrle pit den lyftande kraf-

. ten än elen nrspnmgligen antagna, nemligen: att mot.>tån
det skulle stå i förhå1lan c1c till si11 2 e. J\I:r Fromle 
har, efter ett omsorgsfullt st,udinm af hela fr.1gan och 
en omsorgsfull analys af alla dc lJjsta, ltithöramle ex
perimcnter uttalat såsom sin rtsigt, att man, då ett 
plan är nedsänkt uneler vattcnytrm, för alla lutnings
vinklar upp till 2 = 10", 1:\ir ::wtaga P = 4,8 A v 2 

sin 2, der P är uttryckt i ii , A i D-fot och Y ilmop; 
samt att man, för ett plan som rör sig nära intill eller 
uti vattenytan, med tem1ig säkorhct kan antaga P = 
3 A v2 sin 2. Skälet härtill är, <ttt <lå ett i rörelse 
varande plan är helt och lt<'Lllut nedsänkt i vattnet, 
uppstår icke allenast ett positivt tryck p:"L planets 
främre yta utan äfvcu ett negativt, elle r en sugning, 
p l dess baksida; ligger <lercmot planet i vatten :ytan 
för ::; vinner ;_'\,tminstOJ:e stö.n/ca rlelon af det negativa tryc
ket på lxtkro :ytan. Begagua Yi oss uå af detta erfa
renhetsrön för att bo"t~imma (len lyftande kraften å 
den nu ifrågavaramle lzroppen, erhålla vi 

P 
.:; _ 3 X 1 :z;; H,4 v Hr' X 0,0403 ,_. 0,998() _ 198 _ t .. 

cos o;::;; - :ä40 - , ,o ons, 

och då en så stor t1·yckning verkar att lyfta kroppen 
ur vattnet måste <lm1mt lyftnings storlek blifva 
198,5 x 35 
··- ·- - -- 0,5507 oHm· 0 ,5 (j fot. 277,8 x 45 --

För att ap}woximativt bestiLmma llm1 hastighets
till v ex t å de l'eLlan antagn2. l() knopen, lwilken måste 
uppstå siirskildt derför att kroppen under sin gång 
genom och på vattnet äfven lyfter sig något ur det
samma, och hvarigenom således stör::;ta ::;ektion::>arean 
minskas från 604,8 [J-fot till 579,(\ D-fot samt deplace
mentet minskas från 2500,2 tons till2401,7 tons, skola vi 
hegagn::1 n Rf' af l1e 2:ne välbekanta formlerna. 

(} (l) 

och 
10< v3 

C l = >01 (2) -r ...... 
uti hvilka v betecknal' hastigileten i knop, D depla

cementet i tons, ® största tvärskeppssektionsarean, E 
effekten i indicemcle hästkrafter samt C' och C' 2:ne 
genom försök utrönta konstanta koefficienter. Begag
na vi oss clå .först af e'lvationen (1) och i lu'tgkomma 
att imliceracle hästl\:raften samt koefficienten C' äro oför
~lnclerliga, Llå är det tyLlligt, att v varierar inverse som 

~ 

D·. Om llå v 1 betecknar llen hastighet kroppen får, 
då han uneler sin framfart obehimlrallt får lyfta s1g, 
måste vi erhålla 
v· __ ( 2500,2 \ ~ -;; ___ 

2401
,
7 

) = l,oo8G7; dem f 

v' = 1,00897 X 16 = 16J-1 knop. Begag11a \ ' J oss 
åter af eqvationen (2), finna vi, att v måste vanera 

t 
inverse som ~' hvarföre vi erhålla 

v· ( 604,8 )! 1 1 " 
v = 

579
,
6 

= ,Ol42u; < erat 

v· = 1,01429 X 16 -= 16,23 knop. 
JYlelleltalet af de nu erhållna resultaten eller 

16,185 knop angifver således en hastighetstillväxt af 
blott 0,185 eller jemnare 0,2 knop. 

JYied afseende på Llmma obetydliga hastighetstill
växt i följll af fartygskroppens lyftning ur vattnet, och 
ctå man dessutom ta.ger i betraktande, att för före
nämnde fartygskropps uppdrifvaucle till 1G,2 knops ha
stighet erfordras n~im 5,000 incliceracle h~istll:rafter, tor
cle clet böra anmärkas, att man af snart sagclt daglig 
erfarenhet vet, llet ett fartyg mell 2,500 tons deplace
ment, konstrueradt pä vanligt s~itt med vacker botten
for m, och framclrifvet af "1,1:100 indicerade h~istla-after. 
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tbst enkel,- 0). ~in 2 ·~; : o('!t denna lao· iir t.)·(llio·eu 
' 'J b b . 

ännu gynnsammare me:l a fseencle ptt den lyftande kraf-

. ten än den nrspnmgligen antagna, nemligen: att motstån

det skulle st{L i förhålJam1e till sin 2 e. }J:r J"l'OlHle 

har, efter ett omsorgsfullt stnuinm af hela fr:tgan och 

en mnsorgsfnll analys aJ alla dc hiista, hi.tböramle ex

perimenter uttalat såsom sin <'isigt, att man, (1.1 ett 

plan är nedsänkt tmder vattenytan, föt· alla lutnings

vinklar upp till 2 = 10°, 1:\ir antaga }_J = 4,8 A v 2 

sin 2, cler P är uttryekt i Ii, A i D-fot oeh v i knop; 

samt att man , för ett plan som rör sig nära intill eJler 

uti vattenytan, med temlig säkerhet kan antaga P = 
3 A v2 sin 2. Skälot härtill iir, att då ett i rörelse 

varande plan är helt och kUlet neclsänkt i vattnet 
' 

uppstår icke allenast ett po::iitist tryck p:"t planets 

fr[imre yta utan äfvcu ett negativt, cll.et· en sugning, 

p :'l. dess baksida; ligger cleremot planet i vattenytan 

försvinner åtminstm:o stön/ca delen af clet neo·ativa tryc-
b . 

ket på, bakre yta,Jt. Begagua Yi oss clå af detta erfa-

renhetsrön för att bost~imma rlen lyftande kraften å 

den nu ifrågavaramle kroppen, erhålla vi 
p cos 8 = (; X 1:2~H,4 '-< HF X O,OJG3 ,,. 0,098\J _ .- . 

:2240 - l98,u tons, 

och (t'\, en så stor hyekning verkar att lyfta kroppen -

m· vattnet måste <1em1a lyftnings storlek blif•m 
198,5 x 35 
277~8 x 45 ·- 0,5G07 ollur O,GG fot. 

För att approximativ t bestiimma den hastighets

till v ex t å de reLlan antagna Hi knopen, h vilken måste 

uppstå s~irskildt derför att kroppen under sin gång 

genom och p<1 vattnet äfven lyfter sig något ur det

samma, och ln·arigenom således största ::;ektionsarean 

minskas f~·ån 60±,8 D-fot till 579,6 D-fot samt deplace

mentet mmskas frå,n 2600,2 tons t ill 2401,7 tons, Rkola vi 

hegagn:: nRR af dE' 2:nE' välbebmta. form1E'rna, 

., 
D·' ,.3 

(_)'-~ .. . ......... (1) 

och 

. . . . . . . . . (2) 

uti hvilka v betecknar hastigileten 1 knop, D depla

cementet i tons, t& största tvärskeppssektionsarean, E 
e:ffelden i indicerade hästkrafter samt C' och C' 2:ne 

genom försök utrönta konstanta koefficienter. Begag

na vi oss då .först af efjvationen (l) och ihågkomma 
att imlicerade hästkraften samt koefficienten C' äro oför

~indediga, tlå är det tyclligt, att v vm·ierar inverse som 

~ 
D. Om då v 1 beter~kuar elen hastighet kroppen får, 

clå han uneler sin framfart obehimlradt får lyfta sig, 

måste vi erhålla 

__! =--:: ( 2600,2 \ ~ = v 2401,
7 

) 1,oo8a7; cleraf 

v' = 1,00897 X 16 = 16J 4 knop. Begagna vi oss 

åter af eqvationen (2), finna vi, att v måste variera 
1 

• l 
mverse som 0, hvarföre vi erhålla 

V' ( 6048 ) '\ v = 579:
6 

• = 1,0142\J; rleraf 

v· = 1,0142\J X 16 -= 16,23 knop. 
JYlecleltalet af cle nn erhållna resultaten eller 

16,185 knop angifver sålecles en hastighetstillväxt af 

blott 0,185 eller j emuare 0,:2 knop. 
JYiecl afseende på clenua o bet y clliga hastighetstill

växt i följd af fartygskrop'}Jens lyftning ur vattnet, och 

då man dessutom tager i betraldamle, att för före

nämnde fartygskropps uppdrifvancle till 16,2 knops ha

stighet erfordras nära. 5,000 indiceraile hästkrafter, tor

de det böra anmärkas, att man af snart sao·dt claglio-a b 

erfarenhet vet, det ett fartyg mecl 2,500 tons deplace

ment, konstruera.clt på vanligt siitt med vacker Lotten

form, och fnunclrifvet af ·:l))UO indicerade h~isthafter. 



med lätthet kommer upp till mera än 16,2 knops ha

stighet. 
Häraf framgår, att, om någon märkbar fordel skulle 

kunna erhållas genom fartygets lyftning på nu ifråga

satt sätt, den effekt, som i sådant fall blefve behöfiig 
för att gifva fartyget elen erforderliga, stora hastighe

ten, måste vara mycket stor, samt att det mash:ineri, 

som skulle frambringa denna effekt, s~ikerligen blef 

större, än att det kunde inträngas i det rum, som för 

detsamma möjligen skulle kunna beredas uti ett ely

likt fartyg. Icke heller får man förbise, att, när far

tyget uppdrefs till en så stor hastighet som den, hvar

om här måste vara fråga, den effekt, som blef behöflig 

för att öfvervinna luftens motstånd på den öf

ver vattnet befintliga delen af fartygskroppen, och 

hvilket motståml naturligtvis är alldeles oundvikligt, 

måste blifva högst betydlig, samt att det enelast och 

allenast för öf'vervimmmle af sistnämnde mvtstii.nd skulle 

erfordras en rätt betydlig maskinkraft. 
Ehuruväl det från praktisk synpunkt sedt uppen

barligen är omöjligt att erhålla några resultat, som 

kunna anses gynnsamma för det ämlamål eller i sållan 

riktning, som i det föregående angifvits, har frågan 

dock ett stort intresse i annat, hänseende; och förnäm

sta ändamålet med denna artikel är också att meddela 

en matematisk undersökning, som JYI:r Fromle företagit 

i samband med de försök, hvilka han på senare tid 

med mycket fullkomliga apparater utfört på anmodan 
af engelska amiralitetet. 

Det åsyftade ändamålet mecl nyssnämnde försök 

var att bestämma, huruvida, för ett fartyg med en än

damålsenligt formml botten, någon fördel kunde vinnas 

derigenom, att fartyget i följd af det hydradynamiska 

trycket mot dess bottenyta blef till någon del lyft ur 

vattnet; - samt, om detta vore forhållanclet, att när-
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maro besttimma dell h~irvid gällande lagen. Vie1sträckta 

serier af försök utfördes derföre med olika formade mo

deller , Inrarvid sådane former antogos, som tycktes 

vara synnerligt l~impliga för att vinna det önskade 

målet; och på grund af de erhållna resultaten uppgjor

des sedan ett diagram eller en "komparationsskala" 

angifvamle den för framclrifvanclet af ett 2,500 tons 

fartyg erforderliga effekten. De satser l\1::r Froucle 
uppställt, och på gruncl af hvillra motståndet för likar
tade fartyg och modeller af olika dimensioner kan jem

föras, äro följande : 
1. Likformiga fartyg och modeller sägas röra sig med 

"korrespoll<lerande hastigheter", då förhållandet 

emellan hastigheterna iir lika mell qvadratroten 
ur förhållandet mellan de motsvarande dimensio

nerna. 
2. Då dylika kroppar röras med "konesponclerande · 

hastigheter" är förhållandet emellan deras mot

stånd i det närmaste lika med kuben på förhållan
det emellan deras motsvarande dimensioner. 
JYiecl afseende på lle vid försöken använda model

lerna må vidare anmt\rkas, att de voro af elen storlek 
' 

som .M:r Froude vanligtvis begagnat vid dylika försök, 

nemligen af omkring 12 fot'3 ltingcl. 
Den mycket sinnrikt im·ättnde sjelfregistrerande 

apparat, som anvämles vill llessa försök, lemnalle nog

gl'ant alla de uppgifter, hvilka voro behöf!iga för kon

struerandet af diagram af följamle innehåll. 

1. JYiotstånclet i förhållande till hastigheten; 
2. Hästkraften (beroemle af totala motståndet) i för

hållande till hastigheten; 
3. Kroppens styrlastigl1et samt höjning och sänkning 

äfvenlelles i förhållamle till hastigheten. 
De allm~inna slutsatser, ::;om kunde härleda::; från 

dessa diagrammer, voro fö\janlle : 
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l. En kropp af den Yicl försöke11 rruvi.inda formenlyf
tes ej till någon mäd-cbar grad upp m vattnet förr, 
än hastigheten Llifvit uppdrifven till emellan 30 
och 40 knop. Likväl intr~iffa cle (nmlantaganlle i 
särskilda fall), att, till och mecl vid mindre hastig
het än elen nyssnämnda, förskeppet väl lyfte sig 
ur vattnet, men då sänkte sig akter,;kep]let på 
samma gång lika mycket ned i cletsamma. 

2. Från hastighet mellan 30 och 40 knop upp till 
130 knop ökades kroppens lyftning onppl1örligt, 
och vid den högsta hastigheten var lyftningen be
tyclligt mera än halfva deplacementet. 

