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Maritima uppfinningar och rön. 

llalmrow's mattor. Den ena uppfinningen aflöser 
elen andra. Inom krigsvetenskapens område stå allt
jemt tvenne krafter, den förstörande och den bevarande, 
emot hvarandra, hvilka båda äro i oafbruten verksam
het och hvar för sig ega outtömliga hjelpkällor. Hvacl 
den ena söker tillintetgöra, sträfvar den andra att upp
rätthålla, och så fortgår det i en lång kedja, hvars 
slut ingen kan se. Man t~lnker icke mycket högt om 
menniskoandens uppfinningsförmåga, om man föreställer 
sig, att '' torpedon" och "rammen" äro oöfvervinnerliga, 
att emot deras anfall intet fartyg kan bestå. En så 
öfverspänd förväntan, ehvar den finnes, är redan nn 
sviken. Inom den ryska marinen eger hva1je fartyg 
en sinnrik, men enkel inrättning, hvarmecl man kan 
tilltäppa äfven elen största läcka, som uneler strid rim
ligtvis kan komma i fråga. Den består af ett slags 
vattentät matta, på ett egendomligt sätt tillverkad 
och af en sådan styrka., att den, enligt flera prof, icke 
sönderslites af de taggiga kanterna omkring hålet af 
elen sönclerbräclda skeppssiLlan. På några få minuter 
kan den fästas framför det öppnade hålet huru djupt 
uneler vattenlinien det än må vara beläget. Å de ryska 
örlogsfartygen verksWlles hva1je vecka exercis med 
anbringandet af dmma matta, ooh man har äfven haft 
tillfälle att på allvar pröfva c1ess anviimlbarhet. Äran 
af uppfinningen tillkommer löjtnanten i ryska marinen 
stephan Makarow. Som beYis på uppfinningens vär<le 
kan anföras, att, när ramfartyget Amiral Spiridow i 
Finska. viken genom en fal sk manöver mec1 full fart 

rände in i sidan på pansarfartyget "Amiral Lasare v''. 
hvarvid det senare icke blott fick ett vielöppet under~ 
vattensgap i sidan, utan och flera af Je brutna plåtar
lle utåtböjda, när "Amiral Spiriclow" backade sig fri, 
det sålunda sargade hålet icke destomindre på tio 

• minuters tid blef tilltäppt med en af :Makarows större 
mattor. Det under ticlen inträngande vattnet pumpa
des med lätthet ut, och det sårade fartyget ångade 
fullkomligt tryggt in till Cronstaclt. Äfven ombonl 
på hanclelsfartyg är denna uppfinning användbar, enär 
enelast 8 å lO man fordras för att hamltera en 12 qva
clratfots matta. 

Om engelska pansarfartyget "Vanguard", som den 
l sistlidne September blef sänkt i Irländska kanalen i 
följd af sammanstötning med "Iron Duke", hade haft 
en af 1\:Iakarow's mattor i beredskap, skulle detta ståt
liga pansarfartyg, som kostat England öfver 10,650,000 
kronor utom all fråga varit frälst. Detta erkännes nu, 
och Lorderne i amiralitetet få i engelska pressen upp
bära hårda orcl för deras uraktlåtenhet. En firma i 
London, 1\:fessrs Cresswell & C:o, 138 Leadenhall-Street 

' har förskaffat sig rättighet att tillverka Makarow's 
mattor. (Finl. Alm. Tidn.) · 

J,uftsiickar för att upplyfta farty~. Som luft är 
700 gånger lättare än vatten, så erbjuder en säck gjord 
af något mycket lätt, vattentätt ämne och fylld med 
luft ett beqvämt och kraftigt redskap för att upplyfta 
sjunkna föremål. 

Luftsäckar äro passande för inpackiung och trans
port, emedan de, då Je ej begagnas, intaga ganska 
litet rum, på samma gång, som, då de behöfvas kunna 
utspännas till stort omfång. Ju större tyngd kroppen 
har som skall lyftas förmedelst luftsäckar, ju större 
lyftkraft måste lles;:;a natnrligtYis hafva, och som säc-



karne vanligen tiro tillverkatle efter vissa bestämda 

storlekar, så måste tyngden af det sjuulma föremålet 

bestämma antalet luftsäckar som behöfver~användas . 

Den förste, som påpekade nyttan af luftsäckar för 
detta ändamål var professor St. Claire vid universite
tet i Edinburg, som föreslog dem år 1785. Men som 
kautschuk-tillverkningen på <len ticlen var obetydligt n t

vecklad, kunde luftsäckar då icke göras af sådan ma

teriel, att de voro till n:'lgon praktisk nytta. För icke 

längre sedan än år 1864 voro luftsäckarne för första 

gången praktiskt använda af Bauer, för att upplyfta 

ångfartyget Louis, som sjunkit i Bodensjön. :Men vid 

detta tillfälle kunde säckarne, emedan de vor o päron
formade, icke uppbära tryeket, utan gåfvo vika. Tan

ken på att begagna luftsäckar i Ryssland uppstod se

dermera hos J\'I. J. Alexanclrovsky oeh systemet upp
togs 1865 vid den tid det jernldädua tornfartyget 
Smerteh sjönk i Östersjön. Herr Alexandrovsky un

derstöddes af amiral Popoff uti kejserliga ryska flottan , 
som biträdde mycket att bringa hans uppfinning till 

praktiskt bruk genom att utföra försök, och pit sit sätt 

göra luftsäcksystemet till hvad det nu är, nemligen ett 

ganska värdefullt redskap till att upplyfta fartyg etc. 
etc. och hvilket redan vid flere tillfällen har gjort stor 
nytta inom Rysslands örlogs- och handelsflotta. 

De luftsäckar, som äro antagna uti rysska flottan, 

hafva en eylindrisk form då de äro uppblåsta, samt 

mäta 12 fot i diameter och 20 i längd. Deras lyft
kraft uppgår i meueltal till 60 tons. Luftsäckar, som 

hålla 15 fot i diameter och 20 i längd, kunna lyfta 
omkring 100 tons och kosta, i förhållande till antalet 

som reqvireras, från 375 till 350 L. stycket i St. Pe
tersburg. Siickarne af ofvannämnde storlekar, äro 
sammansatta af tre lag den tjockaste segelduk och 

indränkta med kautschuk. Emella11 hvart och ett lag 

[],f segelduk ligger ett tmmt lager af kantsclmk De två 

inre hgeen af segelduk äro gjor<la af remsor sydda 

till sa111man långs kanterna ocl1 lagdet i r[ktning af 

säekens liingd, under <let att det trerlje eller yttre 

lagret, som äfven är gjord t af segelduksremsor, omgifver 

s~icken tvärs öfver, efter (less omkrets. Remsorna uti 

<let yttre lageet ligga så.ledes vinkelrätt emot remsorna 

uti de inre lagren. Denna anordning gifver åt säcken 
erforclel'lig styrka och varaktighet. Säcken är utanpå 
försedd mell särskilda stro1Jpar medelst hvilka elen 
omgifves med ett tätt och starkt tågnät , hvilket ökar 

styrkan hos säckuuken. Dessutom lägges ett lager af 

bastmatta emellan säcken och n~Ltet. För att öfver 

hela säckens yta kunna fördela frestningen för hvilken 
den utsättes, då tunga föremål skola lyftas, omgifves 

säcken längs och tvärs med en serie af hampkablar. 

Uti lle undre hvarfven äro s. k j ernögon fastgjorda, llVar
uti kettingen f~Lstes, som försäkrar eller fasthåller säc

ken till det föremål som skall lyftas. Då det befinnes 
nödvändigt , fastsurras en ekbjelke 12 fot lång och 14 
a 16 tum i fyrkant, till cle kabelbugter som gå tvärs 

öfver säcken. Omkring denna bjelke fastgöres före
ningskettingen. Hvar och en af luftsäckarne är för

seeld me<l en ventil, som är inskrufvacl i midten af 

öfre ändan, samt en kautschuk-slanga, genom hvilken 

luften pressas in i säcken. ViLl ändarue af säcken, 

äfvensom vid dess öfre del äro två minclre ventiler 

jemte rör, afsedela att utsläppa luft samt att inrymma 

tryckmätaren, hvilken användes på det man må kunna 

förvissa sig om trycket inuti s~Lckcn. 

Inuti siLcken, utefter botten, äro tvenne korta delar 

af en slang a fastsydda så att de ej kunna. röra sig åt 

sillan. Ena ändan på hvar orh en af dessa rör är 

öppen och slutar nära s~ickens äncla, inne i densamma, 
under clet elen andra går ut genom motsatta änclan af 
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säcken och ~~r förseclll mell en säkerhetsventil, som 

öppnar sig då säcken ~ir helt och hållet nppfylcl med 

luft och trycket borjar öfverstiga trycket af det om

gifvan de n ttnet. 
Genom anvämlamlet af clcssa två rör mecl deras 

säkerhetsventil, ~ir säcken betryggad för bristning. Luft

trycket inuti funlelar sig åt Mcla änclarne af s~icken. Uti 

nellre clelen af säcken är en öppning tillräcldigt stor för 

att tillåta en man krypa in för att unelersöka det inre 

och hjelpa brister. 
För att lyfta ett sjunket fartyg är det nödvändigt, 

att först skicka ner dykare för att unelersöka fartygets 

tillstånd och uppsiika elen lämpligaste platsen hvarest 

kettingar och kablar kunna manas uneler kölen. För 

detta änclamål använder elykaren först en smäcker ända, 

som blifvit fastgjonl vid en svårare sådan, och denna 

sellua1·e slutligen vi<l en ketting eller kabel. Det hän

tler understumlom att elykarens krafter dernere och 

vimlspelens cler uppe, ehuru tilh·~ickliga att draga en 

smäcker änlla uneler fartyget, äro otillrä9kliga att hala 

en svår kabel. Uti sådana fall fastgöres en luftsäck 

vid ena ändan af det smäckra tåget, och när säcken 

seelermera blifvit uppblåst har den förvärfvat så myc

ket lyftkraft, att den llrager rund hvilken kabel som 

än må erfordras. Detta sätt användes med framgång 

då ett fartyg upptogs, som sjunkit på 13 famnars djup 

och clå kraften af 200 man med vimlspel, visade sig 

otillräcklig att hala l>:ettingen under fartyget. 

Sedan flere kettingar blifvit halade uneler botten 

af fartyget, fastgöres vill hvar och en af kettings

ändarne en luftsäck, så nära botten af fartyget som 

möjligt. När säckarne medelst Juftpumparne blifvit 

f}'lcla med luft upplyfta cle fartyget. Innan luften 

pumpas in i säckarue måste man omsorgsfullt göra 

faci- ];-Pttingarne, som gå, uneler fartygets skrof uti en 

riktning tv~irsöfver, så att ett fortsatt långskeppsbälte 

hil<las, ltvilket förenar alla kettingal'lle till ett system, 

och derigenom himha cle par af lnftsiickar, som äro 

fast vill kettingarne uneler fa,rtygets iinclpnnkter att 

",;lim af:. I elen mån fartyget lyftes, aftager trycket 

från det omgifyamle vattnet, och öfverskottet af luft 

strömmar ut från säckarue genom säkerhetsventilerna, 

meLl hvilken hvar säck ~ir förseclcl. 