3. Inom cle uppgifna hastighetsgränsema miirktes i~
gen minskning i motst'tmlet, ehuruväl vid de högre 
hastighetema motståndets tillv2ixt visade sig af
tagande. 
Samtidigt metl försöken mecl uessa abnormt for

made modeller försöktes en moclell af vanlig fartygs
form men lika med cle föregående :i anseende till huf
vudclimensioner, djupgående och deplacement; härvid 
visade sig, ' att vid alla vanliga eller måttliga hastig
heter, och äfven undantagsvis viLl några af de högre, 
motståndet för den på vanligt sätt formade moclellen 
var, såsom man äfven fönltsett, betydligt mindre än 
för de öfriga modellerna. 

Vi skola i cletalj redogöra för det sista försöket, 
emedan detta ligger till grund för följande undersök
nmg. Detta försök angaf, och unelersökningen af det
sarruna bevisacle ~ifven, att tanken pit ett minskad t eller 
upphäfdt motstånd genom en mycket högt uppdrifven 
hastighet är fullkomligt illusorisk. 

För cle mocleller , som reuan blifvit omtalade gick 
viLl försöken aktersta delen uti ett tomrum eller en 
fördjupning i vattnet, förorsakad deraf att främsta de
len undanträngde vattnet med betydlig ha:;tighet; och 

detta gjunlc~ att (Lan vertikala kompos;mten af tl'ycket 
mot LottonyLms ±'L'tLilll'e <lel var mycket stiirre än mot 
deu aktra , samt att för~imlringen i kroppens styrlastig
het blef betyLllig. liien tlå nu ändrtmålet moll <lct slut
liga föl·,;öket var att pl ett öfvertygamle siitt afgöra, 
hunwi;la elen föl'lnOLlade möjligheten af ett minslmclt 
mot.~t'tncl genom ökacl hastighet egtle rnm eller icke, 
var Llet ty dligen nöclvämligt att för elen flytande krop
pen v<1lja en form- imrn<lan denna ii n måtte blifva, -
som ans!tgs bäst l~bnpa sig för försöket och som lnm
cle ingifva lliista förhoppning om framg!tng. Detta lnm
de emlast ske genom att helt och hållet öfvergifva 
str~ifvamlet att hålla fast vicl rle vanliga fartygsbotten 
formema, emedan man insåg omöjligheten af att finna 
en emla såtlan, hvilken icke skulle i någon mån verka 
olämpligt just under såclane förMilanden E:om nu slmlle 
uppstiL För alla vanli,g;a fartygsformer, passande för 
åstadkomnumdet af en lyftantle kraft, måste nemligen, 
samticligt meJ lyftningen, upp sH en föriimlring i styrlastig 
het, som allcleles icke kan anses stå i något bestämdt 
förh:Ulande till lyftningen, och dessutom en osäkerhet i 
liiget uti längdriktningen, som icke kumle tillåtas vid 
detta försök i betraktande af noggrannheten af det 
resultat, som genom detsamma eftersträfvades. 

Redan Hera år förut hade "l'II:r Froncle kommit på 
den icleon att för clylilm försök imätta modellen på 
ett egeudomligt sätt, och clenna icle utförde han nu. 
Modellen kom sålunda att bestå af 3 särskilda flytan
de kroppar, starkt förbumlna mecl hvarancll'a medelst 
stag af j ern, alltsamnmns anorclnadt på sätt Fig. 3 å 
Pl. VII utvisar. 

Den frkimsta kroppen C erhöll dubbelt så stor bredd 
men samma längel som de båcla efterföljande, på clet 
att han skulle erbjmla lika stor lyftande bottenyta 
som de öfriga båda tillsammans : och fö1· att den våg, 
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som bildalles af kroppen C ej skulle störamle inverlm 
på kropparne A och B, lemnalles mellan dessa sist
nämncla ett tillräckligt mellamnm. Alla kropparnes 
bottnar voro längst fram , mellan f och g, afspetsade 
till en lämplig och i jemn bö,ining gående form, men 
akterdelarue af desamma, mellan a och f, voro plana 
ytor, hvars lutningsvinkel till en början var unge~'är l 
på 15 (vid det sista försöket ändrades denna lutnmg). 
För att så mycket som möjligt minska friktionsmot
ståmlet på bottenytorna, voro dessa bekläcllla med po
lerade metallplåtar. Hela modellens vigt var så af
passad, att den högsta hastighet, hvartill mollellen upll
drefs, motsvarade på elen redan omnämnda "kompara
tionsskalan" en hastighet af 190 knop för ett 2,500 
tons fartyg. De erhållna resultaten voro öfvertygan
de: då modellen kom upp till de högsta hastighets
graderna, lopp han på vattnet mecl säker~igen icke me
ra än 1 f 

8 
tums cljupgåencle; lmller hela hele n som ha

stigheten ökades, så ökades också motståndet, I:1en dett.a 
sistnämmla visade sig likväl hafva uppnått sitt maxi
mum något förr än högsta hatigheten uppnåddes. Här
efter ändrades lutningen på kropparnes aktersta bot
tenytor så, att lutningen å densamma blef l på 50, i 
st. f. l på 15, som han förut varit, och försöken fort
sattes ånyo. :M:odellen uppclrefs till samma hastighet 
som förut· men lyftningen blef nu märkhart mimlre, , . el 
och slutliga motståndet blef 15 OJo större än Vl 

förra försöket. Detta allt bevisade tytlligen, att mot
ståndets minskning ej fortgick i mån som hastigheten 

tilltog. 
Det nu beskrifna försöket unelerkastade 1\i:r Froude 

följande matematiska undersökning: . 
Det totala motstånclet vid mycket höga hastighe

ter kan hetraktas såsom beståemle af två elementer; 
l:o) den harizontala komposanten af normaltrycket mot 

59 

det lntamlc planet samt 2:o) friktionsmotstumlet på 
elen llel af bottenytan, som förblif,-er i beröring med 
vattnet. 

Det förstnämnda af dessa motstånclselementer är 
den horizontala lwmposanten af vattnets nonnaltryck 
på den lutande bottenytan. Denna komposant beror 
af elen lyfta kroppens vigt; och emedan man vicl höga 
hastigheter, hvarom nn här ~ir fråga, kan anse hela 
modellen såsom lyft upp vå vattnet, så ~il' ifrågavaran
de komposant lika med molleliens vigt multiplicerad 
med tangenten för bottenytans lutningsvinkeL Det 
senare motståndselementet beror af friktionen mot bot
tenytan, hvarför man, för att kunna bestämma detta 
motstånclselement, först måste bestämma storleken af 
elen yta, som är i beröring med Yattnet. Nu måste 
storleken af denna yta vara sådan, att totala vertikal
trycket på densamma, uppkommande af vattnets dy
namiska tryck, blir lika mecl hela den lyfta vigten. 
Vi antaga nu följande beteckningar: 

R = totala motståndet i 'il, 

w = hela den lyfta vigten i rr, 
Q - normaltrycket på hottenytan i 'il, 
F - friktionsmotståndet på ytan äfvenledes i 'ff, 
B - arean af elen i beröring med vattnet varan-

de bottenytan i O-fot, 
v - hastigheten i knop, 
0 = bottenytans lutningsvinkel mot rörelsens rikt

ning; och då kan den nyss framstäida sat
sen algebraiskt uttryckas sålunda: 

R = W tang 2- + F cos Z . . . . . . . . . . . . . . . (l) 
Enligt l\i:r Froude's unelersökningar rörande yt

friktionen, då frågan gäller mindre ytor, kommer man 
sanningen nära, då man anser friktionsmotståndet va
rier·ande direkt såsom vrodukten af elen i vattnet ned
sänkta ytan och qvadraten på hastigheten. I närva-
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l'ande fall och mecl af;:;eon(le på den h~ir i t'rågantmude 

ytan blir Jet sålec1eFJ korrekt att antaga 

F = o,o1 B (v cos ~r . . . . . . . . . .... (2J. 

Enligt hvad redan å sidan 51 blifvit uppgifvet, 

är normaltrycket på den lutan(le bottenytan 3 B V
2 

sm ~; clerföre är normaltryckets vertikala kompo

sant 3 B v 2 sin 8 cos '3, och detta vertikaltryck 

iir det, som skall vara lika med krop11ens vigt. För 

bestämmandet af B hafva vi följaktligen eqvationen 

·vv = 3 B v 2 sm .;::: cos -

cleraf 
w 

B - 3 v 2 sin 3 oos z· 
Insättes cletta värde på B uti eq vationen 

O,o1 W (v cos 2) 2 vV 

F = 3 v 2 sm 0 cos \::::- = 

(2) fås 

cotang 
300 

.-·:::::: 

och clå. vidare detta värcle på F insättes uti eqvatio

nen (1) fås 

. _ ( -'- .:; cotang ·2 cos 8) 
-R - W Lang """' + 300 

. 

Emöclan vinkeln S är mycket liten, kunna vi, 

utan att i nämnvärd grad minska resultatets noggran

het, förenkla sistuppgifne formel , genom att antaga 

tang. 8 = 0 och cos S = l. Genom införamlet af 

dessa värclen erhålles 

R= W ( 2. + 3001 2-) ...... ... ...... .. (3). 

Denna eqvations form är sådan, att, genom en be

tydlig antingen ökning eller minskning aJ 8, R må

ste ökas. Häraf följer, att 0 måste väljas sådan, att 

R får sitt minsta möjliga värde, hvilket efter hvad vi 

lätt skola finna, icke är så litet. Genom att differen

tiera eqvationen (3) erhålla vi 

tl H, _ IV (l _ l ) 
d -2· - öUU ~~ 2 ' 

l c 
1 - öOO --22 = l !'amt 

- 2 1 D r.: 1 
~ = - e er ~ == --. 

300 17,32 

Den lutningsvinkel på bottenytans plan, som gif

ver minsb1 motståmlet ~ir således ungefär 1 på 171/
3

, 

Insi:itta vi J etta, minimivärde på 2 i eqva.tiouen ( 3) 

för att 'ler igenom erhålla mini m iviirdet på R, erhålles 

. . ( 1 17 82) 
R = \V -. - + -· ·- eller 

17/J:l 300 ~ 

T) 2 
.r\,= --w = o 1155 w. 

17,:.J2 ' 

]Jet minsta möjliga motstlindet uppgår således till 
2

/ 17 aJ fa.rtygets eller m01lellens vigt. 

Denna sintsats bekräftar tydligen det från bö1~jan 

framkastade påståendet, att, huru man än må afpassa 

bottenytans lntningsvinkel, motståndet ändock icke kan 

upphäfvas utan endast till en viss grad minskas. 

Resultatet, som man således kommit till, är helt 

enkelt följande: Om,- då fartyget är så upplyft, att 

det vanliga motståndet af vattnet kan anses up11häfclt, 

och sålecles intet annat motståml finnes än den horizon

tal.a komposanten af trycket mot det lutande planet, 

hv1lket tryck beror af den lyfta vigten samt ytfriktio

nen på elen i vattnet uecls~inkta delen af bottenytan, 

- man försöker att minska detta motståndselement 

genom att minska bottenytans lntningsvinkel, måste 

åter ytans area ökas i mån som lutningsvinkeln min

skas; och om man försöker att minska ytans storlek 

genom ~tt öka hastigheten, ökas friktionsmotståndet på 

D-fot 1 samma mån som lyftande kraften på samma 

~ta, och bottenytan kommer ~ålecles, - fastän minskad 

til l storlek - att likväl bibehålla samma (ikade frik-
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tionsmotståml, förorsa kadt genom <lrn mim;lmde lnt
nino·svinkeln. Um1er tlet man minskar ena motstånds
eleJ71entet i ett visst förhållanue, ökar man således 
samtidigt det am1ra i samma förhållande;. oc~1 samman
lao·da 1Jelo:ppet af dessa motstånd kan eJ mmskas un
<le~· elen gräns, hvartill uet kommer, <lå planets lut
ningsvinkel bestämmes :på ofvan nppgifi1e sätt. 

J.·G. B-c. 
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Engelska korvetten Challengers expedition. 

(Forts.) 
Setlan vi i ett föregående h~tfte redogjort for de 

olika arbetsmetoder och i11strument, room å "Challenger" 
användas, så vilja vi nu meddela följande resultater, 
hemtade ur franska tidskriften Revue lVIaritime et Co
loniale. 

Det har redan förut blifvit anmärkt, att studiet af 
de olika undervattenslagrens temperatur med all sä
km·het skulle gifva upphof till en ny teori för ström
marna. Maurys sinnrika system, hittills antaget nästan 
utan motsägelse, förslog i sjelfva verket icke fullkom
ligt för att förklara fenomenerna af vattenmassornas 
förflyttning i Atlantiska oceanens sköte, i synnerhet 
tillvaron af den undervattensström, som återfor de kalla 
vattenmassorna från polen till eqvatorn. Detta system 
har framför allt det felet, att nästan uteslutande stödja 
sig på elen ryktbara Golfströmmens verkan, hvars drif
kraft man svårligen kan fatta vara tillräcklig, för att 
framföra betydliga vattenmassor ifrån tropikerna än
da till nodpolen; och dessutom, huru föl'klara tillva
ron af samma fenomen i Södra Atlantiska oceanen, 
hvarest man icke kan åberopa Golfströmmens hjelp. 
Alla dessa betraktelser hade redan, sedan en tid till
baka, bragt flera lärde att tvifia på att Manrys teori 
vore vetenskapens sista ord. 

En lärd engelsman M. W. B. Carpenter, kon·e
sponderande ledamot af l'Institute de France, har ny
ligen bemödat sig om, att, pit gmnd af "Challengers" 
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observationer, uppställa, en mera tillfredsst~ilbmle och i 

synnerhet mera fnllstä]l(lig teori, som han benämner 

"Oceanernas Yertikala omlopps teori''. Den stöcler sig 

på <len principen, att olika temperaturer förorsaka 'olika 

täthet. En fö]jcl (leraf är ett ständigt vattenutbyte 

emellan cle kalla och val'lna zonerna, och emellan de 

öfre och undre lagren i h varje ocean. En lmll vattenström 

följer hafsbotten, gående från hvarje pol till egvatom, 

uneler det att en motsatt rörelse sker i cle öfre lagren, 

och drifver dem från eqvatom till hvarclera afpolema. 

Dessa öfre lager afkylas cU de komma i närheten af 

polerna och sjunka till botten, un(ler det att de båda 

undervattensströmmarne, som komma från polerna, och 

råka hvaranc1ra i närheten af eqvatorn, sträfva efter 

att återuppstiga för att ersätta cle varma lagren ; deras 

vatten utsättes i sin tur för solstrålarne, uppvärmes, 

och glider till polerna. Man kan beräkna att allmänna 

hastigheten af denna rörelse varierar emellan 4 och 8 

mil om dagen. 
"Porcupines'' observationer, gjorda från Ferrö-ban

karne till Gibraltar sund, hade redan visat att tempe

raturen aftager långsamt i samma mån som termo~le

tern nedsänkes i cle 1,620 första metern, men att elen 

faller nära 5° i cle 360 påföljande meterna, och faller 

på nytt långsamt ända till botten, under det att vat

tenmassan belägen emellan 1,620 ända till 3,600 meter 

bibehåller sig i grannskapet af 0° temperatm. 1\fan 

måste derutaf förutsätta tillvaron af en unelervattens 

polarström, och af ett öfre lager gående i motsatt rikt

ning, båda åtskil.jcla af ett bälte mecl blanclaclt vatten 

Det föreföll i sanning icke troligt, att denna sänkning 

i hafsvattnets temperatur, ifrån ytan och ner till botten, 

skulle hafva förorsakats utaf de öfre lagrens tryckning 

på de undra. 
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Denna sista uttydning bief för öfrigt snart funnen 

vara oantaglig, efter de lodningar som af samma "Por· 

cupine" utfördes i 1\'Ieclelhafvet. Man fann, att om 

sommaren, från och med omkring hundra famnar (180 

meter) uneler vattenytan, och om vintern, ifrån sjelfva 

vattenytan, förblir temperaturen i detta haf konstant 

ända till botten, bibehållande sig, allt efter orterna, 

emellan 12° och 13°, till och med på djup af 3,600 me· 

ter. Denna likstämmiga temperatur är ej annat än 

Medelhafvets normala vintertemperatur. Om sommaren 

up?värma _solstrålarne ytan, men vicl ett djup af om• 

krmg femtiO famnar (90 meter) är denna inverkan nä

s~n icke mera kännbar, och vid hundra famnar upp· 

hor elen alldeles. Häraf framgår, för det första, att de 

öfra lagrens tryckning på de undra icke är tillräcklig 

att afkyla dessa seclnare, för det anclra, att som detta 

vatten ej har mer än en ytlig förbindelse med oceanens 

stora bassin, så bibehåller sig clet lager som icke direkt 

inverkas af solstrålarne, vid en likstämmig temperatur 

samt för det tredje, att, enär ytans temperatur, till 

följd deraf att afdunstningen absorberar en stor del 

specifik värme, bibehåller sig ganska låg, så är solens 

direkta värmekraft begränsad, till och med vid sitt 

maximum, till ett lager som knappast öfverstiger 180 

meter. Det är sällsynt att finna hafsytans temperatur 

öfverstigande 29°. 

Det är icke utan, att denna 1\f:r Carpenters teori 

har några gemensamma punkter meJ Maurys, och i 

synnerhet med den, som 1847 framställeles af den rykt· 

bare franske fysikern M:r Pouillet, men densamma 

skiljer sig från dem genom följande två vigtiga grund· 

satser: för det första, att de öfra och unura lagrens 

rörelsehastighet icke anses tillräckligt stor, för att 

man skall kunna tilldela dem nawn af ström; för det 

andra, att den dubbla rörelsen icke är lokal, utan all-

5 
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män och sträfvar att göra sig gällamle i alla oce

aner. 
Blaml andra relativt gamla observationer af gan

ska låg temperatur tagna vid hafs botten, till och med i 

icke tropiska regioner, måste man bemärlm två serier, 

gjorda i Indiska oceanen mell termometrar skyddade 

för vattentrycket, och hvilka tydligt gifva tillkänna 

tillvaron af en undervattensström af kallt vatten, som 

konuner från södra polarzonen, och sträcker sig icke 

blott till eqvatorn, utan till och med något nordligare. 

Ka}Jten Shortlaml, förande engelska örlogsfartyget 

uHydra", observerade, under det att han verkställde 

en linie af lodningar för elen Indiska telegrafkabeln 

emellan Aden och Bombay, temperat.urer af 2°,5 på 

lljnp af mer ~in 3,600 meter. Kapten Chimmo har fun

nit, i öppna hafvet emellan Sumatra och Ceylon vid 

blott några få grader från eqvatorn, en temperatur af 

0°,7 på ett djup af 4,140 meter, och 0° vicl4,780 meter. 

Hvall mera är, vid unelersökningen af åtskilliga delar 

utaf Ostindiska arkipelagen, fann han temperaturen, i 
de emellan dessa öar befintliga mycket djupa kanaler

na och undervattensdalarna, beroende utaf deras mer 

eller mindre lätta forbindelse med oceanen åt söder. 

Sålunda är bottens temperatur i elen 4,800 meter djupa 

Celebessjön 3°,5, det vill säga 3°,5 högre än vid mot

svarande djup i fria oceanen, en skilnad som uppen

barligen härleder sig derifrån att Celebessjön är rela

tivt instängll. Ett af de märkligaste rön, som kapten 

Chimmo gjort, var i Soulouhafvet, som sträcker sig. 

emellan nordöstra kusten af Borneo och J\Iindanao, och 

som står i förbindelse med Chinasjön ungefärligen som 

Meclelhafvet med Atlanten. Om detta haf än icke är 

fullkomligt omringadt af land, så är det dock stängdt 

af unllervattensskär, inom hvilka djupet nedgår ända 

till 3:240 meter. Nu är vattenytans temperatur ena-
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handa i Soulonhafvet och i Chinasjön, termometern fal

ler ungefår lika mycket vid genomgåendet af de öfra 

lagren, men vid 360 meter faller temperaturen i China

sjön till 10°,5, och emellan 990 och 1,620 meter till 

2°,8, under det att elen i Soulouhafvet sänker sig myc

ket långsammare, ty den uppnår ej .10° förr än vid 

1,980 meter, och förblifver sedan konstant ti]] 3,240 
meter. 

Detta fenomen kan svårligen forklaras på annat 

sätt, än genom att antaga, att de undra lagrens tem

peratur blir i Chinasjön sänkt genom en från sydpolen 

kommande kall vattenström (det trånga och foga djupa 

Beringssumlet utestänger nordpolens vatten), *) under 

det att bottentemperaturen i Soulouhafvet, hvilket är 

fullkomligt inneslutet, och har formen af en omät

lig krater, måste blifva densamma som i de kallaste 

lagren, hvilka der kunna intränga. 

Ett annat ännn anmärkningsvärdare fenomen ob

serverades af skolfregatten "Mercure" från New-York, 

under dess resa från Sierra-Leona till Barbados. N og

grann t utförda lodningar gåfvo tillkänna, att det kalla 

vattnet påträffas närmare ytan i den heta zonen än 

i någon annan del af norra Atlanten. Se der återigen 

ett märkligt argument till förmån för den vertikala 

omloppsteorien; det är nemligen klart, att om det kalla 

lagret i botten stiger till ytan i den heta zonen, så 

skall den vattenmassa, på hvilken solstrålame ej direkt 

inverka, cler hafva lägre temperatur än i de tempere

rade zonerna. Alla dessa särskilda observationer tag

na på olika punkter af J. ordytan af samvetsoTanna 
. ' o 

observatörer, måste redan hafva låtit ana de stora grun-

"') Detta iir en personlig tanke utaf M:r Carpenter. Nya lodnin

gar verkställda i och for nedläggandet n f en telegraflmbellång~ Aleutiska 

öarne, hafva dock bevisat tillvaron af en polarström kommande från 

Beringssund . DPn ligger helt niira vatt enytan , och iir af betydlig viud. 
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gers '· kryss11ing till fullo bekräftat, och som vi på 

följande s~itt kunna sammanfatta: 

l:o. Bottens temperatnr i norra Atlanten bibehåller 

sig i allmänhet emelhm l 0 ,7 och 2" ,2, med någon 

s~inlming mot norr förorsakad af Jen från norra 

polarbassinen kommamle strömmen, och med en 

annan sänkning mot eqnLtorn, hvarest elen södra 

polarströmmen påträffas. 

2:o. N orm Atlantens hela vattenmassa bibehåller sig, 

ifrån ett cljnp af 1,620 meter och ned till botten, 

vid en temperatur af l 0 ,7 till 4°,4. 

3:o. Som det kalla vattnet ständigt stiger ifrån botten 

upp till ytan i den heta zonen, så måste man der 

tr~iffa på cle kalla Jagren n~irmare ytan, än vicl 

högre nordliga och sydliga latituder. 

4:o. Som förbindelsen emellan eqvatorn och elen södra 

polen i södra Atlanten är mycket lätt, så måste bot

tens temperatur der vara lägre än i norra Atlanten, 

och denna sänkning måste ~ifven utsträcka sig 

norr om eqvatorn. 
5:o. Af samma orsak följer, att unelervattens-polar

strömmen är i södra Atlanten icke allenast kal

lare, utan äfven omfångsrikare än i norra At

lanten. 
Låtom oss nu i detalj unelersöka resultaten af de 

af "Challenger" utförda loclningarna. 
Den första linien löper sneclt igenom norra Atlanten 

ifrån Teneriffa (28" nord) , till S:t rrhomas (18° nord), och 

unelersöktes från elen 14 Februari till den 16 Mars. Djupet 

tilltar, mecl blott ett enda anmärkningsvärclt undantag, 

ifrån 3,240 meter, erhftllna helt nära 'l'eneriffa, till 5,670 

meter på 37° 20' V. Long., hvilket sednare djup är det 

största som ft-innits i elen östra bassinen. Det omnämnda 

unelantaget är en plötslig höjning af botten, ifrån 3,600 
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till 2,745 meter, påträflad vid ett af-;t:''md aJ 1J8 mil8. V. 

om Fenö. Ifrån 37° 20' till47° vestlig longitud minsluts 

djnpet efterhand ända till 3,420 meter; denna hafsbot

tens höjning, som man har kallat '' le ba11c du Dolphin", 

delar miclten af Atlanten i två bassiner. Djupet till

tar seelan till 5,445 meter, som det uppnår på 64° vest

lig longitud helt nära norra ändan af små Antillernas 

kedja. Ifrån denna punkt höjer sig botten hastigt än

da till ön Sombrero. 
På hela Llenna sträcka stiger ytans temperatur 

ifrån 18°,33 ti.ll 24" ,44; men man måste ihågkomma att 

ankomstpunkten är 10° sydligare än den punkt hvari

från man afgick, och att dessutom våren framskrider 

medan observationerna pågå. l\ian finner en tempera

tur af 10" vid 630 meter, och elenna temperatnr bibe

håller sig konstant vid detta djup, hvar<tf man måste 

sluta till att solstrålame här alls icke hafva något in

flytande. Inunder resa sig isothermlinierna af 7Q ,2, 4 ,4 

och 3°,9 litet emot elen vestra bassinen. lYien det an

märkningsvärdaste fenomenet är Jock, att bottentem

peraturen är i elen djupaste delen af östra bassinen 

l 0 ,0, under det att, i elen djupaste delen af den vestra, 

densamma blott uppgårtill l 0 ,3, h vilket klart visar attelen 

sydpolariska undervattensströmmen sträcker sig nord

vardt ända till höjelen af S:t Thomas. 

"Challenger ;' lemnacle S:t Thomas elen 24 1\Iars, 

och styrde norclvarclt mot Bermudas-öarue (32" nord). 

På föga afståncl från S:t Thomas fann man en ovanlig 

sänkning af 6,975 meters djup. De utförliga beskrif

ningar, som kapten Nares gifver om denna lodning, 

elen eljupaste som man hittills med noggrannhet gjort, 

lenma inga tvifvel om dess riktighet, isynnerhet om 

man tar i betraktande elen egendomliga tilldragelsen 

att de båda termometrarna, hvilka förut hade uthärdat 

ett tr.-yck af nära. 4: tons per qvadrattum (563 ],ilogr. 
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per q vatlrat-centimetee), krossaLles u ta f Jet tryck af 
43/.1 tons per qvadrattnm (668 kilogr. per qvadmt-cen
timeter) som de denna gån(}" utsattes for, hvilket ""J·or-

"' b. 

de att bottens temperatur ej kunde iakttagas. Ifrån 
nyssnämnda fördjupning höjer sig botten åter gradYis 
till 4,455 meter, som den uppnår i omedelbar närhet 
af Bermudas, som synes utgöra hufvudet på en nära 
4,830 meter hög kolonn, hvilken hvilar på en mycket 
smal bas. Enligt all förmodan är denna kolonn e~ 
korallformation, som börjat att bilda sig då den nuva
rande hafsbotten Yar, enligt den af Darwin antagna 
teorien, närmare ytan, och som bibehållit sig vid sam
ma höjd allt efter som djupet tilltagit. Det mest an
märkningsvärda på denna linie emellan S:t Thomas och 
Bermudas, är den stora tillökning i tjocklek, som lagret 
innefattadt emellan 15°,5 och 18°,3, får; denna tillök
ning fororsakas icke blott utaf den aftagancle tempera
turen hos ytan, en följd af lodningsliniens nordliga 
riktning, utan äfven genom 15°,5 isathermens lutning; 
den sänker sig nemligen ifrån 3,600 till 5,400 meter, 
oaktadt 4°,4 isnthermen snarare går uppåt än nedåt. 
Denna egendomlighet, som man återfinner i de följan
de lodningslinierna, får troligen tillskruvas en sidogren 
från den stora Eqvatorialströmmen, som, utan att in
tränga i Caraibiska hafvet och Mexikoviken, bryter 
sig mot Antillernas östra kedja och halfön Florida (?), 
och blir då återsänd mot nordost, utan att derför blan
da sig med den egentliga Golfströmmen. 