S~ittet att mecl luftsäckar lyfta fartyg eller andra 

sjunkna föremål iir af stor betyclelse, isynnerhet uå 

arbetet skall utföras på öppna hafvet, ty uti svå,rt 

väcler kunna säckarne, utan att vara fylllla med lnft, 

lemnas um1er vattnet, förReelda mecl hojar för att ut

märka deras l~ige, tills väch·et blir mera g·ynsamt och 

hafvct lugnt. 
Skall ett fartyg lyftas fri'tn ett stort cljup, får 

man icke fL1llborda arbetet på en gång, el. v. s. hela 

antalet luftsäckar, som behöfs för arbetets utförancle 

bör icke fastgöras samtidigt. Denna färsigtighet är 

nöclvänclig, emellan, clå fartyget hängancle uti kettin

garne och förseclt mecl fullt antal l{lftsäckar uppstiger 

fort från ett stort djup till vattenytan, lyftes det af 

elen förvärfvacle rörelsens hastighet högre, än hvad som 

är förenligt med cless jemnvigt vi<l vattenytan, och 

möjligtvis efter det fartyget intagit en osäker ställning 

sjunker det ner igen. 
Detta härleeler sig från elen omständigheten, att från 

clct ögonblick fartyget lemnar hafsbotten uneler upp

stigandet, aftager så småningom trycket från elen orn

gifvande vattenmassan och luft strömmar ut från säc

karne. Derföre eger icke säclcame den nö<lvändiga 

lyftkraft att hålla fartyget vicl vattenytan seelan det 

uppnått densamma, utan fartyget g[Lr följaktligen åter 

till botten. För att förekomma uetta, användes af det 

erforclerliga antalet säckar en, två, tre eller fyra så-



11 Ii l 

scldana, allt i_ förhåll ande till fartygets storlek, och 

fastg(il·as virl föreningsl;:ettinga.rnc, icke tätt in till 

skrofvet, ntan på några, två å tre, famnars djup från 

vattenytan. Genom en såLlan fördelning af lyftkraften 

n ppstiger fartyget till s Ll e ö fr e s~tckarne uppnått vatten

ytan. .Det hela, el. v. s. fartyget jemte dess tillrust

ning bogseras derefter på grnnuare vatten. Lnftsi.tc

],ame, som, under föregående arbete, först kommit till 

Yattcnytall, s~inkas åter och fastgöras uti kettingarne 

några famnar längre ner. Genom att upprepa detta 

flere gånger , i förhålllancle till omständigheterna, brin

gas fartyget till vattenytan meJ jemna steg och viss
het om framgång. 

Dessa försigtighetsmått äro äfvenledes nödvändiga 

i sådana fall, som understunelom inträffa, att fartyget 

skiljande sig från botten icke uppstiger liggande hori

sontelt, utan med ena ändan hcigre än elen andra. Ge

nom att hafva några vissa luftsäckar fastgjorda på ett 

}mr famnars djup under vat'cenytan, tillförsäkrar man 

sig, att <len högre upplyftningen af fartygets ena stäf, 

j emförd mell elen andra, begränsas till höjden af dessa 

nämn1la famnar, på samma gång, som kettingarne jemte 
cle omgifvande luftsäckarue icke kunna slira af från 

fartygsskrofvet. Genom att gå till väga på detta sättet, 

kan man lätt förvissa sig om lyftkraften behöfver ökas 

e1lcr minskas vicl någondera af fartygets ändpunkter. 

Umlel' år 1869 sjönk en handelsskonare i Öster

sjön, och för att berga lasten, som bestod af tacJrjern, 

begagnacle man sig af luftsäckar. Detta fall visade 

hvacl kraft luftsäckar hafva, ty seelan den öfre delen 

af fartyget omgifvits mecl ett långskeppsbälte af ket

t ingar och lufts~tckarn e blifvit fastgjorda cleri samt 

f'ylltla mecl luft, lösrycktes cläcket, hela masterna, stän

ger och taekling, tillsammans mecl den öfre bordlägg

ningen fri\n fartyget och Höt upp till vattenytan. T..~ö s -
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ryckningen hörjade just ntet'tul.' den liniu hntre,.;t Jnft

säckarne voro fasrgjonla. Efter att :-;1\ lun<J a bah·a 

öppnat. lastrummet hl ef både last och fartyg hitt. ocl1 

lyckligt upptagna. 
Det nä.sta t illf redsställande ar!Jete, som utförde,.; 

med tillhjelp af lufts~i.ckar, var npplyftam1et af kanon

båten 1\Ietch, som 1870 ,;jö11k på reclrlen i Transund på 

21 fots cljul)· 
Snart Ller efter , under loppet at' ,;amma år, upptogs 

ångfartyget limen som haLle sjunkit nära Viborg. 

Detta arbete utförtles på elen korta tiden af 10 Llagar, 

sålunda visande metl hvilken httthet och enkelbet luft 
siLeksystemet kan användas. 

Sanuna år upplyftes pansarfartyget SeYastopol, 

med tillhjelp af luftstickar, så högt, att r eparation kun

de verkställas rå bordläggningen, emellan pansarplåten 

och fartygets ko11pring, hvarvid ny a plankor insattes 

och clrifning af nåten förrättaLles. Under den korta 

ticlen af 5 dagar, och mecl ganska liten omkostnad, 

stoppades på detta s~itt, icke allenast elen ]~teka för 

hvilken fregatten varit utsatt under 1809-70, utan 

lagades äfven bristfälligheter på Lle nedre pansarplå

tarne. Ha(le luf'ts~ickar icke här anv~imlts, skulle Llet 

blifvit nöLlv~tndigt att taga fregatten in i docka, oclt 

som dockoma i Kronstalit på elen tiden icke voro s;1 

djupa som nu, hade det varit nödvändigt att borttaga 

fartygets pansarbekhtdnml, ett svårt och mycket kost

samt arbete, ty i annat fall hade fregatten icke kunnat 

blifva utrustad, förrän den nya dockan blifvit f'ii.rclig. 

Uneler samma år begagnades luftstickar äfven för att 

upplyfta aktern på pansarfregatten "lVIinin ". l\1ecl till-

10elp af 2 pråmar och 4 luftsäckar fönles fregatten 
lyckligt öfver en bank i N eva-floelen till Kronstad t. 
År 1870 upplyftes cle11 kejse t·liga yachten "Standart ··, 
me1lelst 8 lnftsäcku·, oeh fUI'ilP R på liknmH1e :-<;itt iif,·p, 
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Nova "bar''. Afvell Yirl Lle::;::;a slag;-; arlleten, min,;"l-:as 

betyrlligt omko::;tnaderna och besparas mycket tid , ge

nom att begagna :::ip; af luftsile kar. 

Umler samma år upplyftes aktern på pansarfar

tygot Prins Pajarsky meJ tillltjelp af luftsäckar, då 

fartyget sl:nlle föras ge11om Petrov::;ky's port i Kron

staclts !locka, för att der pansarbckUirlas, och hva1·ifrån 

det ej knncle föra::; n t, ::;tL vida man ej åter aftagit pau

sarbeklä Lluaclcn. 

År 1872 sjönk ett fartyg på 90 fots djup i Björko

sunll. J\Ian fö1·::;iikte att upplyfta fartyget mecl pråmar, 

me11 <letb misslycl :aLles, efter stor förlust af båcle pcn

ningal· och tid. JJå för::;ök seelermera gjorJes med luft

säckar, lyckades arbetet fnlllwmligt; ehuru det visade 

sig ganska svårt, tillfölje af fartygets cylindriska form 

och jemförol sevis litenhet, samt stora tyngcl. Lyftnin

gen af detta fartyg från hafsbotten visade sålunda, att 

arbetet kunde enelast med tillhjelp af luftsäckar blifva 

lyckligt utfonlt. 

Detta system lemnacle icke mimlre vigtig hjelp åt 

"Popoffka Novgorod" i Svarta hafvet 1873, då för

ändring skulle göras uti stigningen på fartygets pro

pellerblaJ. 

Fartygets form tillilt icke att hala upp det på 

någon slags upphalningsbäclll, som då kunde stå till 

buds. Till detta arbete erfonlracles emlast 3 säckar, 

hvarvid aktern upplyftes 5 fot. 
Under sistlidne år sjönk, på 11 famnars vatten, 

nära "London lights '' i Finska viken, hanclelsångfar

tyget Dornkat, som seelan upptogs medelst B luftsäckar. 

Oaktaclt fartyget, vicl början af arbetet, omgafs på alla 

sidor af gruml, och gräft ner sig i hafs botten, samt att 

arbetet utfördes i öppe11 sjö, så blef ångfartyget lyck

ligt 11 pptR p:Pt. 

.!Ud 

Sistlidne höst upplyftes medel,;t lnftsäe~mr aktern 

af Popoffka Novgorocl två gi'lnger, i ~indamål att för

lällga propellerlJladen samt förämlra Lleras stigning. 

Under inneval'Rnde år har luftsäckar me el fördel blif

vit anv~imla virl flere tillfällen, och för n~irvaranrle göra 

de stor tjenst vid byggam1et af nya bron tY~irs öf,·er 

Nova-floelen i St. Pet,ersbnrg. Uti <lutta fall begagnas 

de för a.tt hålla J ernbrol-:aren nmler byggam1et nti 

vertil;:al sti:illni11g. H~iraf synes att lnftsiicksystcmet , 

uti ln·arj e afseeJ1(le, kan blifva af stort Yärcle för stL-. 

väl örlogs- som hamlelsflottan. 
(Engineering.) 

Retlman~s patent anti-fouling & anti-corrosion 

compositious "). En stor oHlgenhet som vidlåder :jem

fartyg i allmänhet är, att deras Lottnar ganska snart 

orenas af snäckor och sjögräs, som så småHingom fräter 

jernet, äfvensom ej så obetydligt minslmr fartygens 

fart. ·Denna allmänna olägenhet kan, isynnerhet för 

örlogsfartyg af jern Yara af större betydelse, dels i 

anseende till deras dyrhet, och dels Llerföre, att <lessa 

alltid må lemma göra så stor fart som mcijligt. Visser

ligen angripas ej jemfartygens bottnar så mycket i de 

mera nordliga, som i de mera sydliga farvattnen; men 

man vet, att det dock ej är så obetydligt, och att våm 

l)am,arfartygs bottnar, efter några månaders expeclition, 

blifva ganska orenade, och deras fart i icke ringa mån 

minskad, relativt till elen för hvilken cle i:lro konstrue

rade. lYieLl anledning hiiraf, har min uppmärksamhet 

blifvit fiistad på en komposition, efter sin uppfinnare 

kallad: «Redman's patent anti-(011ling cc- anti-c()rrosion 

compositio1is", hvilken redan lmLler en lång tid varit 

·=") Eft.et följand e uppsnts >ir ett utdrug, 11r en Hed. ben:igt'L mc\1-

delad skrifvclse, fr[w Kaptcueu och Hichl. (: .. ai: Troli e und 1·' l ' han ' 

vi..;ccl:;c i England , ~lll tl .!llilillir-attacltc. 
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um1erka::;tad mångfaleliga för::;ök, ::>amt vi::;at s1g Yäl 

motsvara det v igtiga ämlamH1et: att bevara fartygs 
jembottnar, och fHr jag, som bevis hädt anföra följan
de försök , som dessa kompositioner varit underkastade, 
alltsedan år 1862. Försöken hafva blifvit utförde vid 
Chatharn och Sbeerness uti "Midway-·, ett farva,tten 
som ~i.r k~indt att mycket angripa fartyg::;bottnar. 

l: o) I April 1862 nedialles i lVIedway två stycken 
bojar, på lwilka jemplåtar voro Hi.stade. Bojarne upp
tagas och undersöktes i lVIaj 1863. För::;öket lyckades 
denna gång ej fullständigt. 

2:o) Augusti 1864 necUmle::; återigen två bojar, 
med derpå f~i sta(le jemplåtar , i n~irheten af Sheemess. 
Bojarne U_]Jptogos och undersöktes i Februari 1865, då 
goda resultat visade sig. 

3:o) lVIars 1865 necllacles nära Sheerness två bojar 
med derå fästade jernplåtar. Bojamo upptogas i Juni 
1866, och denna gång voro plåtarne alldeles rena. 