Den 21 April lemnade "Challenger'' Bermudas och 
styrde kurs på N e w-Y ork, passerade Golfströmmen, 
och fullföljde sina lodningar och temperaturobservatio
ner ända till grunden vid Sandy-Hook. Norr om Ber
mudas fann man snart ett djup af 4, 770 meter, som 
sedan ökades till 5,130 meter, och som bibehöll sig i 
Golfströmmen vid mera än 4,680 meter, hvarefter det 
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J1astigt a.ftog till kusten af Förenta sta tema. '' Challen
ger" styrde sedan kurs på Halifax, Inrarest elen anlu·ade 
elen 8 111:aj , och afgick åter derifrån elen 19 till Ber
mudas, dit den anlände elen 31, efter att återigen hafva 
skurit Golfströmmen, och då iakttagit det sänleles egna 
fenomenet med elen kalla vattenzonen, som skiljer 11yss
nämncle ström från amerikanska kusten. 

Vid unelersökningen af dessa tvenne sektioner be
fanns, att de observationer som gjonles på de undre 
lagren, stämde fullkomligt in med hvad man hittills 
hade iakttagit. Bottentemperaturen, som emellan S:t 
Thomas och Bermudas småningom höjer sig från l 0 ,3 till 
l 0 ,7, visar att elen sydpolariska strömmen upphör att 
hafva någon inverkan på sistnämnda stället. 1\Ien emel
lan Bermudas oeh Halifax går bottentemperaturen åter 
progressivt ned till l 0 ,5, hvilket visar att man närmar 
sig elen mindre starka nordpolariska strömmen. Emellan 
Bermudas och Golfströmmen träffas 4°,4 isothermen p:'i 
1,170 meters djup. 

De öfra lagren erbjuda här anmärkningsvärda egen
domligheter. De fyra på llYarandra följande bältena 
emellan 4°,4 och 7°,2, emellan 7°,2 och 10°, emellan 10" 
och 12°,8 samt emellan 12°,8 och 15°,5, äro jemförelsevis 
smala; man finner nemligen en minskning af mer än 11° 
emellan 504 och 1,116 meter. Det lager h vars temperatur 
öfYerstiger 15°,5, har deremot en mycket större tjocklek; 
15°,5 isothermen, som man fann på 360 meter vid S:t 
Thomas, påträffas här icke förr än på 594 meter, och 
detta oaktaclt en betydlig nedsänkning i ytans tem]Je
ratur, hvilket gör öfvergången till Golfströmmens var
ma vatten så ,mycket mera kännbar. 

Af "Challengers" observationer framstå mycket 
tydligt, att elen sanna Golf- eller Floridaströmmen ej 
är annat än en af nppvärmdt vatten, ganska begrän
sad flod, hvars bretlcl vid Sa,nlly-Hook ä.r n~ira 60 mil. 
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och som vid Halifax delar sig i flera grenar och bildar 
ett slags delta; dess djup öfverstiger ingenstädes 180 
nieter. Denna flodlöper ofvanpå det märkvärdiga lagret 
innefattadt emellan 15°,5 och 18°,3, hvars tjocklek åt
skiljer Atlantens vestt·a bassin ifrån dess emellan Bel'
mudas och Azorerna belägna östra bassin. Vid ej 
fullt två gånger detta lagrets djnp, påträffas Polar
strömmen. 

Man har redan länge vetat, att Golfströmmen är 
skiljd från amerikanska kusten genom ett -vattenbälte, 
hvars temperatur är lika mycket lägre än latitudens 
normaltempera tur, som Golfströmmens är högre än den
samma. Öfvergången i±i·ån ett bälte till ett annat är 
så plötslig, att man gifvit det kalla . vattenbältet namn 
af kall mur (cold wall). Hittills har man ansett detta 
bälte som en fortsättning utaf den fi·ån Grönland och 
Labrador kommande strömmen hvilken, drifven af nord
liga vindar, skulle gå förbi New-Founclland, sedan 
kringgå New-Skottland, dubblera Cap Cod och slutli
gen efter att hafva följt Förenta staternas kust, ut
gjuta sig i sjelfva Floridakanalen. l\fan har dock ej 
något annat bevis för denna strömsättning än vattnets 
temperatur, ty rörelsen vid sjelfva ytan af detta lager 
är knappast märkbar söder om N e w-Y ork. 

De amerikanska observatörerna hade redan haft 
mycket bryderi att förklara detta kalla vattenlagrets 
fortsättning uneler Golfströmmen. De ombord å "Chal
lenger" gjorda observationerna tydliggöra, isynnerhet 
på höjden af Halifax, detta fenomen biittre än någon
sin förut blifvit gjordt. Icke blott de bothymetriska 
isathermerna af 15",5, af 12°,8 och af 10°, utan äfven 
de djupare isathermerna af 7",2 och af 4°,4, resa sig 
mot ytan allt eftersom man närmas kusten, så att man 
der finner en tempe~atur af l 0 ,7 på 150 meters djup, 
hvilket man längre sydvardt ej skulle träffa förr än vid 
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ett djup af 3,600 meter. Vi skola längre fram under
söka orsakerna. till detta märkvärdiga fenomen. 

"Challenger" lemnade Bermudas den 12 Juni, öf
vergick Atlanten i ostlig riktning, passerade något norr 
om Azorerna och styrde sedan något sydvart för att 
uppnå, Madeira, der den ankrade den 16 Juli. Det 
djupaste lodskottet erhållet emellan Bermudas och 
Azorerna }ir 5,175 meter, och den lägsta temperaturen 
l 0 ,67. Den vigtigaste iakttagelsen gjord på denna sek
tion, är att det tjocka lagret emellan15° ,5 och 18°,3 fort
sätter ända till 43Q 20' ostlig longitud, men fortunnas 
seelan hastigt under det att 15°,5 isathermen närmar 
sig ytan. Samtidigt sänker sig 4°,4 isotherme_n, och de 
fyra mellanliggamle bältena återtaga ungefär sam
ma läge, som de innehade emellan Teneriffa och S: t 
Thomas. 

De följande observationerna gjortles långs östra 
kusten af Atlanten, emellan Madeira och Cap Verds
öarna. På denna sektion fann man lagret under 4o ,4 
till sin tjocklek forminskadt, oaktaclt ytans temperatur, 
till följd af grannskapet med eqvatorn, ökats från 
21 o ,7 till 26°' l. 

Det öfra och varmare lagrets aftagande i tjocklek 
är ännu skarpare markeradt i den näst följande sek
tionen, som går helt nära S:t Paul (32°20' V), skär 
eqvatorn och fortsätter forbi Fernando-Noronha (4° 
S. och 35° V.), till Pernambouco (7° 30' S.). Un
der hela denna sträcka är vattenlagret öfver 4° ,4 
isothermen mycket tunnare än forhållandet var emellan 
Teneriffa och S:t Thomas, ty denna isatherm reser sig 
emellan Fernando-Noronha och Pernambouco till 540 
meter ifrån vattenytan. Äfven här finner man en östra 
och en vestra bassin afskiljcla genom en upphöjning, 
som synes vara en förlängning utaf "le bane du Dolphin ". 
Bottentemperaturen i elen östra bassinen, hvars medel-
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djup iir 4,500 meter, uärmar sig l ", G7, unrler det att 
man i den vestra bassirren påträffar samma temperatur 
vid 3,240 meter. Densamma · aftager sedan gradvis, 
och är vid 4,095 meter 0°,67, och vid 4,455 meter 0°,28. 

Således finnes på Lotten ett lager af 1,080 meters tjock
lek, hvars temperatur så betydligt understiger den i 
hvarje annat unclervattenslager, med unelantag af den 
heta zonen i norra Atlanten, att man icke kan betvifia, 
att detsamma kommer från sydpolen. 

Ett annat vigtigt förhållande framgår tydligen af 
"Challengers" observationer i dessa vatten nemligen, 
att salthalten minskas hos vattnet vid ytan, hvilket är 
en öfverraskamle likhet med förhållandet i de arktiska 
hafven. .Medeltalet af åtta observationer, tagna emellan 
S:t Thomas och Bermudas gifva 1,0272 som specifik vigt 
hos vattnet vid ytan, och l,02G3 hos vattnet vid botten; 
under det att aderton observationer tagna emellan Cap 
Verdsöarna och Bahia gifva vid vattenytan l,02G3, och 
åtta observationer vid botten 1,0261. Detta anmärknings
värda förhållande, jemte förminskning i tjockleken af 
det öfra varma vattenlagret, förena sig att antyda en 
uppåt mot ytan gående rörelse hos de nedra kalla 
lagern. 

Sedan "Challengeru den 25 September lemnat 
Bahia, styrde den långs sydamerikanska kusten till ön 
Abrolhos (20° S.), gick derefter snedt öfver södra At
lanten till Tristan d'Acunha (36° S.) och följde sedan 
ungefär samrna paraHel till Goda Hoppsudden, der den 
ankrade i slutet af Oktober. 

Af under denna resa' gjorda observationer visar 
det sig, att äfven södra Atlanten är delad i två bassi
ner, och att ön TTistan d' Acunha är högsta punkten på 
den ås, som åtskiljer desamma, och hvilken efter all 
sannolikhetförenar sig med "le bane dtt Dolphin". Det 
största d.jtlp man funnit i den vestl·a bassinen .är 4,280 
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meter, elen deremot svarande temperaturen 0° ,G. Största 
djupet i den östra bassinen är 4, 770 meter och den der
emot svarande temperaturen 0° ,5 . Man måste vänta sig 
att finna bottentemperaturen lägre i den vestra bassi
nen än i eqvatorial-zonen, emedan det kalla vattnet i 
denna zon ej kan dit intränga utan att genomgå någon 
djupt liggande kanal i närheten utaf den amerikanska 
kusten. Tillvaron af en kall undervattensström bevisas 
äfven tillräckligt derutaf, att l 0 ,67 isothermen reser sig 
stundtals ända upp till 2, 700 meter ifrån ytan, så att 
botten i södra Atlanten sålunda betäckes utaf ett lager 
af åtminstone 1,400 meters tjocklek med en temperatur 
af 0°,56 till 1°,67. 



Berättelse, 
uppliist vid Krigsvetenskaps-akademiens sammankomst 
den 19 Oktober 1875 af Föredraganden i Sjökrigsve
tenskap, Kom.-kapt. at 1:a klassen m. m. Friherre 

B. O. Stackelberg. *) 

Under det att värnepligtsfrågan inom vårt land alltj emt viintar 
sin lösning, stilila sig deremot vetenskaperna med efterföljansvlird 
beredvillighet nuder fanan, och af deras stora rike finnes viii numera 
knappast något område som undandrager sig att, medelst bidrag till 
krigsvetenskapslegionen, fullgöra sin vHrnepligt. 

Att vid sådant förh/illande griinsern~l för !n-igsvetenskapen, be
traktad såsom ett helt, nalkas det oiindliga, Hr naturligt. Till och 
med betrUffande särskild t den del af det hela, om hvilk<it nu närmast 

är fråga, har det blifvit sagdt - och alltför mycken Ufverdrift torde 
orden nlippeligen innebära - att Sjökrigsveteusk3pen, likasom verlds
hafvet, famnar alla land, och såmedelst, på sitt siitt, allt menskligt 
vetande. I alla händelser är det ett vidstrilekt fiilt, som blifvit mig 
förelagdt af e 19 Akademiens stadgar - en böljande rymd af så 
öfverv;;ldigande storhet, att jag, böjande mitt hnfvud , men utan blyg
sel, bek;;nner mig sakna ormod och kunskaper» att begifva mig på 
djupet. Emedlertid, och litande på det öfverseende som god vilja 

har att pår;;Jma af dE<t upplysta omdömet, har jag icke velat undan
draga mig att, efter måttet af mina krafter, söka att verka i det 

Jllig anförtrodda uppdragets syfte, och öfverlemnar härmed gerna det 
anspråkslöst lilla, wm, under årets lopp, hafvet fiirt till min strand . 

Uti · det statsrådsprotokoll öf\·er sjöförsvarslirenden, hvilket åt 

följde K. 11-I:ts nåd. proposition till inn~varande lirs riksdag, nämnes 
den engelska rammen «Hotspur.o såsom liimplig att tagas till förebild 

vid byggandet af det ramfartyg, som vore iimnadt att anskaffas f<>r 
svenska flottan; och då niimnda engelska fartyg alltså fått en särskild 
betydelse för oss, synes det som simlie nedan meddelade uppgifter 
om detsamma, icke sakna allt intresse. 

*) Red. har trott sig bereda Tidskriftens lä~ are ett nUie, genom 
alt här återgifva denna, ur Krigsvetenskaps-Akademiens Handlinga!· 
bemtade uppsats. 

• Flnf.<J)/11'", pnnsmdt ram fartyg, bygd t af jern. Dess !Hngd mel
lan pcrpt•tH1 iklnrna: 235', stlirsta bredd: 50', djnp i rum
teet: 20 ,1· , djupgiiende akter : 20 ,8··, f;n·: 19 , allt en

geli'h mi'ttt. 
Deplace ment (beriilmadt): 4,010 tons. Fartygets hda och >erk-

lign vigt: 4,300 tons 
Hiistkrafter, nominela: 600; indikerade: 3,497. 
Brsiittninq: 175 man. 
Provinnt fGr l månad. 
Kolittg.i'•ng med full fart: 80 tons i dygnet. Kolförråd : 300 

tons: allto/t fiir 3{- dygns g:lng. Begagnas expansion, kan 
kolförrudet riiclm 6.\ dygn. 