4:u) Juni 1866 nedlades återigen tyå bojar, på 
hvilka jernplåtar voro fästacle. Bojame um1ersöktes i 
Mars 1867 och befunnos plåtame alldeles rena. 

5:o) :Maj 1869 fästes :flere j ernplåtar på en boj, 
och beströkos med olika slag af anti-fouling composi
tions, hvilka då voro i bruk och ansågos vara af god 
beskaffenhet. Vid unelersökningen af bojen i Decem
ber 1870, således efter att hafva varit 18 månader i 
vattnet, voro af alla plåtarue endast elen ren, som blif
vit bestruken mecl "Reclman's composition." 

6:o) J annari 1871 beströks med "Redmans c om
position '' en del af botten tillhörande "The Iron Fire 
Float" i Chatham, och vid undersökningen i December 
1871 var denna del af botten fullkomligt r en. 

7:o) Maj 1872 försöktes ''Reclmans composition" i 
kanonbåtarue Ficlget och Badger, hvilka Mgo i lVIed
way. Unelersökningen af bottname Pgde rum tidigare 
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än som var iimnadt, emellan ett för::;ök af fartygens 
maskineri skull e ega rnm. Vill första försöktmen med 
ena båten vi;-;acle sig fel i stymingen. lVIan framstäl
cle härför Hem orsaker, men ingen af dem visade sig 
tillf1·eclsställancle. N å gr a dagar efteråt försöktes elen 
amlra kanonbåten, och då visacle sig samma fel i styr
ningen, men åt motsatt håll mot hvad förhållandet var 
med clen första båten. lVIan ansåg då, att orsaken här
till måste sökas i bottnames olika tillst ånd. Båtarne, 
som legat 5 månader i vatten, togos då i torrdocka, 
och vid umlersö1mingen visade sig, att cle si\lor, som 
blifvit bestrukna med "Reclmans composition" voro 
fullkomligt rena uneler clet, att de andra sidorna, be
strukna mecl någon annan Anti-fonling composition 
voro beklädela med snäckor och gräs. Efter detta för
sök skrefs från Chatham följande : 

I går gjordes på Amiralitetets befallning en uncler
sökning af bottname på kanonbåtarue :l!""'idget och Bad
ger, nu liggande i docka, i ändamål att utröna förde
lame hos den . nya "Anti-fouling och Anti-corrosive 
com11osition", med hvilken deras bottnar uneler vatten
linien hacle blifvit målade. Båda fartygen hade hvar 
sin halfva af bottname bestrukna, seelan :flere månader, 
mecl "the new Anti-fouling composition" uppfunnen 
och beredd af lVI:r Redman, Superintendent of the 
Chemical La horatory at Chatham Dockyard; cle båda 
fartygens andra halfvor voro uneler vattenlinien måla
de med "Hay's Anti-fouling composition", hvilken i 
allmänhet användes att bestryka bottname å pansar
fartygen och andra jernfartyg i H. M. :flotta. Seclan 
cle båda fartygen b]ifvit på så sätt behandlade hafva 
cle legat i Chatham's hamn, hvars vatten, af väl för
stådela orsaker, hastigt orenar jemfartygs bottnar. 
Vid fartygens unelersökning i går, seelan vattn~t blif
vit ntpumparlt nr dockan, befanns elen ena halfvan af 
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hvanlera fartygets hotten, och som blifvit bestrukna 
mecl "Hay's composition '', betäckt med sjögr~is, flere 
tum i hingd, och så tätt att ej en bar fläci( kunde 
upptäckas, vå samma gång som cler fanns en tjock be
klädnad af snäckor. På cle halfvor af fartygens bott
nar der Redman's composition l1 ade hlifvit använd 
m~lrktes motsatsen, i clet att ej ett sjögräs eller en 
snäcka syntes långs hela ytan på denna halfva af far
tygets botten, hvilken var jemförelsevis så ren, att 
elen knappast skulle hafva smutsat en cambrie-näsduk, 
ett uttryck, som fälldes af en af cle undersökande. Den 
mest fördelaktiga rapport öfver resultaten afgafs, och 
det lider intet tvifvel att ej l\I:r Redman har slutligen 
uppfunnit det, som man i åratal har varit i behof af, 
nemligen: en lämplig "Anti-fouling composition" för 
jernfartygs bottnar.'' 

Försök pågå ännu, och vid mitt besök i Chatham 
sökte jag ytterligare få reda på denna komJ!ositions 
anvämlamle. Ja~ erfor, att kompositionen blifvit an
väncl å pansarfartyget "lVIonarch ", och a t t <l etta fartygs 
botten, efter det fartyget varit 12 månader i sjön, var 
fullkomligt ren, efter att hafva varit bestruken med 
"Reclman's composition." Pansarfartyget "Sultans" 
botten skall nu bestrykas med densamma. Efter alla 
de försök som denna komposition varit umlerkastaJ, 
anser jag mig hafva allt skäl att rekommendera elen

samma. 
lVI:r Redman har två slag af kompositioner, nem

Iigen: The Anti-coiTOSiM~ Paint och The Ant-i-fouliug 
Paint. Priset på elen förstnämnda är 2 L. 5 sh. per 
Cwt, och på elen sistnämnda 9 L. per Cwt. En gallon 
(1/

6 
af en Cwt) af enelera sorten betäcker 76 sqnare 

yanls, och 1 Cwt kan betäcka 45~ square yards. Age~l
ten här i Lonelon är James Rarns, 11 , Dowgate H1ll 

Cannon Strect, Lonelon E. C. 

j (l? 

l\{:r Redman's föreskrift för brnket af "The Anti
corrosion 11aint·· ~ir i korthet följande: Borttag helt 
och hållet all tjära, rostfläclm1· m. m., och om möjligt 
tvätta mecl färskt ...-atten. Låt jernet blifva fullkom
ligt tont och tillse, att den första betäckningen väl 
arbetas in i j ernets porer, pL'Ltarnes kanter och bult
lmfvudena, och att kompositionen rigtigt ingnides i ytan 
samt arbetas i alla riktningar. Derefter pålägges elen 
åter, som Yanlig målning. Två eller flere påläggningar 
(företrä<lesvis 3) användas på bart jem, och man lem
nar tillräcklig ticl för hvarje påläggning att hårdna 
och sätta sig, för att förekomma uppkomsten af blåsor. 

Vid bruket af ''The Anti-fouling composition" före
sln·ifves: "att botten af jernfartyget, seelan elen blifvit 
väl skrapad, rengjord och struken med The Anti-con·o
sion composition, bestrykes 2 eller 3 gånger med The 
Anti-fouling compositon. 

Det uppgifves, att hvarken koppar eller någon 
annan beståndsclel, som kan vara skadlig för j ernet, 
ingår i kompositionerna. 

Om man vill använda kompositionerna enelast för 
försöks anställande, så bör man välja 3 ställen på 
hvanlera sidan af fartyget, clet ena på låringen, clet 
andra midskepps och clet tredje vid bogen. Dessa stäl
len böra tagas circa 4 feet uneler vattcnlinien, på det 
cle ej må vidröras af ankare, båtar som äro lång
siclan etc., samt så, att de äro fria från utblåsnings
ventilerna å ångfartyg. Hvarje ställe bör vara 9 feet 
långt och 9 feet högt el. v. s. en area af ungefär 9 
square yards. På ena siclan af fartyget sln·apas stäl
lena rena så att jernet är bart, och 3 påläggningar af 
the Anti-corrosion och 3 påläggningar af the Anti
fouling paint göras, i enlighet mecl föreskrifterna. På 
motsatta siclan rengöras shmena och 3lager afthe Anti
foulinp; paiut påHip;~es ensamt -p{t elen vanli~a röda 



färgen, af hvilken åtminstone der ,kall vara :d lager. 

Detta sätt att gå, tillväga sätter en i tillf~Ule att be

dömma, om man vill nyttja Redman's paints antingen 

i förening med hvaranclra eller på annat sätt. 

Umler bestrykningen skola kompositionema väl 

omröras, och få ej förtunnas genom någon nppblamlning. 

Brewer~s sjelfvcl"lutnde tub-stoppare. På clEmna 

enkla anordning för att stoppa remnalle ångpanne

tuber, har af l\lr J. S. Brewer, en af the board of 

trades sm veyor i Canliff, ut tagits patent. Uppfinnin

gen umlerkastacles försök vid the Tubal Cain Engine 

W orks, Carcliff, sistliclne N ovomber. Denna stoppare 

är på följande enkla sätt inrättad. Den bestir af en 

jernstång af omkring 1 tums diameter, och 

hvars ändar äro reducerade till 718 tum samt 

bilcla en afsats mot hvilken tätringar äro 

placerade. stopparens fömämsta beståmlsde

lar utgöras af tvenne vnlkaniseraclc gutta

percha-koppar, hvilka ~iro placerade vicl hvar

dera ändan af stången mecl deras munnar 

eller öppna ämlar vända mot hvarandra. De 

bestå af ett så beskaffad t ämne att cle kunna 

tåla betydlig hetta och ångtryck. Deras 

form liknar något sånär en vanlig thekopp. 

Botten är "/8 tum tjock och sidorna aftaga 

från samma tjocklek till en skarp kant. Dia-

metern vid den öppna ämlan svarar till, eller 

är obetydligt större än tuben, under det ba-

sen eller mindre ändan är ungefär t/ 4 tum 

mindre, för att tillåta pluggen eller stopparen 

att passera en ojemn remna. Koppm·ne ~iro 

forstärkta och hållna på sin plats medelst 

gjutjernsringar, hvilka äro fästalle till stt'm

geu medelst skrufmuttrar. Sättet för stop-

--
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paren;:; in föramlc i[ r enkelt, Den första koppen kan 

tillfölje af sin form lätt införas; elen andra ;;om har 

r1en öppna ändan v~tnd åt t uben hoptryckes genom en 

j ernring, hvilken aJslirar då koppen inkommer i tuben. 

Stopparm1 inskjutes derefter intill cless första koppen 

passerat hickan, då vattnet och ångan fylla rnmm~t 

mellan dem och forcera båda koppama bakåt och ntåt, 

dervid afskärande ångans utgång, och sålunda förhin· 

rh·ande vidare läcka. Profvet tillgick på följande sätt: 

En 3 t / 2 tums ångpanne-tub sattes i förbindelse med en 

stor ångpanna, genom ett 3
/ 4 tums bredt rör under 

pannans vattenlinie; en tryckmätare fästades också till 

tuben; kranen öppnades derefter och en full ström af 

vatten och ånga utgick från tuben. stopparen infördes 

derefter med hanelen och inskjöts lätt mecl en stång. 

Omeclelbart efter infötanclet af elen andra koppen var 

verkan iigonblicklig, vattnet och ångan upphörde att 

utgå; tryckmätaren på tuben steg till samma tryck 

som i pannan, nemligen 35 'il. Försöket upprepades 

åtskilliga gånger med lika framgång. · Sprängning af 

tuber, förnämligast i sjö-ångpannor, inträffar ganska 

ofta, och det hittills använda sättet, att genom trä

pluggar stoppa läckor, är oftast åsföljdt af ansenlig 

fara. Vi kunna derför tryggt påstå, att den sjelf

verkande tubstopparen för~jenar att komma i vie1sträckt 

användning. Dess fördelar kunna i korthet sålunda 

framställas: Den är sj elfverkancle; den kan icke råka 

i olag; den kan ögonblickligen användas; elen är af 

elen enklaste konstruktion. De encla tillverkarue af 

elensamma äro Herrar Parfitt och Jenkins, Tu bal Cain 

Engine W orks, Cardiif, åt hvilken uppfinnaren har för-

sålt sitt patent. (Naut. :Nlagazine.) 

Stå1trådstrossar. I England har b1ifvit anställda 

en del förs1ik med att nyttja tros;;;ar af ståltråd istället 
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för ankarkettingar odt hogsrrtrossar. Dessa ståltråds
trossar tiro så böjliga, att dc med lätthet kunna upp
rullas på en vanlig kabel mlle; men lmfvuclfönlelen 
mecl clem tir dock, att spänningen fördelar sig fullst~in
digt oclt regelm~issigt på hela deras längcl, hvilket talar 
mycket till deras fönlel, uLir man .i emför clem mell cle 
k ettingar, som nu i icllm~inhet brukas ombord, och som 
ofta enllast erbjllder mycket ringa säkerhet, eftersom 
hela kettingens verkliga kraft icke är större, än elen 
svagaste länkens styrka. Genom myrket omsorgsfulla 
officiela nmlcrsökningar, som hafva blifvit anställda i 
England, har det visat sig, att man i allmänhet kan 
göra 1·älming ])å att finna en bristfällig länk på lwar 
8'!
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famna1·s ketting; och n~ir man betänker, att cler 

vid hvarj e länk finnes en svetsning, och att en enda 
illa utförd svetsning gör hela kettingen osäker, hvari
o·enom Hitt kan förorsakas stor förlust, så bör clet vara 
b 

tyuligt, att llVarje förändring mot clet mål, att få 
kettingarne ersatta mecl tågvirke, som erbjuder en lik
artad styrka alltigenom, förtjonar elen allvarligaste 

uppmärksamhet. 
Till de omnämnda förclelarne, som stål tråelstrossar 

erbjuda, komma vidare, att dessa äro lättare och billi
gare än kettingar. Sålunda visar amiralitetets kraft
prof, att en ketti11g på 21

//' tål en sträckning af 91 
tons. Enligt Lloycl's register reglementen, skall ett far
tyg på 3000 tons hafva minst 360 famnar ketting af 
en dylik styrka; denna kettingslängd väger 45 tons 
och kostar ungefär 1,200 L. Ett 51/l" ståltrådståg 
tål deremot en spänning af intill 100 tons; en längd 
på 360 famnar väger emlast 5 tons och kostar ungefär 
400 L. Der är alltså härigenom en besparing af 800 
L. vid utrustningen och af 40 tons i vigt eller en mot
svarande tillökning i fartygets lastförmåga. 

Som bogsertrossar, iiro ståltrå<lstrossarne mera 
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höj liga ii n ltamptågvirke. Betjenar man sig el era f till 
bogsering, ~i l' ståltrådstrossen upprullaLl kring en stor 
kub h, hvilken är försedel mell ett kugghjul och ett clref. 
Trossen ledes in i e11 knipare, som regleras med 
en kraftig sln·uf, lrvarmecl en emla man kan stoppa 
trossen i hvilket ögonblick som helst. Denna lmipare, 
hvilh:en i:ir fast förenaLl till cläckct, tjenar i st~illet för 
beläggning af trossen, och när ångaren sticker ut på 
shiparen, ~[ro två eller tre man tillräckliga för att 
hala in på Llen. För att förvara dessa ståltrådstrossar 
mot rost, galvaniseras hvarje särskilcl tråd, innan tros
sen blir slagen, och man unelerhåller elen derefter mecl en 
oljeaktig komposition. 

Engelska amiralitetet har för afsigt att låta ytter
ligare anstioilla försök med dessa trossar både som an
kartåg och som bogsertrossar. Till detta sistnämnda 
bruk hafva de reclan varit använcla och gifvit goda 
resultater på flera stora ång- och segelfartyg. 

Med en 4'' ståltråclstross, .som vägde 12 centner 
per 120 famnar, blef för någon tid seelan pansarfarty
get "Caledonia" (6832 tons) bogseraclt från Liverpool 
till Plymouth, efter att ett 131

/ 2 " hamptåg, som vägcle 
45 ctr per 120 famnar, och en 11

/ /' ketting, 130 ctr 
per 120 famnar, blifvit sprängda. Ett annat fartyg 
"Valorous" har redan uneler längre ticl nyttjat en 5" 
ståltrådstross istället för elen förut använda 15

/ s'' ket
tingen. För kort tid sedan fick elen sitt ankare oklart, 
i clet att fartyget genom att flera gånger svaja för ebben 
och floden, fått 9 törnar om det uppstående ankarflyet. 
Seclan två man klarat detta, blef på amiralitetets be
fallnjng clet nedersta stycket af ståltrådstrossen af
hugget och underkastaclt ett prof af en sakkunnig kom
mlsswn. Som detta stycke motstod en spänning af 
96 tons, innan emlast 3 uuclder blifvit spränglla, er
kände man , att <len l1ade litlit ringa skada, hvaremot 
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1"/s'' kettingen enelast ntb(ill ett. prof af 42 tons. Den 

firma <Bnllivant & Allen i Portsmoutb), som tillverkar 

nämncle trossar, har oekslt låtit offieerarne vitl tlen nya 

Nordpolsexpeclitionen anställa försök mecl en 2'/2 '' st ål

trådstross af 120 fanmars liingtl, som lmn<le upprulla;; 

på. en kabelrulle af 2()'' höjd oe11 18" diamet er. Den 

vägLle o eentner, kunde uthå1la ett tryck af 14 tons 

och var likaså stark som en 9' ltamptross af 20 cent

ners vigt och hvilken upptog 10 gånger så stort utrymme. 

D essutom äro hamptrossarne svårare att hancltera i 

kallt v~i.der , hvaremot ståltrådstrossam e bibehålla deras 

böjlighet. Resultatet af sistnämnde försök blef, att 

h varje till N ordpolsexpeditionen hörande fartyg har 

medtagit en sådan tross. 
( Tidsskrift for Sevoosen.) 

Den Automatiska fartygs-Yentilatorn är en appa

rat för att ventilera fartyg , beroemle till sin rörelse

kraft på fartygets rullning. Tvenne cylindrar äro 

placerade en på hvarje sida af fartyget, och förenade 

genom ett tvärskeppsrör, hvilket, då fartyget är upp

rätt, är fyldt med vatten. JYiecl hvarclera cylindern är 

förenad ett sugrör från fartygets botten, och ett af

loppsrör genom öfre delen af fartygssidan. När far

tyget börjar rulla, strömmar vattnet in i cylindern på 

fartygets nedtryckta sida, förorsakande ett vacuum i 

den anura cylindern, som (ylles med förskämll luft 

från hålskepp. stoppventiler hindra luften att i hvarje 

fall strömma tillbaka, så att c1å fartyget rullar till

baka, strömmar vattnet in i den andra cylimlern, der

vid utdrifvancle tlen förskämda luften med hvilken den 

är fyllcl, och IJå samma gång förorsakande ett vacunm 

i den första cylindren. Genom att inrätta en dubbel 

apparat, och fy lla den horizontala tuben i den ena 

mecl qvicksilfver, istället för vatten, kan uppfinningen 

llJ 

iifven anviinl1as att utpumpa slagvattnet. Apparaten 

har Llil\it försökt ombonl i H. 1\I. S. "Vigilant", som 

~let siigcs med mycl:en fra_mgång. Skulle den visa sig 

l allmiln itet mwiindbar för handelsfartyg, så bör den 

blifva af särskilJt värde för · sådana laster, som kol, 

potroleum, spannemål etc. Den Automatiska fartyo·s-
• b 

vent1htorn kan iifven inrätta,; att gifva mistsio·naler 
. 1 o ' 

l f et att mi.stlmar fiistas Yid Öppningarne för den f(ir-

skäm<la luften. Naut. Magazine. 

Paugger's Universal Dromof~l\Otl. Hvar:je sjöfa

rancle Linner nog::;amt att den kurs, hvilken aiiäses å 

styrkompassen icke är den, som fartyget i verkligheten 

foljer; enär man, för att erhålla rättvisande kursen, 

mttste till den af kompassen angifna foga riittolsc för 

dc Låda afvikniugar hos magnetm'tlen, som Leniimna.'; 

missvisning och deviation. Som bekant är, föTuli fvel· 

missvis11ingen oförändrad på ett och samma stille, far

t,yget må styra llVilken kurs som helst, hvar0m ot cle

viationen på samma ställe föriindrar sig efcer de olika 

kuro:>er som styras. Des::;utom förämlras deviationen 

med fartygets magnetiska latitud~ 

Dr Panggers "Universal Dromoskop '1 är en me

kani,;k i116ittning, som på så. sätt följer lagarne för 

jonlcn::; uclt fartygets magnetism, att recluccrandct af 

en deviemnde kurs till r~ittvisanue och tvärtom helt 
' 

enkelt bc::;tår uti att ställa en visar e. 

Detta ino:>tnunent, som till form och storlek liknar 

ett vanligt skeppsur, ä.r fö1·sedt med en på hvardera 

siclan anbringad kompasskifva, i hvars medelpunkter 

sitter en, i förbindelse med elen inre mekanismen sti

emle, visare. 
Om nu en af dessa visare inställe;,; på den devie

rande kursen, så föri-lyttar ::;ig ::;amtit.ligt härmed den 

andra visaren å instrumentets motsatta sicla, till den 
8 
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punU CL gn11lm·ingen , som sYarar till Ilen riitt\·i· 
sanlic btrsen. Skall man åter från en ri[ttvisande 
bus (·jfvcrgi till en llevierande, stiiltes den ena visaren 
på den räthisande knrsen, då den andra ntvisar kurs 
på. kom11assen. 

HärviLt för utsiittes, att dromoskopet blifvit justerad t 
till llen kompass för hvilken det är änmadt att an· 
vänllas. F ör att fiirklara huru en elylik justering verk· 
ställes, är det nöclvändigt att hänvi:oa till den binda 
formeln för deviationens beräknande, nemligen: 
r)= A+ B sin:;'+ C cos :;'+D sin 2 3' +E. cos 2 3'· *) 

I denmt ex pression iir: 
A den konstan ta deviationen, 
B sin a· + C cos 3' den semic-irkulära deviationen, 
]) sin 2 ,r +E cos 2 3 den qwclrantiska deviationen. 

De uti elen se·micirlvulä1·a deviationen ingående koef
:ficientema B och C förändra sig i enlighet med den 
magnet,iska latituden, hvaremot, om fartyget icke är 
alldeles nytt, de i den konstanta och den qvadrantiska 
deviationen ingåemle koeffi cienterna A, D och E äro, 
från teoretisk synpunkt sedt, oföränderliga, så länge 
nemligen jernmassorna, hvilka ingå i fartygets bygg
llacl och utredning, förblj fva orubbade. 

Vill instrumentets justering iakttages: 
n) För att justera för missvisningen {i.nnes å instru

mentet en enkel inrättning medelst hvilken kom· 
passkifvans gradering kan vriclaB. 

b) Den konstanta deviationen, eller koefficienten A , 

''') Om deviationen icke betydligt öfverstigcr 20° f,;r något streck, 
kan den med t illrUcklig noggmnnhct för praktiskt bruk, angifvas ge
nom denna formel. Den exakta form eln fur deviationens beriiknande, 
hvilken måste anviindas , dels nlir deYiationen för nt~gon kurs betyd
ligt öfverstiger 20" , dels ock då deviationen endnst kan observeras 
fl>r ett litet antal af streck lika fö rdelade rund t horizonten , iir följande: 
Sin 1)' = A cos 1)' +B sin ;'+C cos 3' +D sin(;+- 3) + E sin (1 + )'). 

= A cos t'i + B 8in r+C cos )'+D sin (23' + 1l) +E cos(2J'+rl'l· 

H (',]. 
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iir i all mänhet så liten att <len kan uttagas sam· 
tidigt med missvisningen. 