Bestyekning: l st. 25 tons (9,24 dec tums (27c.m)) refflad ka
·non pil viindskifva i fa st pansartorn; 2 st. 64 'ii :ga (3,2 tons 
af ungef.: 16r.tH. kaliber) refflade kanoner på iippet däck 
akterut., sa mt dessutom l st 12 'ft:g fiiltkanon och l st. 9 

'ffg båtkanon. 
Tackling : två låga master afjern med h var sitt gaffelsegel, hvilka 

sistniimnda, tillika med en stagfock, utgöra hela segelytan. 

En fmgslnp och 7 amlra bi'ttar. 
Två p•:opcllrar. 
X ngmaskinerna af Napicr, horizontela med [, tergliende ve f. 

stakar; cylindrarna midskepps och fri gång emellan dem; 
ytkondensor. Cylindramas tviirlinie 64"; slagets Hingel : 2 9 
antal slag vid full gång: 100 i minuten. 

Å ngpannor: 5, af hvilka 3 stora och 2 smHrre. 
Å ngtryck i panuoma : 35 t[ . 

Två siirskilda fmgmnskiner för åstadkommande af luftvexliug i 
sjclfva fartyget, och två d :o för luftyexling i pan~or o~h 
maskinrum. 

Sidop~.nsaret utg<>res af et! inalles 6 6" bredt biilte, hvars 
öfverkaut når 18 ' öfver vattenlinien . Öfra stråket af pan
sarbU!tet. har 11" tjockt jern pil 15' t.eakbacknit;g: nedra 
st.rllket: 8" jern på 12 · backning. I jemnhöjd med pansar
hiiltets öfyerkant, d. v. s.: 18'' öfver vattnE't, iir fartyget fiir
sedt med ett diick, k!Hdt med 3 a 3} tum tjocktjernpansar. 
Ofvauom detta pansnrdiick, på hvilket tornet och denned 
sammanhiingand e hröstviirn (till skydd för skorsten, ratt, 
truppuppgångar m. m) h vii~ , fort sUtta fa rtygets sidor utan 
pansar till lagom hiijd öfv~r vattnet, hvarest de samrnan

bindas af llnnn ett diick. 
Tornet, som är fast och h vilar på pausnrdiicket, genomgår iifra 

d H ck och erbjud Pr 4 port öppningar fur sin p<"• viindskifm 
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stående kanon. Pansaret, pf1 siwiii torn som bröst.vllrn, ut
göres af 8'' jern oeh 10" backning. 

Ämnad fart : 12 a 13 knop; verklig fart: 11 knop. 
De1jemte sUger sig sjelft att förskeppet under vattnet utskjuter 

i den nlibbformiga spets, som kallas ram ·~>), och af hvilken iifven 

hela fartyget fått sitt namn. 
Men om iin undervattensniibbet sålunda ger namn åt fartyget, 

lir likväl denna förskeppets egendomliga ~kapnad icke nog, och man 
skulle kunna tilliigga: icke ens behöflig, för att ramfartyget skall göra 
skäl för namnet. Då första gången ett farlyg rammade ett annat, 
skedde sammansti\tningen sannolikt af våda. Af skadan blef man 
vis; den menskliga förstiirelselustan, vaken och uppfinningsrik som 

alltid, såg ett nytt vapen i sina hiinder, och fursummade icke att an
vända det. Men när och af hvem detta vapen först begagnades af
sigtligt, torde vara svårt att afgöra; måhända icke ens fenicierna, 
eljest verldens liirornästare i så mycket, kunnat lemua besked härom. 
Säkert iir att uppfinningen icke lir ny; pil sin höjd är hon •1terupp· 
lifvad, om ens detta kan sUgas om en uppfinning, som, om lin ofri
villigt, likviii tilllimpats iinda från sjiifartens tidigaste början, och 
sedermera, tyviirr, gjort sig påmind alltför ofta, for att någonsin hinna 
att falla i glömska. Emcdlertid kan icke nekas, att ju ramning ~:l

som anfallssätt, i vår tid ft1tt ökad betydelse, och hiirtill torde isyn
nerhet två omstiindigheter hafva bidragit, nemligen ångans införande 
såsom drifkraft för fartygen, och dessas kllidande med pansar. Af 
dessa tvf•, ilngan och pansaret, har den förra inverkat mera omedel
bart, mera rakt på saken, genom att förliina fartyget större hastighet 
och ökad manöverförm:lga: pansaret deremot har utöfvat sitt infly
tande pil omvligar, å ena sidan genom att skydda mot artilleriet'och 
såmedelst framkalla behofvet af lin våldsammare förstörelsemedel vid 
sammandrabbning, och å andra sidan genom att gifva fartyget ökad 

*) Jag har icke tvekat att anviinda benämningen ram, och anser 
mig dermed icke hafva brutit mot e 3<> af akademiens stadgar. Viii 
har man, fiirmodligen under antngande att detta ord vore främmande 
for vilrt språk, gjort åtskilliga öt\·ersiittningsförsbk, ehum man dermed 
endast lyckats att åstadkomma sådana mer eller mindre oegentliga, 
allt annat iin tilltalande namn som A.l'ljsuagye, Strid,/m,q,qe, Vr!dur
skepp, Pansarliråcka, o. d.; men danska och norska språken hafva 
,·amme (slå, träffa) af :Molbech härleclt från isländskan, der det heter: 
•·amma; svenska ordböcker upptaga i enahanda betydelse: ram mu, 
med hvilket ord föröfrigt hva1je svenskt sjömansöm iir fortroligt; 
Webster nppgifver att engelska o~det ram kommer frå? det isliind
ska ,.w11r som lä re r betyda: kraft, och ganska sannohkt synes det 
alltså va;a att England fått ord~t iufvrd~ öfv;r Skandinavien. och 
icke tvlirtom. I Svenska akadmmens ordlista aterfinnes det Visser
ligen icke ännu, men kau ju m•ijligen blifva upptaget i en kommande 
upplaga af samma. 
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tyngd - en oliigenhet muhiiuda i r11la anctra fall, men af förtritffi i g 
verkan vid mmning. 

Att hvmje fartyg i större eller mindre mån kan tjena som ram, 
torde tydligen framgå af de talrika ombordliiggningar med beklaglig 
utgång, om hvillm sjöolyckornas d1gra bok har att förtlilja; men tyd

ligt Hr iifven att ramningsförmågan växer i samma mi'm som henurs 
betingelser: fartygets fart och massa, samt att dessutom, sil snart fril
gan flyttas från slumpens område, från ett sammantriiffande på måfå 
till en handling med berådt mod, manöverfärdighet hos fartyget och 
frlimst af allt, kallbloditi beslutsamhet hos fartygschefen, jemviil ltro 
oeftergifliga viikor för att en förkrossande ramning skall kunna ut
föras med beräknad framgilug. Att föröfrigt ramfartyget i sin helhet, 
och isynnerhet furskeppet, bör vara starkt och viil förbundet, för att 
sjelft knnmt uthiirda det slag det milttar och slår, är naturligt; der
emot torde undervattensniibbet, sjelfva rammen, hufvudsakligen af
sedd att äfven med mindre våld kunna åtkomma och genomborra 
motståndarens ömtåliga botten nedanför pansarbiiltet, vara af mera 
underordnad betydelse vid fullsHindig ramning - en åsigt som också 
synes hemta stöd af det anmärkningsviirda förhållande att vid de 
enda stridstillfiillen om hvilka sednare tids sjökrigshistoria antecknat 
att allvarsam mmning egt rum, nemligen, å Ramptons redd 1862, 
der nordamerikanska sydstaternas tillfiilligt pansarkliidda fregatt 
»Merrimac» krossade nordstaternas opansrade fregatt «Cumberland», 
och vid Lissa 1866, då österrikiska pansarfregatten d\Iax» gick ita
lienska pansarfregatten <Re d'ltalia~ i sank, ingendera af de anfal
lande, h varken «Merrimac• eller «Max», var försedd med egentlig ram, 
under det att rammen «Affondatore•, som på italienska sidan också 
deltog i slaget vid Lissa, icke under hela den ganska låugvariga 
drabbningen kom i tillfälle att med sin niira 30 fot långa rant göra 
de österrikiska fartygen ringaste skada. Mil de~med likviii ingalunda 
vara sagd t att den af vattnet dolda, försåtligt framspringande spetsen 
icke iir farlig. Tviirtom anses den vara så farlig, och detta icke 
allenast fl)r fienden, att t. ex. eugelsmi.innen försedt somliga af sina 
stora pansarfartyg, såsom «Temeraire» och <ShannOIP», med liis ram, 
att kunna anbringas eller borttagas allt efter omstiindighet.erna, och 
iimuad att intaga sin plats endast vid krigstillflille, men icke under 
fredliga öfuingar, för att icke föranleda olycksfall - en anordning 
flir öfrigt, hvnrs lämplighet må lem n as derhiin . H vad jag velat antyda 
iir endast att sjelfva rammen icke iir hufvudsak, om liu stundom af 
god verkan, och att ramfartygets förtrliffiighet och förmåga att i en 
~kicldig befiilhafvares hand viii fylla sin bestämmelse, förniimligast 
bero af dess iart, ma'{sa och ttuuujrerf/irdiylu·la 

.Men lifveu om dessa tre hufvuddygder göra tillfyllest i sjelfva 
ramningsögonhlickct , iiro dA likviii irl<c tillriiPkliga. ögonblicken förut . 
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För att icke blifva skjntL't i sank eller i brand pf• viigen till mulet , 

muste ramfartyget kliida stg i pansar; för att icke · giickas af lifven 

en alldeles opansrad motståndare, som gör samma fart, måste det 

mm hestyckadt ; med ett ord: för utt reda sig i stridens olika lägen 

och uiljaktigt kunna underhålla sin fiende, må~te det, sit att siiga, 

tala samma språk som han. Man förestlille sig t. ex: att "Hotspur» 

icke hade någon best~ckniug, och att han i fri och öppen sjö mötte 

ett fiendtligt fartyg sådant som vår nya kanonbåt «Blenda». "Bieuda» 

har intet punsar, men förer en pansarbrytande kanon och gör 11,5 

knop~ fart, under det att "Hotspur » gör endast 11. H vilketdera af 

de två fartygen skall komma att gå segrande ur tvlikampen , kan 

med temlig visshet filrutsHgas. Til!f()]je af sin öfverliigsna hastighet, är 

det hela tiden "Blenda» som väljer och bestiimmer sin stulluing till 

och sitt ufstånd från motståndaren, pit samma gång hon, så fort hon 

hinner, hauu·ar hans pansar, som förr eller sednare måste gifva vika. 

Och hon har god tid . «Hotspur», underlägsen i fart , kan icke kom

ma undau och icke heller anviinda sin ram mot en fiende som al

drig behöfver komma honom f~r bogen ; han är för tillflillet ingen

ting annat iin en viljelös skottafla, som overksam och undergifven 

måste bida sitt öde - ett öde så mycket bittrare som en enda ka

non ombord skulle varit honom nog att jnga den liittfotade, tunu

klitdua nUsperlan på flykten eller i sank. Och den m\ förlamande be

löigenhet - hvilket hårdt och vanEldigt ståndaktighetsprof för iifven 

den modigaste, den pligttrognaste besättning. 

Granskar man nu den engelska rammtm «Hotspnrs» egenskaper, 

för att bilda sig ett omdöme om i hvad mi'm desamma kunna anses 

motsvara ofvan uppstilida allmUnna fordringar på ett god t ram fartyg, 

så visar sig, först betrilffande 11utlltlrert(i.,·diylu:ten, att fartyget, hvars 

IHngd, bredd och djnpgfteude icke stå i något på denna egenskap 

menligt inverkande, iub,.rdes förhållande , framdrifv(•S af två utaf 

hvarandra oberoende propellrar, och att roder och öfrig styrinrätt

ning, h vars öfver vattenlinieu beliigua delar skyddas, dels af fartygets 

sidopansar, dels af det på diteket stående bröstviiruet, kunna skötas 

såviil för hand som med tillhjelp af ångmaskin, hvadau, och ehuru 

Hfven andra omstiiudigheter kunna utiifva större eller mindre infly

tande på manöverförmågan, detta viikor likväl synes vara viii fyldt. 

Likaså torde m,-,s ,an, 4,300 tons = !0,320,000 skålpund, vara till

fredsstiillande. Önskligt vore att detsamma kunde sägas om f art e u: 

men här befarar j ag att man skall påtrUffa en svag punkt. «Hot

spurs» fart , beriiknad till 12 a 13 knop, uppgår i verkligheten till 

endast 11 knop. Sauut Ur visserligeu att en tyngd af 10,000,000 

skålpund , slungad mot sitt mål med en haF tighet af 19 fot i sekun

den, utöfvar en sådan kraft att iiuuu intet furtyg flutit som förmått 

biira det vUldiga slaget, och att Il knops fart fur den skuld kan 

Hl 

an ses vara nog i samm and rabbningens stund . Mrn tl!l iir m,'dct re

dan hunnet. Helt annorlunda gestalt a sig förhållamiena dessförin nan; 

en skenbart kort viig kan dft vara ganska lång och Yansklig, helst 

målet sjelft är rö rligt. och fö rmodligen b estyclmdt med pausarbrytan

de kanoner, son1 icke lära und erlåta att strö sina törnen. Kommer 

så hiirtill att hv:uj e minu t ftir sig, erbj uder en tidrymd mer lin till

riicklir:t lång att låta ett gynsa mt till fäll e glida ur handen, så torde 

angeliigenheten af att, genom öfverl iigse n fart hos fartyget, kunna 

bringa dessa minuter till s[t 1ft so m möjligt, ligga i öppen dng. Och 

företriidesvis torde detta gii ll a i fråga om ramm en; detta anfallsvapen, 

som framför allt och mera ii n något. annat stridsfartyg, lir iimnadt att 

gå briistgiinges ti ll viiga, lH·a rs hufvud nppgi ft just. iir att upphinna sin 

motvilliga motståndare, för a tt med vo"tld tt·iinga honom på lifvet och 

krossa honom , och som följaktligen icke fullt nått sin bestiimmelse 

fö rr ii n dess förstiif klingar mot det fiendtliga pa nsaret . Skall ram

men knnna väl 11 t föra sin visserligen föga konstlade, men derför in

galund a ltilta uppgift, bör väl han om någon vara utmstad med för

måga att sj elf bestUmma riitta iigonblicket fur sit t anfall, och kunna 

icke allenast begagna, utan fastheldrc framtvinga det gynsamma till

fiille, som inge n fiende gerna sj elfmant erbjuder. Men 11 knops fart 

i v?tra dagar , skii uker ieke denna iifverliigsenhet. 