<'.) För elen semicirl::ulära lleviationen, eller koefficien· 
tema B och C rättas, utan att jnstrumentet be
höfver öppnas, medelst tvenne med f-yrkantiga 
tappar försedda nyckelhål, liknande dem å ett 
fickur. Tvenne å instrumentets baksilla anbringa
de längdskalor med noni er tjena. till att lt ~irvid 
utvisa dessa värclens inshilL1ing. 

el) Den q-uadnmtiska deYiationen, eller koe:fficientt>rna 
D och E, hvilkas vänlen längst förblifva oförän
drade, instäJles medelst skalor anbringade inuti 
instrumentet, som för detta ändamål måste öppnas. 
~är fartyget är sjöklart uttages deviationen på 

Vmlligt s~itt, hvareftel' Y~·iT·clena vtt koefficienterna A, 
B, C och D heriiknas och clromol:lkopet justeras för 
dessa viirden, i enlighet mecl h~ir ofvau gitila anvisnin
gar. Sedan detta blifvit gjort iir instrumelltet klart 
att anv~i.nclas vi<l fartygets navigering. 

Uneler en längre resa. måste instrumentet all tsom
oftast konigeras för missvisningens föräm1ringar, äfven
som för den semieirkulära deviationen, eller för koeffi
cienterna A oeh B, så ofta sådant anses nödigt. Detta 
är ocks<'\. skälet hvarfiire insbUningen af dessa. 3:ne 
vänlen kan verkstiLllas utanpå. instrumentet. Känner 
man hvilka ställen som umler resan skola angör as, så 
kunna v~ir<lena på B och C uträlmas i förväg, och de 
punkter IJå skalorna angif,·as der dessa skola inställas 
vicl ankomsten till cle särskilda angörings-orterna.. Om 
t. ex. en ångare skall afgå från 'rriest till Bombay, 
via Suez-kanalen, så kunna på fö1·haml de punkter an
gifvas å skalorna B och C, som erfordras för Triest, 
Corfu, Suez, Aclen och Bombay. Vicl framkomsten 
till dessa orter, behöfver fartygs!Jefälhafvaren endast 
stii1la noniernas nollpunkter öfver ens me< l <lt~ i förviig 



l Hi 

för dessa ställen uttagna punkter å skalorna, för att 

på dromoskopet direkte kunna finna den rätta divia

tionen. 
Instrumentet är tillverkaett af metall och erfordrar 

ingen synnerlig varsamhet eller sorgfällighet vid hand

terandet. Det kan förfärdigas af alla storlekar, ja till 
och med göras så litet som ett vanligt fickur. En 

diameter af 20 centimeter, synes dock vara att före

draga, enär graderingen på kompasskifvorna derigenom 

blifva tydligare och hela mekanismen starkare. 
Transactions of the Inst. of Naval Architects. 
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strödda underrättelser. 

Pansarj'a1·tyget "Vttng'ttU.1'(ls" j'ö1·olyckunde. FU
janue dom afkunuades den 29 September 1875 af en ombord 1 H . 

M. S. Royal Adelai,Je (flaggskepp i Devon port) hållen krigsrätt, hvars 

ordförande var Rear Admiml Lord John Hay C. B., nlirmaste man i 

befiilet öfver kanalflottan. 
Efter at.t hafva hört de upplysningar hvillm förekommit vid för 

h0r och undersökning, Ur krigsrlitten af den mening, att: förolyckan 

det af H. M. S. » Vaugnard» förorsakats genom sr~ rnmanstötning med 

H. M. S. >>Iron Duke >> vid Kish bank i Irliindska kanalen den l sist 

lidne September, omkring 50 minuter efter kl. 12 middagen, till

fulje h varat >> Vauguarcl» sjönk; samt att om boreliliggningen förorsa 

kades af: 
l :o. Den stora fart med h vilken eskadern, som » Vanguard» tillhör

de, gick under tjocka; 
2:o. Att kapten Dawkins (chefen å Vanguard), som var ledare i sin 

dinsion, lemnade cHick innan anbefalld evolution var utförd, 

isynnerhet so m tecken till tjocka vid denna t.id visade sig ; 

3:o. Den icke genom någon nödviindighet föranledda minskningen 

af » Vangnards» fart, utan sigmil från eskader-chefen, och utan 

att dervid gilra föreskl·ifven signal till >>Iron Duke»; 

4:o. Att »Iron Duke" under svår tjocka ökade en redan förut stark 

fart; · 

5:o. Att »Iron Duke» utan anledning girade nr lin i en; 

6:o. Att »Iron Duke» underlät att gifva mistsignal. 

Riitten lir vidare !If den mening, att » Vanguards» förolyckande 

orsakades ueraf, att eu öppning i dess sida gjordes af »Iron Duke 's» 

fursutf, i ornedelbar närhet af det vigtigaste tviirskeppsskottet, nemii

gen det emellan maskin- och pannrum, h vilket hade till följd en stark 

inströmning af vatten i maskinrummet, axelgången och eldrummet, 

som utsl;ickte eldarue och efter få minuters furlopp banade sig viig 

till f<irrådsrnmmeil igenom illa slutna vattentilta dörrar samt genom 

Hickning nära tvärskepps~ko ttet N:o 99. 
Rätten Ur af den åsigt, att » Vanguards» sjunkande kunnat hlifva 

fördröjt, om icke helt och hållet flirhindrat, genom att chefen ge

uast låtit Lemauna tclla Lillglingliga pul!lpar, ·,j stiillet för ~•tl använda 



j.>L' tiiittni11gen till biltarues nts'.ittancl.:; och 0111 kal>tcn Dawkins, Com 

mander Tandy, N:wigationsoflicern Thomas och uppbc;rdstiuHuer

manu en DaYid Tidy hade Yisnt mern. energisk rftLlighet vid försliket 

att stoppa liickau utifrån, genom anviinc\anrlet f\f ti llbuds stående nw

del såsom kojer och segel m. m. 
Hittten iir ock af den i'tsigt, att kapten Dawkius skulle hafvn. be

fitlt kapten Hickloy på »Iron Duke » att bogsera ,;vanguarch pii 

gr n n d are v niten. 
Ritten iir af cleu :Isigt , :ttt kavten Dawkius iir klandervärd för 

visad brist pil omdume och för felaktigt skötande at sitt fartyg, samt 

att ha. u i'tdagahtgt brist p ii. tilltagsen het, skyndsamhet och beolutsam · 

het i de mått och steg tum vidtog efter samnnmstötningen, fur att 

riidda » VanguarLl >>. 
R:ittcn iit' Yidare ar den :"tsigt, aU navigationsofficeru bur tadlas 

J'ijr att ej hafva uppfylt. sin pligt , i det han uoder][,Lit att g•n·a sin 

chef uppmiirksam pft, att grundare vatten fanns i niirheten , samt der

JUre, att han Pj fmm sUilde något furslag om att stoppa liickan 

utifi'[m. 
' B-ill ten är vidare af den ftsigt, o t t niirmaste ma u i befiilet visade 

stor brist pil en ergi, under fi.irhanden varande förhållande. 

R:Itten lit' vidare af den f1 sigt , att 1:ste maskinisten M:r Brown 

visade brist pil besinning, i det han ieke auviinde de medel, som 

förefunnos till att befria fnrtyge t Jritn v:tlten. 

Riilten iir vidm·e af den åsigt, att. uppbördstimmermmmcu M:r 

'l'idy gjort sig furfjcnt af tadel derfure, att han ieke genast till che

fen fi·amsUilt furslag, om verksammaste siittet till liiclmus stop;1aude, 

samt derföre, att han ej pejlat pumpame, oeh aHemnat rapport om 

vattnets stigande . 
1-tiil.lcn dönuuer kaplen Riebard Dawkins att blifva allvarligen till

rllttn.visad, sarnt al t af'siittas frål} befälet ii. H. M. S. " Vanguard", och 

Llr härmedelst, all varligen tillrilttavisad, och på st'\ slit t dum d. 

R;ttten dömm er sekonden och mt1·igationsofli.ecm att blifva all 

varligt tillrHttavisade, och iiro de härmedelst på så siitt tillrättavisade. 

RUtten dömmer l:ste maskinisten och uppbördstimmermannen 
att hUrmedelst tillrUUavisas. 

B.iitten finuur icke or<ak till Idander mot öfriga of'licerare 

och besiii tningen ombord å H. M. S. "Vangnard , , med hänseende 

till fartygets förlust , och blifva de följakLiigen hänned frikiinde. 

Sådan iir rapporten om den krio·sriitt inför hvilken officerarne 

och besättningen fra n H . M. S. "Van~uard» stått till rätta. Saken 

slut~de_ med etl af den 12 sistlidne Oktober dateradt utslag frl\.n 

Am1rahtetet, hvm·af framgitr, att Amiralitetslorderne iiro af den me

ni u g, att den försttL af krigsriitten anförda orsaken till sammansti.it

ningcn , Demiigen : stark fart under tjocka icke på nilgot siitl bidragi t 

ll.!l 

till olydmu; att eskader-che fuu, u u der f'örhamleu vamuclc: omsWndi<r

heter, var beriittigad att bibehålla anbefald fart, tilLs sio·nal blifvit 

gjord. om densammas minskande; men att han haft oriitt 
0

j den åsigt , 

han mf,;r rUtten u Halat, att Iedarne i divisioner skulle v am bE't·iittio·ade 

att uuder tjocka handla efter eget omdume, fullkomligt. obero:nd~ 
samt till och med i strid mot gifua order . Deras Lorclsknp kan icke 

nog kraftigt pf1peka den skyldighet, som [tligger hvarjc eskaderchef 

att hålla sina fartyg J..>i't anvista stilllen och i beredskap att utfijm 

hans be!'allningar - och cskallerchcfcns vid vittnesf<.irhiiret fram 

sUilda opinion, att fnrfygs(;hefenm i eskader sbl lie hafva r:lttighet, att 
under tjocka, utau vidare ordres, skiljas från l11·nrandrn , kan icke 

gillas af deras Lordslmp. Dc anse ilf\·cn, att den af eskad erchefen 

pit olycl;sdagen gifna signalen, om bildandet af llivisionslwlonner 

fram:'tt från enkel kolonn, icke var den bilsta ~;igna l wn1 knunat git

vas, ntan att N:o O 17 i allmänna signalboken varit alt. föredraga, 

emedan den kunnat utfiirts pii miudrc tiLl och rum , samt hiHlit e~ka

dern fullkomligt under (;hefcns kontroll. 

Deras Lordska p ii ro af den ft sigten, att furlusten af " V an

gtmnh bör i första hand t illskrif1'as, fljnninslmmll't af fartygets fart, 

samt i andra hand «hon Dukrs» , pf, vakthafvunlle officem liijlnn.nt 

Evans befallning, otiltburliga girande m· linitn samt lemuande af 
sin plats. 

Deras Lordskap finner icke skHl ti ll tadel mot kapten Hickley 

på «Iron Duke, fur den fart han gjorde vid sammanstutniugeu, eme
dan det var hans skyldighet att intaga sin plats, (l<'h han dessutom 

var berUttigad antaga, det "V anguanh gjorde smnrt:a fart, som när 

sist i sigtc. Dems Lordskap bd1ag•tde slutligPn nttaln sitt gi llnnde 

af de domar som l.>lifvit fillida lii\·cr kapten Dawkins och vissa ofli.;

cerare på « Vanguanh , samt befalla tlorjemte, alt li>jt.uaut E1·ans skall 

afg:"t friln H. 1\1 S. «Iron Duke" 

Bland de mf,ngn mtiklar som « Vanguardo« förolyckamle heit 

uatnrligt framkallat i Engelska tiuningar och tidskrifter, anföra vi 

följande lll' engelska tidskriften «Engine('J'ing« hcmtade uppmts: 

Seda.n vi fiir tre veckor sedan framstiilde några allmHrma :m

miirkningar, angåendE! « Vaugnards« förolyclmnde, och dervid påpe

kade de f<irhastade slutsatser, som frftn många håll blifvit dragna 

af denna olyckliga tilldragelse, hafva vi med flit afhi'tllit oss från 

vidare kommentarier öfver detta iimne, sft mycket mer, som man 

hittills hållit pii. att officielt undersöka de personers handlingssiil t. i'tt 

h vars vård fartyget var anförnod t. D>1 emellertid u u den c\fver 

kaplen Dawkins 1wh ha11 ;; k:<mr:,t.;r l1itllnn k1·igm·ii1'1J-•n afk,mnnt sin 
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dom, anse vi oss bPriittigade a t t yttra oss om ''Jssa punkter h vi !lm 
synas oss vara förtjenta af nppmlirksamket. 

Det lir icke vitr mening att i furevarande nrtikel på något siitt 
ingå i behandling af det domsint hvartill krigsditten kommit, utrm 
önska vi endast visa, att det finnes goda sklil fur att antaglC, det de 
uppgifter, som blifvit vidt och bredt utspridda r .m10dc storleken :•f 
den skada, som «Iron Duke" åstadkommit pi:\ "Vanguard" hafva hhf
vit i vlisendtlig miin ufverdrifna, Man har i allmänhet antagit, att 
sammanstötningen emellnu «<ron Duk"" och " V u. n guard« bevisnde
om den ens i sjelfva verket bevisatic någonting - rammens oemot
stitndliga kraft sftsom ett anbllsvapen, och vi hafm ingenstildes set.t 
framsUildt ett end<> argument till fcird el för en motsatt åsigt, o aktad t 
j u~ t en sådan motsatt åsigt - i alla hiindelser med afseende pi'1 
rammens verkan i lut;nt vlidcr - synes oss i hög grad vinna i tro
vlirdighet genom de afgifna l!'iltiga Yittnesmillen. -- Låtom oss gran
ska dessa vitLuesm>•L I krnthct framstiildu., reduccm sig de mför 
krigsrätten afgifna vitluesm1•len helt enkelt till följande: alt "Van
guard" träffades af «<ron DukE'« på ett af de ömtåligaste stiillen llVar
på del hade l<unnat triiffats, vid samma tillfälle som «ll'on Duke« 
gick med full.t 7 knops fart. Att inga hemudandeu gjordes ombord 
i "Va11guard« att st opp a liiclmn; att ingen nämnvärd pumpning egde 
rum; att de flesta vallentilla durrarue i tvlirskeppsskotten tillslölos 
med berlimvärd hastighet, dervid några icke kunde fullständigt stfin
gas, under det alt audm mcdd för vattnets framtriingande förcfunnos, 
och a t t, under de sellund a i korthet anförda förhållandena, fartyget 
sjönk efter furloppet af sjuttiotYå minuter, 

,. N n kan det som vi tro rimligtvis antagas, att, under omstliu
dighett>rna vid olyckstillfället, fartyget intog vatten has l igare U n det 
skulle hafva gjort, om det blifvit på samma siitt träffat. moder strid. 
I sednare fallet skulle sannolikt de vattenHita dörrarne i tvärskepps 
skotten hafva varit stiingda - och detta fnllsUindigt - i förviig , me
dan betiii och beslitlning, i förviiutan på en möjlig ramning, skulle' 
hafva varit mera beredda att fursöka medel fiir att stoppa liickau, 
lin de nu voro då olyckan helt. oförutseclt trlifl'ade dem. Då vi taga 
alla dessa saker i öfvervligande, så kunna vi med allt sldil antaga att 
« Van1:uard« var placerad uti en nngefiirligen så farlig b eliigen het som 
den kunde halva befunnit. sig uti, derigenom att ett fartyg af «Iron 
Dnke's« klass löpte på detsamma under lugnt väder med omkring sju 
knops farL 

Li\tom oss derefter söka erhålla ett begrepp om den verkliga 
skada, som orsakades genom sammanstötningen med «<ron Duke«. 
Under loppet af nndersökningen inför krigsriitten afgltfvos åtskilliga 
obcsUimda svar med h[inseende till lUckans storlek; men det synes 

, 

l :dl 

icke haf"t i':tllit någo n af de ulirvarande in , all lii<.:kaJJ sjclfnt \'01' -

ket kunde beriikn;os med tcmlig uoggmnnheL. 
Några få siffror liro nog Hir atl visa detta, Öf,-erskottet af 

» Vanguards» flytbarlwtsfiirmåga kan siikerligen i rund t tal anslås till 
ungeflirligen 5 000 tons, eller, tued andra ord, en föriikad belastning :tf 
5 000 tons skulle hafvn erfordrats för att slinka den, och denna furubele 
belastning tog den ombord i form af vatten under förloppc•t af sj"l· 
t.iotvft minuter. Under förntsllltning att vatteninstr<•tnniugcn varit 
jcmn, skulle det af »Iron Duke '~ » stlif gjorda hi't let lcmnal iutriide 
for ungefiir 70 ton ; ,·ntten i minuten. ]<Jrnellertid, efter all sannolik
het, togs en stor del af tie 5 000 Lons vatten, so•u erfurciraJ,•,; fiir att 
siinkn ,;vanguard» , ombord i sista ögonblicket , niir do ·n kriiugde öfver 
åt styrbord straxt futT iin den sjönk, och 1.E ,-i aulag<t medd ·inström
ningen till 70 tons i minuten, göra ,-i dcn·i d troligen en uppskatt
ning som faller ntanf, r den riilta , För att nu befria fnrtygPt från 
detta vatteTt, skulle det varit nödviindigl att pump;t tletsanllna för en 
hlijd af 17 eller 18 fot, och om d den·id taga elen stötT<' hiijcleu, 
så hade det mbete som skulle utfiirts kr:i!t 80: nominela hiistkrafters 
verksnmhet. Om vi antaga, alt Centrifugal-pumpmaskiner hafva eu 
verksam kraft af endast 50 pet, eller, med andra ord, om vi anse 
dem i stånd att endast u<!:git\·a i form af lyftadt mtlen, blott halfva 
indikerade kraften utvecklad i <leras ruJgcylindrM, finna vi dock, alt 
pumpmaskiner utöfvaude omkring 170 iu<likerud hiistkra;ter, skulle 
hafva fijrslflgit, att helt och hi't'let mol Yerk •• :tllliickuing uti " V angnarch, 
orsakad genom sammanstotningen med »Iron Duke» . 

Vi hafva vid talrika ti!Willen framhållit de fUrdelar , som använ
dandet i ?mgfartyg af kraftiga Centrifugal-pumpmaskiner medföm, 
hvilka, under vanliga omstiindighrtcr nyttjade för vattencirkulationen 
genom kondensorerna, kunun, i hlindelse af behof, vam användbara 
att liinspumpa fartyget; och förolyckandet af » Vangnard ,, lemnar 
blott ytterligare bevis till stöd f"r de åsigter vi hUrutionan uttalat. 
Enligt de af M:r Trickett från Keyham lemnade upplysningar inför 
krigsriitten, Y oro » Vanguards» cirkubtionspumpar i stånd att lyfta 23 
tons vatten i minuten, när maskinerna gingo med full fart; men så
som af andra vittnen intygades, stoppades maskinerna, och icke nå
got som helst försiik synes hafva hlifvit gjO!t, att förena circulations
pumparne med fartygets botten. Det afgifna vittnesmilJet ofver denna 
punkt är ganska liirorikt, i det att l:ste maskinisten anförer det fak
tum, att maskinerna voro stoppade, såsom ett skUl fur att icke circu
latwnspnmparne sattes i förbindelse med fartygets botten, Nu kun
de naturligtvis icke fartygets ångmaskin hafva blifvit igångsatt, utan 
chefens eller vakthufvande officerns order; men hade maskinisterna 
till sitt förfogande haft ett par kraftiga oberoende ci1 kulations-pump, 
maskiner, ~om dc kunna l stoppat eller igilngsat t efter eget godt.fin-



nam.le, :så kan JUall v1il sn.lrligl'u fL•n·:-:;t:illa sig, at.t. l1(• skulle variL :;a, 

fönmmliga att de id;c dragit nytta af dem. 
Hade !JU " Yanguanh varit fursedd mod oheroct:<de eent.rifugal 

[Jlllllpnwskiner, och hade de;s:t L>lolt varit af sam111a Bomiuela kr;ft, 
SOlll dc till fartyget:> augmaskin hiirallde CirkuJatiOBSpn mparne, sil, fast 
iiU de naturligtYis icke hade varit i still1ll att bekiill1JJa heb den till 
711 tons i minnten nppgilende vath~ 11massau, som intriingde i fartyget, 
skulle dr; dock S<llll JOlikt knnn<lt 11ttömt åtminstone hiilft en deraf; ty 
tlct hcircr till en af sildn.mt pumpars utmHrkande ege11skaper , att dorns 
hastighet kan, sit liinge ånga finnes att tillgå, i htindebe af behof, 
med liitlhet ansenligt <•kas utöfver den, med hvilka de vanliga röra 
sig. Dessutom Hr skilnaden i utrymme, som upptages af en sftdan 
maskin, hvilken kall anses tilltyllestgörande under vanliga omstlindig
heter, och e u som, niir sft fordras, kan fijtTiitt :t tYtt eller tre gånge!" 
så mycket aJ"bete, så liten, att det ingifver en stark biijelse att all
YHnda maskiner med öfverliigsen kraft. Betriiffandc « ' ' anguard», så 
fanns ånga i mHngd, sil liinge som vattnet kunde hållas fritt fn\n eld
rummet, och hade ptaupmaskiuerna, som sig bordt, varit sft placerade 
att de kunnat anviindas till och med efter det vattnet stigit upp till 
det egentliga maskin-rummet, skulle fartyget, enligt y;u'l f·•rmenande, 
kunnat hållits flytande i timmar, eller sl1kerligen liinge nog fiir alt 
bringats in på grund t vatten Det Hr vtil b~kant, att viha krigsfartygs 
maskin- och eldrum, i följd af deras nödviindigtvis stora rymd, ntgt.ra 
en stor anledning till fara, om de en gåug skulle bli fylda med vat
ten, och af detta skl11 Ur hvmj e förs igtighet smått vidtagit f\lr deras 
skyddande. Men hilrförntan tro vi det vore önsl(viirdt, att n:'tgm 
medel antogos, för att bibeh ålla kontrollen nfver den, i hiinclelse af 
behof, för pnmparnes drifvande erforderliga i'tnt{knd'ten, till och med 
i hiindclse de egentliga maskin- och panmummen, blefve vatten(ylltla, 
och vi kunna icke se någon egentlig svårighet hi.irför, om man nem
Iigett en gång fil ster behörig vigt vid denna sak, och man derför un
derkastar sig vissa tnindre oliigenheter i utbyte mot den stora trygg
het, som denned Yinnes. 

l fråga om pnmpningskraften, hafva vi hittills endast hållit oss 
till, att intet gjordes för att minska vattnets intriingande; men mau 
bör derjemte; ihågkomma, att ett af il.nclamiUen att genom verksam 
pumpning, sökt förhindra fartyge: s sj unkande skulle varit att vinmt 
tid, flir att derunder, i större eller mindre mi'm, kunnat iståndsatt 
den åsamkade skadan. De under krigsrättsundersökningen, angående 
« Vanguard's» forolyckande, afgifna vittnesmålen med afseende på 
Hickans storlek, Uro alltför Fviifvande, för att derpå grunda någon be
stämd åsigt, betriilfande möjligheten af densltmmas reparerande:. men 
det finnes s>tkerligeu ej heller ni'tgot sklil för det aulag>tndet., att, om 
tiden medgi!'vit, it:lw vattnets intriing:wdc skulle kunnat blifvit be -

tydligt mill;k:tt, ,;iiiur Jlbt ytterligare hidragaBdc till fari.ygc!s h:lllandc 
öfver vattnet, genom bruket af pumparne. 