Vidkommande åter »Hotspurs» pausar och artilleri, så torde des

sa uödviindiga delar båda få anses motsvara billiga fordringar. Den 

hufv ndsakliga bestyckningen, en 9,24 tums, 25 tons refl1ad kanon, iir 

visserligen blott en dverg i j emförelse med den 81 tons jettekauon, 

som, U!J.CJd i W oolwich, i deRsa dagar und ergått sin fUrsta förberedan

de profskj utuing, och hvars spetskula ensam väger en half ton. Icke 

heller Htrer »Hot.spurs» 11 tums pansar kunna utestänga den kulan, 

satt i rörelse af 250 U krnt : men fullkomligheter får man icke be

glira , och huru skall num dessutom kunna tillfredsstilila båda rivaler

na pansar och artilleri. Deremot skulle jag tro a t.t det fasta kanon

tornet utan synnerlig sv[Lrighet, men t ill vHseutl ig f<> rdel för fartygets 

stridsLarhet, kunde utbytas mot ett kringgående torn, i ungefärlig 

likhet med det. i h vilket den pansarbrytande kanon en står ombord å 

den sednare lin »Hotspur» bygda engelska rammen »Itupert» . Kanon

tornet finge då endast en portöppning i stilHet for fyra, och denna 

skulle dessutom kunna vara minclre iin hvar och en af dessa, hvari

genom såväl kanonen som dess betj ening finge billtre skydd, på sam

ma gång so m de döda vinkla rna blefve både färre och smärre. Far

tygets bredd och beskaffenhet i öfrigt, synas icke liigga hinder i vä

gen fu t en såd an anordning. 
De aumiirkuingar j ng , ti llåtit mig att framst:illa mot »Hotspur», 

hindra mig emellertid ingaluucla at t anse detta fartyg mycket. väl 

ku nna tj ena våm bl ifvande rumfartyg till fiirebilcl, i samma mening 
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likdl som den , hvilken , <>nligt min nppfattning, tydligen finnes an
oifven i ofvnu i'tberopade statsrådsprotokoll, nemligen , att förebilden, 
förmodligen vald hufvudsakligen för att såmedelst antydn. arten och 
storleken af det fartyg, som blifvit ifrftgasatt att anskaffas, icke skulle 
vam så bimlnnde, alt ju icke alla afvikelser frfm densamma borde 
ske, hvilkn innebnre förbiittringar, ell er som, vid tilliimpningen på 
dra förlu1llallllen, eljest befunnes iindamr.Iseuliga och Unskvilrda; och 
icke ett ögonblick betvillar jag våra ingeniörers förmåga att, i hvad 
på dem ankomme, vii! utföra uppdraget att med ett sådant slags 
stricbfartyg rikta vår Uunu nog fåtaliga sjukrigsmaterieL 

Efter att siilunda ha f va kastat en blick på ram fartyget, som lin nu 
blott skymtar i fjcrmn, liigger jag kikaren till sides, och ber att, bland 
fiiremftlen, so m te sig inom kortare synhrtll, m !'lista uppmärksamhe 
ten pft de fn.rtyg vi'tr flotta tillegnat sig sedan i fjol vid denna tid af 
fn·ct. D,1 m<iter oss fin st kanonbåten »Blenda». 

.. U/enda•, opansrad, skonerttaklad kanoubf,t af jern, lir konstru
erad af Direktören vid MariuiugeniUrstaten G. W. Svensson 
och bygd vid Lindholmens mekaniska verkstad i Göteborg. 

Hennes hingel i vatteulinien: 172 svenska fot; bredd: 2G' ,5; 
djupgående: lO; deplacement: 18 !)()3 lmb.fot; hela fartygets 
vigt: 500 tons. 

Bcsi\ltning: 68 man. 
lbstkrnfter, indikerade: 550. 
Segehrea: 4 577 Ofot 
Proviant flir 2 månader, vatten för 20 dygn. 
Fart: 11,5 knop. 
I{olåtgåug: 33 knb.fot i timmen, full fart. Kolförrådet, 6 000 

lmb.fot, rllcker alltså for 180 timmars gång, full fart. Med 
1 O knops fart riicker det fiir ungefUr 300 timmars gång. 

Bestyckning: l st. 9, 2 4 tums (25 tons) rotflad baldaddniugskanon, 
stående för-ut på viindskifva., och l st. 4, 1 tums rotflad lm
non akterut. 

Masiiiner enligt W oolfTska systemet. 
Två propellrar. 

Fartyget Ur deladt af många tvUr- och låugskeppss;.;ott, som för 
och akter, llfveusom bordvarls längs hela fartyget, bilda vattentiit.:l 
celler. 

Att kanonbåten »Blenda» icke mera än något annat nytt fartyg, 
kunnat undgå nnmiirlmiugar, 1ir naturligt; men iifven orn åtskilliga af 
dessn. icke sakna fog, torde likviii den öfverviigande moningen i-nom 
vapnet vara den unga nykomna bevågen, erkiiuuar.de henne såsom 
ett god t fartyg i sitt slag, och vii! i stånd att fylla det vilrf, för hvil
ket hon såsom opansrad kanonbåt lir iimnad; hvilket omdöme ock 
finnrr stnd i clet ntlåtnndr som afgifvits af dc komiterade, hvilku 

haft si,g [lnfört.rodt nppdmgct fltt. pt·iifv:t henne;; egenskaper. At t. en 
eller annan icke komit{,ledamot liircr hafva förklamt sig redo att 
med km,Jnbftteu "Bleuda» nilr som helst gå emot en fiende sådan 
som vår monitor »Loke», talar vlil egentligen mindre fur kanonbitten 
lin för mannen bakom ordet; men kan likviii icke vara [lnnat iin gl!id
jande, helst nog kunn[l erbjuda sig sådana tillfällen, som glira det 
nlidviiudigt att, till frlimjan af krigsföretaget i sin helhet, uppoffra det. 
enskilda fartyget. 

Utom kano{,bftteu »Blenda», hafva jemviil under :'trets lopp till
kommit två pansarb~tar, nemhgen: »Sålce " och " Folke", båda bygd a 
vid Motaln mekaniska verkstad i Norrköping. Till pansar, storlek och 
skrofvets form, iiro de alldeles lika hvarandra. Den väsentliga skil
uadeu mellan bittama består deri att, medan »Siilves» kanon, i lik
het med bestyckningen pit samtliga våra Ufriga pansarbåtar, viinder 
mynningen för-öfver, mynningen på »Folkes» kanon vetter akter
öfver; hvilken anordning, som utgi\r en eftergift för en på sednare 
tid framstilld , ehnnt ingalunda enhllllig åsigt om kanonens furmånli
gaste stullnint:, visserbgen erbjuder fördelar , furnltmligast vid i'ttcrtåg 
under fieudtlig eld, men äfveu medför den betänkligheten bland au
dra, att fartyget under striden mest blottstHll er sin 1imtåligaste del: 
akterskeppet med tillhörande ro d er och propellrar. Buda dessa pan
sarbåtar tillhöra furöfrigt samma klass som »Hildur», »Björn», m. fL, 
eller "dessa ojf'cr iu1· undediigsna ,·eträttkrC!fter", såsom de blifvit 
kallacle i en uti allmlinua tidningarna inf<ird heskrifuiug öfver den 
låtsad e sjustrid, som sistlidne Augusti egde rum i Östgöta skiirgård, 
och med hvilken sommarens eskaderUfningar afslötos. Om iin denna 
fras antagligen tillkommit endast för villljudets skuld, och mujligeu i 
afsigt att smeka elen i skenfäktningen segrande kanonbåten »Blendas» 
lira , så Hr icke derfur sagdt att. uttrycket lh· vii! valdt. . »Blenda» 
har sjclf alldeles för goda egenskaper fnr att kunna smickras af !of, 
som egnas henne på andms bekostnad. Medveten om egna dygder, 
ringaktar hon ingen annans; erkiiunande sina svaga sidor och med 
de JoelrUta retriittviigarna för ögonen, hlmar icke hon sin pansarkläd
ch\ broders trög!t fot , men vidgftr kauhliuda att siinue kan man fylla 
sitt. viirf, iin med att, i striden för sitt hncl, falla offer för bristande 
retrllttförmi'tga. - Den striden, för så viclt den gilller oss, torde fUr 
resten lemna utrymme mer lin nog hilcle för pansrade och opansrarle, 
och bereda dem yppigt tillfillie att med sina biistn. egenskaper ömse
sidigt understödja och fullkomna h varandra; hvilket vU! ock lilrer va
ra ~n af deras gemensamma uppgifter. 

Under nybyggnad ft Karlskrona vm:f stå fur nllrvarancle kanon 
båten "Di" a", systerskepp till »Bleuda », och korvetten "Sa.r;a ", nå
got mindre tin den år 187 1 fullbordade kon·etteu »Balder» och, lika
som denna, hnfvucl Rrt ldigen Ummtrl alt tjcna silsom öfningsfartyg. »Sag:t» 
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har haft det missödet tttt vii dm missnöje och ådraga sig klander, in_ 
nan hon Hnnu kommit till verlden. Då om någonsin plägar man el
jest få anses vara oskyldig. Men enär orHttvisa förebråelser torde 
vara dc !Uttas te at t bHra, Hr det att hoppas att den lidna oförrlitten 
icke skall hHmma hennes utveckling, och att hon, lönande ondt med 
godt, skall komma att under många vlllsignelsebringande år fostra 
dugliga sjokrigsm1in till landets f<irsvar. 

Bland uneler å• et nytillkomna fartyg må nlimnas Unnu ett, som, 
fastlin mycket. litet, likväl kanhiincla icke far alldeles förbises. J ag 
sy ftar pi\ den snabba, lilla minbåten "Sprin_q-, som för flottans räk 
ning blifvit införskrifYen från England, och som nu sjelfmant förer 
mig in pii sjöminornas farliga område, 

På d8tta fiilt torde isynnerhet de riirliga minorna fUr ögonblicket lifli
gast sysselslit ta uppfinningsgåfvan och tilldraga sig största uppmärksam
heten, hvartill löjtnant Cushing's brageler nnder sednaste nordameri
kanska inbUrdeskriget, kans l< e icl;e så litet bidragit. Han betjenade sig 
emedlertid af de enklaste medel. En liten hi'tt och en stång, vid hvars ena 
'inda var Listad minan, som sjelftiindes vid anslaget - se der hela an
stalten. Personligt mod uträttade det öfriga. Att sättet icke var 
oiifvet, bevisas af de ftirstiirelseverl' löjtnant Cushing vid flera till
fillien lyckades att utföra; och H n nu anser mången hans method vara 
den pålitligaste som hittills blifvit uppfunnen. 

Den för liknande ändamål afseelda minbåten »Spring», som i år 
hemlats friin England, iir bygd af hrr Thornyeraft & Comp., Church 
wharf, Chiswick i niirheten af London. Den Hr 59,5 svenska fot 
låug, 7· ,7 bred och 3 ,l djupgående längst akterut; for-ut och linda 
till några fot från hlilen, är djupgåendet ingenstHeles mera iin 1·,7, 
men viii mindre. BordHiggniugen, af stålplåt, är endast 0" ,08 tjock. 
Farten vid besigtningsprofvet uppgick till 14,7 knop, och propellerns 
antal slag till 505 i minuten. l vanliga fall tonle likviii icke kunna 
pål'liknas hngre fart Hn 12 knop. Men äfven för att nå denna hastig
het, som fUr en så liten farkost redan är ganska ansenlig, har båten 
måst göras f' å tunn och lätt, att densamma, flytande som ett spån på 
vattnet, blifvit svår att styra och manövrera, så snart vinelen blåser 
aldrig så litet in från sidan. Lllgges härtill att en sitdan båt kostar 
vid pass 32 000 kronor, och att minbåtarna, lii1t sårbara som de liro, 
hehöfva vara många, fUr att i allmUnhet kunmt upptriida flera på en 
gång och samtidigt anfalla sin fiende från flera sidor, 5å fram s Hiller 
sig frågan huruvida icke, fördelaktigare lin att hygga siirski!da smä 
minbåtar, vore att i stället förse alla de större fartygens barkasser 
och slupar med ångmaskin och ft\röfrigt inriitta dem så att de samt
liga kunde föra stångmina. Anordningen torde kunna blifva ganska 
~nk <' l och tillika l;impa Hi g för h 1·ilken ångslnp som helst af de m !Inga 

vån land cger i eushild nums hand, och !tvi lka vid fred~brott m(;jli 
geu till idw ringa antal blefve tillgiingliga för f<i rsvaret. 