Dr n vigtig:> l;irdnm , l"'ilkcn n f alln sådana ohck,;hiindc>lser. som 
deu it'nlgaYa.randr·, kan hcmtn.~) Hr ut}clviindigheten ntt tf''II(IM v .. ara i 
tillfiille att kunna betje11a sig af vcrksnm pnmpningskr;1ft , och dPri
genom riidd:t cldnrnc ifrån att. ntsliickas genom vattnets stigande. 
Hvad vi för vftr del skulle vilja fiironln iir, nU i alla ,-fmt örloo·s-
f . o m·tyg,, 11V:1l'est pannorna n1jdviincligh·is mi'tste lig-ga djupt ned i far-
tyget, atmtnstoll<' en panna knnde siirskilclt skydelas mot miijli,heten 
ntt d:ss ~ld a.r p:l detta siitt ntsliic:kes, pi't det att ångit kan va~a till
giinghg tiir pumpning, till och med 0111 en ansenlig vattentniin"'d in-
konnnit i li:rtyget "' 

Vi fiit·modn att de fakta vi hiir pt"tpekat torde visa, att rammen 
ieke iir dt siL fl'ukt.nusviirdt. anfallsvapen, att det fartyg som af den
samma triiffas göres hj elplöst, åtminstone då skadan tillfogas under 
lugnt väder. tinder svår sjögång, eller i hiindelse att fartyget som 
triiffas Hr nnder segel, torde omstiindighetema komma att g-estalta 
sig annorlunda, en ii r vissa vigtiga frågor om styfhetsförmåga, då torde 
komma mP-d i betraktande. Till dessit frftgor skola vi troligen snart 
ftterkomma, men under tiden hafva vi sökt framhiU!a. vlirdet afkraf
tig i'mgpumpkraft ombord i fartyg, och hvad «Vanguard» betriiffar 
siikt bevisa att vatten-inströmningen icke var stiirre, lin att den kund~ 
hafva bcherrskats genom centrifugal pumpmaskiner af anseulig kraft 
hvarmed ett si'tdant fartyg företl·iidesvis borde varit forsedt . 
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1\, I1.1"i gsvetenskaJJS-A k(ulem ·iens lutnclli nywr och 

tidskJ•'ift, 15 November 1875 upproret i Herzegovina. Undcr-

röittelser från friimmande land. Officiela nndentittelser. 

D:o, 30 November. Ber<ittelse af föredraganden i Sjökrigsvc

tenskav Kommendörkaptenen m . m. Frih B. O. Stuckeberg. Anfö

rande på 1\rigsvetenskaps-akaclelllieus hf'gtidsdag den 12 November 

1875 af Akademiens Sekreterare. Krigsvetenskaps-akademiens tiif

lingslimncu för år 1876. RyskE, kavalleriets och ridande a rtilleriets 

ombildning. Om ersiittning af infuntel'i-ammunition under strid. Un

denlitt.elser från friimmande land. 

D:o, 15 December. Anmälan om afgångne och tillkon .ne leda

möter, af Akademiens anurc styresman, Kommendören m. m. C. B. 

Lilliehi>ök. De s. k. exakta vetenskapemas stililning inom krigs under

visningen. Några betraktelser med anledning af uppsatsen: H vem 

lir soldat "? Svar till A. Fbg, i anledning af biografiska uppgifter om 

prins Fredtik A<.lolf. Officiela underriittelser. 

D:o , 31 Decemuer. Utdrag nr rapport om skjutförsök med in
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MiliUirlilleratur. Underrättelser från främmande land. 
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och taktik. FUlt- och flistuingsartill eriet, två skilda vapen. Om an
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Om de nyare konstrul,tionerna inom Europas fiiitartillerier. Fiirsök 

med fiiltkanon er, utförda i Sverige 1874 och 75. Utdrag nr ernbets

skri f v elser. 
':l'ankar om vå1·t sjöj"ih·sva1··, med siirskildt afseende på 

den för detsammu uodviindiga materi el. Af A. Bmckström, Löjtnant 

vid kong!. flottan. Denna lilla afhandling, nyligen utgifven från Mili 

tiiditteratnr-föreuingens förlag, llr ett nytt bidrag till de på sednare 

tider talrika ströskrifter, som utgifvits i ändarnål att frarnhåiJa vigtcu 

och be hofvet af ett kraftigt sjöfursYar för vårt land. De åsigter hiir

utiunan , ~om flirl'attarcu framstilller bkola siikedigeu ticlas af hYarj c 

om vftrt lands sjelfstiiudighet. och politiska anseende nitälskande, och 

våga vi d erföre uttala den förhoppningen, alt de i ifrflgamrancle 

broschyr uttalade tankar om vårt sjijfi>rsvar, måt te r<ina mem fram

gång un elen , ~om hittills kommit offentligen nttalaclo lnnkar och fiir

slager, om detta ,·ärt styfmoderligt behan<llacle vapen till eld, på det 

vi slutligen en g[mg måtte kormna «from sannel s to things." 

Dansk. 
Tidsk1"ift j"01• SOvro8en, JO:de Bind. 7:e og 8:e hiifte. No,Je 

Bemaerkni nger, fr cm k a Id te ved Pandserskibet. «V a ngu:ml '8 , Uncl=r

gang. Af G. S. Krigsretten i Anledning af «Vangnard 's, Undergano-. 

I Anledning af Capilain .Jessens Artikel om SNtrtilleriet. Af Pr: . 

mierlieutnant Nieuvenhuis. <<Dampfregatten "Oiafs Frelse» . Efter 

.M01·skoi Sbornik Nogle engelske og danske S~fa rtsforhold , belyste 

ved P. F. Gi0clesen. Mecldelelser om d et tydske Saltvanclsfiskeri. 

Efter Dr. M. Lindemann Blanclinger. Officielle Mecldelelser. 

Engelsk. 
Nalttical liCctgctzine. November 1875. Gocla afsigter. Om 

några af de faror som stå i förbindelse med en nutidens sjöresa. 

Förfarandet med dödlt.. Rymda slafvar och engelska örlogsfartyg. 

Vår representant i Leeds. Liittfattliga reglar för fartygs kust -navi.,.e-

D
. ö 

ring. 1rekt verkande siikerhctsventil med fjiicler. Sjliröfvare. Emot-

tagna böcker. Emigrationen till Sydamerika. Förlusten af H. M. S. 

"Vanguard ». Mr Norwoocl öfver sednaste sjöhandels frågor. Korre

spondens. Fartygs byggnad. Nautiska nndcrriittclser. Vår officieiJa 

loggbok. Blandade limnen. 

D:o, dito, December. Befraktandet af spannemål. Råttor om-

bord i fartyg. " Nantical assessors». Vissa nya former af fyrbåks

apparater. Emigrationen till Syd-Amerika Amerikanska ångfH1j or . 

H vad lir en sjöman? Norska fiskerierna under år 1874. Emottagna 

~öcl~er. Ett . ord till skeppsf'ömre. Korrespondens. Maritima upp

finmngar. LJnS- och vännesaml:tre. Fartygs kompasser. Fartygs· 

byggnad, 1875. Nautiska notiser. Spannernålslaster. 

Jou1·nal o!" the R. U. S. Institntion, vol. 19, N:o 81, 

1875. Vetenskap!tg undervisning i flottan . Maeomber kanonen. En 

varnande röst från Spanska armadan. Om militura- (eller strategiska) 

och nödhamnar. Om hamnförsvar. 

Engineering, lO September 1875. Om hundra års interna

tionaJa expositionen år 1876 . Tunnel under floden Severn. Inter

nationaJa patentlagar. Sir William Thomson's sjelfregistrerande tid 

vattensmlttare. Permanent lyftkran ft jernvligar. Fiirlnsten af H. M. 

S. Vanguard. Mekanisk verkan af ljns. Skeppsclockorna vid Avon

month. 
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Dito, 17 :SeptPmLPr. Ant'r:itningnfmctallcr. Alcxandra-doel;omn, 

N ewport. 'J'he Board of Trade och hnndelssjcifnrt<·n . Profturer med 

.. ,ngelska iirlog~fartyg. Snabbg•"•ende torpedo-b•ltar Skeppsdockorna 

,·id Slwrpn ess. 
D:o, 2± SPptember. Pakntc1·. Emottagna Liicker. ~jiifart~-

kanal virl St. Petersbmg. 81-tons kanonen. Om Lmket afstiil. Bc

g:tgn:~ndl' t nf st;1lpl>'ttn.r till ångpannor. Fartyg,; w t·t iknlu r:'relse. 

D:o, l Oktober. Omlopps inrlilu •. torPr. 81 tons knnon<'n. lntf'l '

nationala exposition en, 181G. Frorlnsten n f }L M. 8 « V1'1ng:nm·rh 

H. M. S. «Devastations» mnskineri. 
D:o, 8 Oktober. On1 brukPt nf st :\1. Litll't'ntm j[ississippi's 

flodmynuingar. Åugpanne-explosioner ombord i fartyg. Om den 

relativa framdrifvnnde kraften hos shufpropcll rar. 

D:o; 15 Oktol.>cr. PatPnter. Litteratur. Proftur r. r med <·n gelska 

tirlogsfartyg. Bnnclcn viirm e. Om profturer med shnfångfartyg . 

1'ntnsaci'ions oj' the Institutlon af Nw1:al A1'clt'i
tects, vol . XVI, 1875. Engelska lagstiftningsflfg:irdcr, s0 rn bertira 

fartygs kous!.ruktion och engelska handelsflottan. Om i\ng- och seg

lande fartygs lastHige. Ett siltt att erhålla clrifkrnft från vilgrlirelse. 

Polar-diagram för fartygs styfhet. En modul fur fintygs styrka. 

Kombinerande ångmaskiner. Forilringar, egenskaper och byggnn,ds

siitt af ett nu1idcus örlogsfartyg. Fordringarne pil nya fartygs-krmoner 

oeh lavetter. Jern och stlll fur fart ygsby7gnad. Om higssiittet med 

stitng:orpedos En ny nachterhus-indikator. Fartygs tackling. Om · 

det f.-,rhiillamlc c';om eger rum J~tella~ fartygs konstrukturer, far!rgs
l'gare och aswmclörer . Fartygs frestnmg och styrka. Bessemer ang

t'arlyget. Hyilraulisk iurHttniug fUr vattentilta dörrar. En apparat 

fijr att klara liinspumpar. En ny bas l <ir fartygs form. Om sj clf

vcrkande sukerhets-lmapar fur ntt fasth!ilht skotena i segelbåtar . 

The Engilwm·'s Mannal oj' the Local Jlia1·ine Bo
ctl•ll Exa1winntion for Certil·icatcs of competcncy ns Second and 

First-Class Engineers, by Thomas L. Aiusley. With upwards of 150 

I1lust.rations, Diagrams etc. 12:th edil, with supplement, 8:vo pp. 203, 

el. Simpkin. 7 s. 6 d. 
Modern Naval .IIyg'iene, hy De l\Iericonrt. Trauslated 

from the French by John Buckley. Grit'fin 2 s. 

'l'he BoUn· ).lictlce1·'s a.nd I'ron Sldp-Bnilllm·'s Com
pctnion, by James Foden. New cclit. 12 mo. p. p. 220, Cloth, 

Spons. 5 s. 
'l'he Enginem·'s P1'actical Guide cnul the 'Wm·Jdng 

oj' the stectln Eng'ine explained hy the nse of the Indicator, by 

J Hopkmson. 7:th ··dit. 8:Yo p.p. 280, hnlfbmm<l, Simpkin . 

12 s. l: el. 
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F'ntn s/,:. 