Redan ur 1872 anskaffades Harvey's slUpminor fur vl'tr flottas 
rHkniug. I ur har med hrr Whitehead & Luppis i Fiume tr:irf'at s af
tal , hvarigenom de f<>rbundit sig att till öfverenskommet pris lennm 
oss 25 st. af dem uppfunna och tillverkade sjelfg:lende nnd er.vattens

minor, hvarjemte vi inki•pt sftviil hemligheten af minans sammansiilt
ning oeh bestfmdsdelar, som ock riittighet att här lwmmr1 tillverka 
sftdana minor. Whitehead -Luppis sjelfg;{tendc miua har till det yttre 
nngefiirligen form af en i b:lda iindar spe tsig cigarr. Bakre tindan 
iir förseeld mPd roder och en enkel propeller, som clrifves medPist 
samma11pressad luft, innesluten i ett for sildant :inda.mål afsedt rum , 
inne i sje lfva minan. Ehuru minan IHrer, med temligen god riktning 
mot m>'<let , kunna ntsiindns fdn sidan af en vmilig båt eller från en 
strand, utan att s:irskilda anstalter hehöfvas, så iir hon lihiil egentli
gen iimnacl att utsl<jntas nr ett under vattenytan bel:.iget riir, anbragt 
i fartyget t-ller t. ex. i ett strandbatteris 1·attenmnr, och enligtaftalets 
hesHimmelser skall hon, · bland annat, ega fuljande egenskaper: 

Försedd med full spr1ingladdning skall hon, sedan hon lenmat 
utskjntningsruret , kunna liipa 183 meter (60(i fot) med en medelha 
stighet af 17 till 18 knop, d. v s.: 28 till 30 fot i sekunden, och 
1,830 metres (6,167 fot) med 9 knops med8lfart, d. v . s.: 15 fot i 
sekunden, och detta med hijgst 65 atmosf~rers tryck i luftkammaren. 
Derjemt.e skall hon vara sft inriltlad, alt hennes vHg kan bestunnuns 
till hvilket djup under vattenytan man behagar, emellan 5 och 15 
fot. Den för sprangladdningen afsedda friitnsta delen af minan slmll 
rymma 30 till 35 kilogrammes (70 till 80 71) dynamit, och fUrden 
skuld inviincligt mäta minst 241 knh.dccimctcr (0,936 kub.fot). .Mi 
nans hela längel Hr icke Ufverstiga 5,85 meter (19,7 fot), heni1es 
diameter icke 0,383 meter (1,2\l fot) och hennes vigt (spriingladdnin
gen inberäknad, men luftkammaren lom) icke ijfverstiga 345 kilo
grammes (812 'fi ). Vid flirsöken, som furegå emottagandet, medgif
ves henne, efter 600 fots bana, 20,5 fots sicloafvikning till höger eller 
venster om målet, men endast l fots afvikelse Ufver eller under det 
samma. Luftkammaren skall uthiircla 100 atmo~ferers tryck, u:an att 
visa ringaste liicka eller undergå varaktig formföriindring. 

Nuvarande priset p?1 en Whiteheacl-Lnppis mina Ur 400 L . ster
ling om hon gör 17 till 18, och 450 L . om hon gUr 10(?) knop , men 
500 L. ifall hon gör 20 knops fart eller der1ifver. Inköpet af hemlig
heten och tillverkniugsriitten , ingår likväl icke i detta pris. 

Att vår frejdade John Ericsson Hfven uppfunnit en sjelfgåeutl" 
undervattensmina, torde vara be kant. Ericssons mina utgöres af en 
långslr1ickt cylinder, som, i likhet med Whiteheacls, Hr försed el med 
propeller, hvilken drifves af s<unnuu; pre~sad luft; men under det all' 



Wbiteheads mina förer ~in drifkraft med sig, och :ir iifverlemmtd 

helt och hållet åt sig sje lf, så snart hon lenmat utskjn~ningsrörct, le

des deremot den sammanpressade luften till den Ericssonska minan , 

genom en 800 fot lång gutta perkaslang, fritu det fartyg som utsiinder 

henne, och från hvilket iifven hennes viig och djupgi'1encle heht ticlen 

styras och bestHmm~s. Med sam ma slang kan hon ä f ven åter ha lus 

ombord, ifall hon fei:J.t sitt mål. Ericsson använder på sin mina 

flera styrfenor iin Whitehead på sin, och dnhuelpropeller i sUillet for 

enkel. För alt kunna synas fr:l,n det fartyg som styr henne~ gång 

bär Ericssons mina på ryggen ett med en liten taf!a försedt fin~ 

stålspröte, som tillika angifver på hvilk0t djup minan befinner sig. 

Denna mina är linmad att kunna anviinclas af hvilket fartyg som 

helst , behöfve r ingen siirskild tub för att utskjutas och riktas, utan 

bringas öfver relingen i vattnet och riktas, som sagd t, under sin fård. 

Emedlertid hafva, utom oss, f<>lj anclc europeiska länder r edan 

tillegoat sig Whitehead & Luppis' uppfinning, nemligen : Österrike, 

Italien, England, Franktike, Tyska riket, Norge och Danmark. Eng

land har bygt ett minfartyg, »Yesuvius• , afseclt att föra uteslutande 

detta undervatteos-artilleri , och för Tyska rikets rilkning bygges för 

niirvarande, vid Thames Iromvorks, invid London, ett sådant fartyg, 

men betydligt större Hn det engelska. 

" Vesnvius», obestyckadt och 'opansradt minfartyg af jern. 

Liingcl: \JO engelska fot 
Breeld: 22'. 

Djupgående, för: 7. 

)) akter: 8 G". 

Deplacement: 241 tons. 

Indikerade hästkrafter: 350. 

Ämnad fart: lO knop; verklig: \J a 

Besättning: 13 a 16 man . 

Antal minor i förråd : 10. 

\),5. 

Proviant för l mfmad; vatten för l veclm. 

Bränsle (coakes) för 3 dygns g:1ng. 

2 kondenseringsmaskiner att drifva 2 pro..Pellmr. 

2 ångpannor; l eldstad under h vardera; 7 5 'iJj ångtryck. 
2 lifbåtar. 
Skorsten att f>Hla. 
En mintub för-ut. 

Särskild ångmaskin att drifva 5 st. luftpumpar, enkom för luft

behållaren , från hvilken minorna förses med sammanpressad 

luft, och som de1jernte i första hand utskjuter minan ur tu

ben. Lufttrycket i behållaren är l 700 'lli. 

Till mintuben, som utmynnar n:l,gra fot nedom vattcnlinien Je

der ett 8" rör, fur att insliipptl vatten i tuben seelan minan bl,ifvit 
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införd i clensanuna. Ett 3" rör utsliippcr luften fri\u 1nintuuen, so m 

mi'tste vara alldeles (yld med vatten innan minan siittcs i rörelse. 

Master och skorsten kunna lenmas i land då båten l•erccler sig till 

anfall. Draget under pannorna noderhålles di't af en sUrskilcl lliikt, 

och ri•ken leeles genom en (yrkantig trumma långs diicket. Detta 

minfartyg synes allts!~ vara iimnadt egentligen fijr hamn- och lokal 

försvar, hvilket ock dess ringa storlek antyder. 

Det tyskrt minfarf!J.'/1'1, likaledes obcslyckadt och opansradt, lir : 

Långt mellan p. p : 226 engelska fot. 

Bredt : 28 ·. 
Djnpgi\.ende akter: 13'8". 
De8s deplacement: 900 tons. 

Indikerade hustkraftcr: 2 500. 

Amnacl fart: 14 knop . 

HUj d öfver vattnet till cliick: 0'6" . 

, , , till reling: 10 G". 

Hesiitlning: omkr. 80 man. 

En mintub för-ut och en akter · u L. 

G ångpannor; 2 eldstikler und er lmujc. 

80 'fl ångtryck i pannorna, som ligga 011 umler vattcnlinien. 

2 propellrar af 10 diameter. 

Kostnad för fartyget utan minor och utredning: 70 000 L. ster

ling = l 277 000 kronor, vid pass. 

Men med all aktning för dessa föredömen - hvilka ICke gema 

kunna betr~ktas annorlunda iin såsom första försök - torde likviil, 

likasom nyss i fråga om de """' minbiharna, Hfven fi;rcle len af att 

bygga stDrre fartyg, enkom och uteslutande bestUmcia att fUra minor, 

vara ganska tvifvelaktig. Ännu åtminstone erujucler den sjclfgåencle 

undervattensminan icke n:'\gorluucla trliffsiikerhet pf~ stort liingre af

stånd lin 600 fot; och detta endast ifall m!llet ligger stilla. Ar ftlcr 

målet rörligt, ökas vanskligheterna ofantligt. Minans största pi'triikuc

liga hastit::het Ur 35 fot i sekunden. Hon behMver alltså 17 sekun

der för att löpa 600 fot. Under samma tid hinner rr.ålet, ifall det 

gör 10 knops fart, att flytta sig 300 fot. Skär det fiencltliga fartyget~ 

viig riktlinien någotsfmUr viukelriltt, måste minan följaktligen syfta 

ända till 300 fot för-om elen punkt hon vill triiffa, och det torde 

vara lätt att förestilila sig huru menligt 1ifveu ett jemförelsevis litet 

fel vid bedömandet af målets afståncl, fart och kurs skall inverka på 

trliffsiikerheten. Dertill kommer att minfartyget sjelft, innan det hun

nit sin fiende så nHra, att det kan använda minan med något hopp 

om verkan, redan flera minnter varit utsatt fUr hans kanoneld, utan 

att kunna besvara elen; och det vill sålunda nUslan synas som skulle 

det iinnu vara för tidigt, Hfven för minfartyget, att lemoa kanonerna 

alldeles i\sido. M1\ nuc det icke vore iincbmitlsenligarc alt förse hv:uj ~ 



med k:wouer bes t.ycbdl fartyg metl minor tillilm? - de der .i ll till 
riickligt ~tora fartygen med s:\viil sjelfgående minor som släpminor, 
de sn11lrre fartygen mod sliipminor och samtliga [mgbarknsser och 
ångslupar med stångminor. Redan för någr:l år sedan uttalades hHr 
i landet den åsigten, att minan , långtifri'm a.tt anses såsom ett vapen 
för sig, borde, såvlil som kanonen, tillhi5ra hmrje stridsfartyg, silsom 
en del af dess beväpning, och det förefaller som simlic det vnra svfnt 
att jäfva ftsigtens riktighet. 

Visserligen kan invHnclns, silrskildt betriiffnnde Whitehoads & 
Luppis minor, att s:lviil de sjelfva som den fl\r dems utskjutande be
höfliga tuben, jemte tillhörande inriittningar, skulle icke allenast öka 
tyngderna, utan Ufven inkriikta pit utrymnwt i f:utyget, så att detta 
sednare måste blifva större än eljest vore nödvUndigt. Men minan 
Hr knappa 20 fot !arg, hennes största tviirlinie 1,2!l fot och hon vii
ger hugst 812 skålpund. Tio minor tillsammans viig:1 s:'\lcdes icke 
fullt 3,5 tons och upplaga 260 kub.fots utrymme . Bedknas vidare 
mintuben och elenned i sammanhang varande behållare för samman
pressad luft till minans fyllande och utskjutande, luftpumpar m. m., 
att viiga ungefiir dubbelt så mycket som minförrådet, så uppgår sam
manrlilmade vigten till 10 a 11 tons, eller vid pass till hvad ramawn 
»Hotspurs» båda 64-71:ga kanoner med tillbehör ·samfiildt viiga. I 
dett:t afseende Yill det synas som . om inga bellinkliga sYårigheter 
skulle liigga hinder tnot att förse etL så pass stort fartyg som »Hots
pur» med Whiteheacls minor. De niinmda kanonerna , som blott ut
göra en unelerordnad del af fartygets bestyckning, kunde utbytas mot 
smlirre eller mot kulsprutor Ej heller skulle vU! en mintub p:'1 ena 
sidan om forstlifvcn i niimnvHrd mån försvaga furskeppet, eller eljest 
menligt inverka pit fartygets förmåga att ramma. Nöjer man s1g med 
6 st minor i sHlllet för 10, så minskas det för sjelfva minförrådet 
behöfliga utrymmet till 155 kub fot. Antages vidare att utskjutnings
tuben komme att upptaga 100 kub.fot, luftbehållaren med pumpar 
och tillbehör samt durk för spriinglacldningaruas fUrvarandc. tillsam
mans 245 kub.fot, så skulle hela anordningen för minor af detta slag 
inkräkta 500 kub.fot på fartygets utrymme. Låt vara att, med hitn
syn till fartygets obeqväma form i den del af skeppet hvarest 
nämnda inrättningar skola anbringas, slutsumman måste ökas med 50 
g så blefve det, för såvidt beräkningen inalles icke iir allför felak
tig, 750 kub .fots plats som skulle beredas. Men Hfven detta låter sig 
väl göra, allenast Undamålet anses efterstrlifvansvilrdt. 

Sjömineviisendet, ännu i sin linda, har utan tvifvel att emotse 
en stor och lysande framtid, och omöjligt är det måhii ncla icke att 
den sjelfgående minan, en dag tidigare lin kanonen , kan komma att 
göra skeppsp:tnsaret sit otillfredsställande, att detsamma såsom onyt
tigt bortliigge~; men hon må ltafva vunnit denna dubbla seger, och 

fJr öfrigt n:"Lll hvilkeu hiijd af utveckli11g och fullkonllling som heU, 
s!'• kan hon iintH1 aldrig helt och h~llet ersUtta kanonerna ombord, 
så liinge fartygen hafva att kilntpa icke allenast mot hvarandra, utan 
lifven mot fiender i land. Än mindre Urer hon förmi'1 det i sitt nu
varaude utYecklingsskecle - och derom Hr viii också !dia ense. F;;r 
ögonblicket gilller det sitledes endast att algöra hvilket som må vara 
förd elaktigast, antingen att låta siirskilda fartyg föra endast minor 
och hestycka andra fartyg med kanoner, eller att sammanföra båda 
förstiirelseredskapen till ett. Utan tvifvel erbjuder frågan flera syn
punkter. och omstliudigheter kunna vara för handen, hvilka möjligen 
betinga. jemkningnr och eftergifter åt ena eller andra hållet; men, 
allt öfvery;;gclt, månne icke iinclfl såsom allmiin sats kan giilla, att, 
tillsvidare, minfartyget för att vara fullstiincligt biir, likasom rammen 
och nf enahanda skiil, vara både pansnrkliidt och hestyckaclt med 
kanoner? 

Bland i å1· utfiirda sjlimiituiugar, torde i första rummet böra 
nlimnas de som anstults i Miilaren. Det yngsta hittills tillgHngliga 
kortet öfver denna sjö, grundar sig på mätningar utförda åren 
1817- ·19. Seclrm dess IHrer ingen omfattande undersökning af Mli
laren blifvit fiiretagen förr lin år 187 3, d:\ det arhete begynte, som, 
med Stockholm och Sädertelj e-trakten till utgångspunkter, sedermera 
fortgått i fjol och i år, och som för sin fullbordan sannolikt kommer 
att taga i anspråk ytterligare två eller tre somrar, beroende af den 
större eller mindre arbetsstyrka som flottan af sin fåtaliga personal 
må kunna lemna, utan att åsidosiitta andra vigtiga ändamål. I år 
hafva. medhunnits: Norra UjiirÅjjcirden si\der och vester om en lin i e 
dragen från Härjarö landet öfver Gåsholmarna, Högholm och Alholm 
till norra udden af Munsö: Grönsujj'iirden till Sela-ö norra udde; 
Prestjjiirden: Gripslwlmsriken; Stallarho/m,leden till Vaxllng, samt 
Upsalaleden, från sudra ändan a.f Skofjärden till Stäket, Ufvensom 
Ekolsundsviken, från Fånli till Ekolsund. Sjöns östra hälft iir alltså 
fullständigt uppmätt. 

Millarens betydelse för alla. de orter som berliras af dess vatten, 
torde vara obestridlig. Icke nog att, denna sjö skänker alla sina städer 
lätt och beqväm samfärdslägenhet sins emellan: genom sin förbindel
se med hafvet, öppnar han dem tillika omedelbar vilg till verlds
marknaden och erbjuder dem samtliga stapelstadsrätt, så snart de 
sjelfva vilja ha den. Södra stora farleden genom Miilaren, tillåter 
visserligen icke fartyg, som sticka djupare lin 20 fot, att fårdas den
samma hvar som helst; men norra ledeu deremot är så djup öfver
allt, att 18 fot djupgående fartyg beqvämt kunna komma fram hela 
viigen från hufvudstaden Huda till Qvicksuud. Att Stockholms sluss, 
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uetiSViirre, Hunu har endast 13 fot alt Ljuda, Hr iekc Miilareus fel, 

utan - slussens. 

Våra pansarb[ttar slippa emedlcrlid igeuom; oeh Mven i militii

riskt hUuseende liircr l\1iilaren få tillmätas icke oväsendtlig vigt, dels 

s~som eu ganska försvarLar tillförselviig och förbindelseled emellan 

Stockholm och Qvicksundstrakten, dels såsom en bred våt graf, eguad 

att, efter omstilndigheterna, friimja eller afhryta ft>rhindelsen emellan 

de norr- och si>der-om densamm11 be!Hgna landskapen; och eniir full

stundig klinnedom om det miiktiga vattendraget otvifvelaktigt iir af 

nöden, så framt man skall kunna riitt tillgodogöra de fördelar det

samma, sa 1 ena som andra afseendet, erbjuder, sil. torde det der

städes pågående undersökningsarbetet böra helsus nted tillfreds

stiillelse. 
Utom detta m·bete hafva ilfven i sommar utförts triangclmiitniu

gar sil.viil i Mlilaren som på norrHindska kusten. De1jemte har sma

laHte delen uf Kalmarsund blifvil uppmii+t och undersökt, och lod

ningar anstilllts dels i ÖstP.rsjön, dels i Flintriinnun i Öresund. 

Betritffande Lots- och Fyrvilsendet torde böra nämnas, aLl i år 

utkommit 1:a hiiftet tilliigg till den år 1872 af K. Lotsstyrelsen nt

gitna "lJe;krifning iij't·er Svenska f!Jrarna", från äldsta till närvarau

de tid. 
År 187 4 nytändes pil. Sveriges kust följande fyrar, nemligen: 

flatans, 2 ledfyrar, den eua med hvitt, den andra med rödt 

sken· 
F1n·öns (vid Oscat'Shamn) ledfyr med rödt och hvitt fast sken; 

Ditnunans (i Kalmarsnnd) omgående spegelfyr med bliink, samt 

Scenska Högarnas linsfyr af 2:a ordningen med hvit-röda blänkar. 

I ur har, på grundet S,jollen vid Flinti·ännan i Öresund, blifvit 

utlagdt ett. nytt fyt·fartyg, som visar hvitt sken, till skilnad från fyr

fartyget »Kalkgrnndet», som visar rödt sken. 

Antalet staten tillhöriga svenska fyrar uppgår för nHrvarande till 
97, nemligen: 

1:a ordningens linsfyrar. 2. 
2:a , , 14. 

3:e 
" " 14. 

4:e ,, " 
9. 

5:e 
" " 

5. 44 _ 

Spegelfyrar 42. 
Fyrfartyg 11. 

S:ma 07. 

Dessutom tiunas stuten icke tillhöriga (y-

rar: i Venm·n. 

och vid kusterna . . . . . . ~ . . . . . . . . 17. 

Summa svensim fyrar: 148. 
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Nedanstående fyrbyggnader och sjömUrken jemte denned sam

manhang egande arbeten, iiro ifrågasatta att, beroende af pröfning 

och i ml'm af tillgfmg pfl penningemeclel, utföras, uemligen : 

a) att borttaga fyrarna på Koster och i deras stHlle uppföra en 

fyr pfl Segelsk,/r, Hfvensom att anbringa 1\tkilliga större sjömrirken i 
skUrgården deromkring; 

b) att upp:"öra le<I(IJrar för a11görandet af Kostersund söderifrån, 
af Kungsbackafjorden och af Hallands Viiderö; 

<') att flytta !!.ullens fyr från sin nuvarande plats på bergets hög-

sta del, h varest dimma ofta skymmer, till liigre plats vid stranden; 

d) att uppföra f!Jr å Smyge/w k, emellau Falsterbo och Y stad; 

e) hr vid inloppet till Vestenik; 

j) f.itr å nordvestra kusten af Gotland; 

g) le<?l:i;r vid inloppet till Slite; 

h) led/IJr å Stora Alen, i farleden från Oxelösund till Arkö; 

i) jlrr vid Hl(/'cudskär, för inloppet till Stockholm; 

l.) ledf!;1· för inloppet. till Sundsea l/; 

l) f!Jr fL klippan Bonden, i norra Qvarken, samt 

m) f!Jifari!J!J vid vestra F'inn,q,·undsuanh•n. 

Under sistlidne Maj månad uppriittudes å Grön~kUren i Bohus

llins sklirgård, en ny lifräddningsstation (raketstation) för skeppsbrut

na. För uiirvarande uppgå räddningsstationernas antal på våra kuster 

till 13, nem! igen: 
4 Pullständiga stationer (försedda med lifbåt och raketapparat)_. 

5 B<Etstationer (försedda med endast lifbåt) och 
4 Raketstationer (försedda med endast raketapparat). 

l'ttiddningsmunskapet vid alla stationerna tillsammans utgöres af: 
13 uppsyningsmän, 9 båtstyrare, 90 roddare och 16 bitriiden. 

Med 1874 års utgång hafva Stationsbefälhafvareembetena vid 

Flottans statiouer blifvit indragna, oeh i deras Btttlle tillkommit, dels. 

en "Cl.ef för Flottans Militii•]Jersonal», och dels, vid h vardera sta tio. 

n en en • Militärchef och Kommendant". Den myndighet och de ålig

ganden som förut tillhörde stationsbefålhafvare, iiro numera, dels för

delade emellan militiirchefen och varfschefen, dels öfverflyttade på 

chefen för flottans militttrpersonal, h vilken sistnämnde chef för öfrigt, 
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under chefen fcir sjöförsvars-departementet, utöfvar, i mi\it;iriskt h;ill
seende, öfverstyrelsen vid flottan i allt som riirer dennas militiir
personal 

Af nytt "Heylemente F;,. Flottan", hafva de tre första delarna, 
omfattanue: 

1:a delen: Öfwrstyrelsen och organisationen, 
2:a Styrelsen och förvaltningen vid stationerna, samt. 
3:e , Sjötjcnst.göringen, 

hlifvit under årets lopp ntfiirdade, hvarjemte yHerligare tre delar iim 
bebådade, nemligen: 

4:e ,!e\ en: för land t.jenstgöringen, 
5:e , för undervisningen och 
6:e , för upphandlingar och besigtningar. 

Måh;inda tir beskyllningen icke alldeles utan fog, att vi svenskar 
hysa så blind kHrlek till hvad som är utländskt, att vi Hro benägna 
att anse det utifrån komna vara fdrtrHffligt., snart sagdt endast der
före att det icke vuxit på vår mark, och att denna benilgenhet icke säl
lan förleder oss att gå öfver ån efter vatten, som i sjelfva verket 
lir slimre än det som flyter invid vår egen strand. I fråga om sjö. 
viisendet och hvad derrned sammanhänger, hemta vi gerna våra in
gifvelser från England, och i viss mån kan ju detta också hafva skäl 
för sig, blott vi >Cke misstro oss sjelfva och egen förmåga derhiin, 
att vi afsilga oss ilnda till pröfningsrätten och, vid afgörandet af våra 
angeliir,enheter, låta den omständigheten, hunnida England har det 
så eller icke har det så, gälla mera än vårt eget omdöme. Blygsam
het iir en dygd, men sjelfkUnsla är det äfven. 

Utan att synda mot någondera af de~sa dygder, eller störa den 
helsosamma jernnvigten dem emellan, torde man emedlertid kunna 
uppriktigt glädja sig at det erkännande som kommit vår sjökrigsskola 
till del just ifrån England. 

Engelsmiinnen, i allmänhet betänksamma niir det gäller att Undra 
be~tående inrättningar, hafva likväl funnit att deras sätt att dana si
na sjöofficersämnen, numera icke mot~varar tidens fordringar, llVar
fure ock amiralitetet i fjol uppdrog åt en komite att undersöka det 
i landet antagna systemet for sjökadetternas uppfostran, hvilken fur 
niirvarande börjar med en t1><l-årig liirokurs ombord på ett i hamn 
förtöjdt skolskepp »Brittannia», och efter hvars genomgående yng
lingen, innan han blir underlöjtnant, tillbringar fyra års tid ombord 
å sjögående fartyg. 

Efter att hafva inhemtat kännedom om öfriga liinders sjökrigs
skolor, och undet sina förhandlingar hört icke färre än 38 särskilda 
personer, skolrniin, prester, ltikare, kadetter, amiraler och öfriga sjij -

of'!i.cerare, m. A., bland hvilkas yttranden förekomma de mest smick
rande loford om den svenska sjukrigsskolan, som framhålles (af amiral 
Hyder) s[tsom den aldrah;ista befintliga, aHäto komiterade sitt ut.![t
tande den 6 Oktober 187 4, och på grund af d etsaunna har i år in
fur parlamentet framlagts förslag att, i stiillet fur den flytande skolan 
ombord på «Britannia», inrlitta en fast sjökrigsskola i land, i hvilken 
h>icbuefter Englands sjukadetter skulle genomgå en tre-årig kurs, in
nan de skickades på \iingre sjuexpeditioner I sUrskilda derfur af
sedda ufningsfartyg ut'w <l",r;maskin , skulle de öfvas till sji5s sommar
tiu, sammanlagdt 12 månader under dessa tre år, efter hvilkas fö r
lopp undervisningen komme 'ntt fortsUttas ytterligare tre år, hela tiden 
om bord på fartyg till sjös i allägsnare farvatten. 

Hos oss deremot fortgår undervisningen likformigt alla sex [n·en: 
vintrarna i land, somrarna till sjös. Ä f ven vårt kadel t fartyg ii r en
daft segelfartyg, emedan man ansett sådana bUttre U n ångfartyg !limpa 
sig för bibringande af grnndema f1jr sjiimanslmp. För praktisk un· 
dervisning i ångmaskinliira och ångfartygs hand terande, stillles hos 
oss en ~ärskild mindre ångbåt till skolans förfogande; men så liirer 
man nog iifven komma att gå till vilga i England. Den vUsendtliga 
skilnaden mellan den engelska sjökrigsskolan och vår, skulle då kom
ma att bestå deri, att den engelska kadetten, i olikhet mot den sven
ska, tillbragte de tre sista åren af sin skoltid oafbrutet ombord. Men 
enär fordringarna på tbem·etiska kunskaper i alla riktningar blifva 
allt ~torre, och många omständigheter samverka att störa om icke 
rent af hindra ungdomens bokliga studier ombord i fartyg, som, bland 
annat, svårligen kunna medföra ett tillrilckligt antal Hirare, så skulle 
det icke förvåna om, sedan nu första steget till ett närmande Ur ta
get, Englands sjökrigsskola inom kort blefve alldeles lika vår, och 
!Ute undervisumgen fortgå de tre sista åren så som de tre första: 
vintrarna i land, somrarna till sjös. Genom ett godt föredöme skulle 
vi då hafva lyckats att, i afriikning på vår gamla tacksamhetsskuld 
till England, visa detta land en återtjenst, destomera viird, som, siige 
hvad man vill, personalen är förmer Un materielen, och framtidens 

frukt beror af telningens vård. 