J~et'lte Jlfnrithnc et Colonlale, Oktober 1870. Franska 

,;jiiofliccnurs litt.eriira verksamhet i till ,._j:;,·:t;;cndet hiit·:1ncl P. i\mncn 

nndc·r år 1875. FlirCari:!gssl:! tf't ,-jLl hcst~immatH] C:'[ af evolutions

kur\' crna f<.ir flllgfiutyg. Frankrikes fiirsta eskader t i !l Indierna. f.;tu

rlier Cif\'l; r cl~n achnini~tr:>ti,·n o1·g~:ni~n tioneto af Fiircnta St:ttel'llas 

;;r!ogsmmin. Snmnmndrugcn jemfiirelse riimnde uarne Saint Pierre's 

och Miqnelon's hand el och sjufart , åren 187 1 och 1872. Tvem1re 

fursök ut furcia ombnl'll i " l'" Loi,·e, under en resa till Nya Calt>rlo. 

nicn (1874-1875). Ohservntioner till sjns afhimmelskroppars hujder 

utan synlig ho1·iwut.. Alhulin teori fur cirkn mmeri dinn-hujder. Trak

tat afslntnd med kom111ga.rikPt Anna m l\ runika: Fl'iimmancle mm·i
ncr. Bibliogmfi 

D:o, d:o, NoYember Meteorologi. lleskrifning pit en slngtiiljarc 

fur !war minut unviiud ombord i pansarkorve!lcn «La 'l'hetis» . Stu

dicr ufYer den administm!iva organisationen af Furenta Staternas 

Örlogsmarin. Om krnts fiirbriinning . Statistik ufver haf~fiskerierna. 
Analytiska studier öfver problemet «att glira och taga jng!» mellan 

tvenne fartyg. Sarrimandragen jordbmks- och handelsstatistik fur 

franskrt besittninganw i Indien åren 1871 och 1872. Studier ufver 

bcliigrings-artilleriets utrustning. Allmiin teori fur circummeridiau

hujder. Nekrolog: Vice-Amiral Exelmans. Krunika : Fritmmande 
mariner. Bibliografi. 

Revne D' A1•t'illM•ie, Oktober 187 5. Definitivt fUrstik med 
stålbrons i Österrike: profskjutning med 10 Uchatins kanon~r. La 

vettage och maskiner a1wiincla fur mantivrernndet af svåra artilleri

piecer. Viiglokomotiv nntnget i Italien för militiira transporter. Tyska 

artilleriets operatiouer under be!Hgringen af Thiom-ill(', i\r 1870. Öf

verste Rosset's mekaniska experimentet· med alseende på motståndet 

hos dc fömlimsta kanonmctnll<'ma. Strlidd•t nndeniittelser. Officiela 
afdelningcn. 

D:o, d:o, NoYember. Experimcnter utftirda vid Okehampton 

(Dart.moor) för utrtinande af landt-artilleriets Yerkningar (Augusti

Sept~mber 1875). Arbeten utfurda af tyska pontonnierer under be

!Hgringen af Paris i'tr 1870. Experimenter utförda i Italien med 
granat-kartescher. , Komprimcraclt stål. 

D:o, d:o, Dec. Preussiska beliigringsartillerict under kriget 1870, 

1871. Anviindaudet ~f väglokomotiver för transporten n f ~n 32 rm 

kanon, fri\n Triest till liigrct vid Saint-Maurice Moderna explosiva 

substanser, sklirskådacle fritn synpunkten af siikerhet vid deras för
farande och bruk. Bibliografiska notiser. 

D:o, d:o, Jan. 1876. Tyska artilleriet: nyligen antagna moclif1. 

lm tioner med 111atr.riclen. ExpPrinwntNnn. Y id Stl'infelcl: skjutning 
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med 8,7rm stålbrons kanon. Tyskt artilleriets op,·rationcr \lll(lcr bc

Wgringen af Longwy, f1r 1870. Om skjutn ing, nH1· fiircm:ollct lir np r

höjdt lifver hori~onten. Preussiska uP-liigrings-artillerict efter kriget 

1870, 1871. 

Annales 1-IydT'OfJT'a.phiqnes, 4:c Trimest re 1874 N"auti

ska instrnktioner, rcseberiittclscr, uppsa tser rörande hydrografi och 

navigation: Le V ar 's och l'OrnP- 's jordomscgliugs-cxpc<lit i o ner: Cyclon 

i Södcrhaf\et. V etenskapliga anteekningar och observationer. Strödrl:t 

underriittelser. Bibliografi. Kanogmfi. U uderriittelser fil r sjlifa.

rande. 
AnwuniT·e des uta1·ees des cotes de .l•'Tance pom l'an 

dc grftee, 187G; par M. Ganssin. Paris, liu . Challamel n\nc. 

Recits (le bntailles navales; par d 'Angcrot Lib Barbon 

f't·ures . 
Chroniq,nes de ln .J.trn1•ine j'J•anr;ais. Empire. par Gi

rard. Paris, bureaux du Siecle. 2 fr. 50 c. 

Inst1·nction potl1' l'e·mbn1·quement et le debanpw

·1nent des t ·ra;lns ·1nilitai1·es. Ministere de la guerre. l'aris, 

Irnp. Nationale. 

BaUstiq~w interiC'ltT'e expeT'iTnentctle, par Jonart. Nancy, 

llllJ..l. Berger-Levrault et co. 

Des coqtte-'1 tle.<~ nnvi1·e!;; en fm• et (le.'i pe·lnt·ttT·es 

sotts-Jl'CttT'ines. Notice Par .Jnlien. Marseille, imp. Badatier

Fe i ssat per e et fil s. 

~l'fttnuel d ·tt gab'im·, publie par orclre de M. le ministre de 

h Marine et des colonies . Paris, lib . Dumaiue. 

1lfctnuel du ·maT·in-fusilier·, publie par ordre de M. le 

ministre de la lVlarine et des colonies. 5 Cdition, Paris, lib. Dnmaine. 

Jl'fanuel du nuttelot-canonnie1·. Ministore de la mnrine 

et des colonies. 7 edition. Paris, lib. Dumaine. 

Notice SIW le chJ•onoyT'aJJhe å tliapa.son et å etin

celles d!·intlu.ct'ion (syst.i•me Schnllz):. par !11oissou. Paris , liu. 

Tanera. 3 fr. 

Tys le. 

1l'Cittheilnnyen Å 'tts Dem, Geb·iete Des Seewesens. 

Vol JU. N:o ll. Grundprinciperna för arktiska forskningar Om 

reglm·na för und\'ikandc af ombordläggning Turkiska rikets flotta. 

Garbich 's mekaniska clromoskop. Utkast till c:u transportlil' för att 

i sjökortet afsiitta peJlingar m. m. Torpedo-utLiggarebåt fur Öster

rikiska örlogsmarien . Ballast i engelska krigsfartyg. Svenska kanon

ångbåten 'Blenda. Tyska korvetten Leipzigs löpanJe af stapeln En

gelska 81-tous lmnonen . Elclsvihla ombord i ryska hjulängfregatten 

Olof, dess siilta.uclc under vatten oc.h uppl:lg~tmle. Om Vanguard 's 

föro.lyckande. Litteratur. Bibliografi. Bi!ngor: Underriittelser för 

sjöfarande, Seglingsbeshifniugar och hydrografiska unclerriittelser. 

D:o, d:o, d:o , Vol. III. N:o 12. Fyrtorn. Challengers expedi

tion för djupsjU undersökning. En ny riiddningsflot.te . Hysska pau· 

sarflottan. Tyska pansarfnrtyget Grosser l< urfiirst's löpande ar stapeln. 

Holttmlska marinens budget för i'tr 1875. Kong!. Dnnska marinens 

reorganisation. Daruema;·ks lmnclelsflotta. Om ursprunget till titeln 

<<Amiral ». Nya statuter för engelska örlogsmarinens l:ikareki\r. Fran

sim pansarfregatten Colbcrt's aflöpning frfm stapeln. Tillståndet af 

kejserliga Österrikislm marin-biblioteket. Nya bcfordring~- föreskrifter 

för engcl~ka flo ttan . Korvetterna Hciuha de Portugals och i\iiudellas 

aflöpniug fi-iin stapeln. Krnpp 's 46cnl. kanon. Vavaseur 's bakladd

ningskanon. Popoffkan Vice-amiral Popofrs stapelaflöpniug. Inten

sitets-multiplikator för kompassen. Österrikiska kasemattfartyget Don 

Juan D'Austrias stapelaflöpning. Pausm-fartygenlnflexible, Thunderer, 

Vanguard. Hysska parsarfregatten Hertigen af gclinburgh's och 

Klippern Kreuzer's stapclaflöpning. Fart.ygsbyggmtd för Japanesislm 

regeringen i England. Fr:mska pansarfregatten MagAntas brand. 

Nya Chinesiska pausarfartyg. Eugelska skrufkorvetten Tonrmalinc 's 

stapelafllipning. Maskinprof med rysska brö,;tviirns-monitorcn Peter 

den Store. Littemtnr. Deviations-koeHici<>nter för kejserliga Öster

l'ikiska mnrineus krigsfartyg. 

JJI ittheilnnyen ·iib.m· Geyent;tiintle Des A l't-illel'ic

Untl Gewle- JVescns. 9:e hitftet, 1875. Profskjutni ng med 

10 stycken 8,7rnl . bakladdnings-fiiltkanoner af sti'dbrons. H.icqslm 

g~sspäntighets miitaren, << Euregistremen »; ur Revue d'artillerie. Inge

mör-viisendet i de europeiskt~ hitram e. Notiser: Den projekterade 

ryssim 4 'fl::ga fUltkanonen af brons Meddelanden frfm elen tekni

ska och administrativa i\IiliUir-komnritteens laboratorium: 1. Om 

ett nytt fiirg-thermoskop; 2. En striingare pröfnings-mcthod för elek

triska mintiindare; i:l. Om bestiimu1at1det af ttntuuclnings-tempcratu

ren hos explosiva kmppar. 

D:o, dito, d:o, lO:e hitftet. Scharrath 's por-ventilation. Bok

a nl1l i\lan. 

D:o, d:o, d;o, ll:e hilftet. Den engelska 81-tons lmnoneu. Au

viinclan:let af stål_brons för fiistnings-artilleriet. Om den tillfiilliga 

belastmngen af kngsbryggor med siirskildt afseende pcL K. K. Öster

riki~ka lätta och svåra krigsbryggor. Notiser: Vavaseur's 80 'ii:ga 

(15,25 '"' ) baldadduingskanonen. To u in 's veutilations-system. 
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Jion8t!, !) J:ann:ui 187ö. Å lerblick. Undersökningen rörande 
iingfartyget <Deutschlund 's• förolyckande. Om reglorna för undvi
kande af ombordlliggning. Rikskansler-Amtets fartygslista . Blanda
de >inmen. 

D:o, 23 Januari. Skolfartyg. III. (Kommitt6-beutnkande.) Fa
rol'll:> af nutidens sjöresor. Kanal genom Panama-näset. Nautisk
litteratur. Blanclade Unmen . Bilaga : Kronometrars reglering i 
Englund 

I-Ianclbnch des deutschen Consttlar-tvcscns; B. W 
Klinig. Berlin, Decker. 

Dm· Bet·l"iclJ von Schiffsclr.unpj'-kesscln t.tnfl nut
r·hiiH'n: V et. H. Sirk. Wien , Gerold's Sohn . 
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Utdrag af löjtnanten i 
nen Falsen's 
företagen 

rapport, 
Kongl. norska mari~ 
efter en af honom 

resa till Öste1·rike, 
Tyskland. *) 

italien och 

Hiinucd har jag iiran Ufversiinda rapport angi'tende den, på grund 
af Kong!. resolution , med stipendinm f1iretagna resa till Österrike, 
Italien och Tyskland. 

Den mi,tr af Kungliga departemente t meddelade instruktion flir 
resan var af följande lydelse: 

»Det migger herr Wjtnnnten att, under ett tjenligt uppehull i 
Wien, göra sig bekant med den del af verldsutst!\llningen, som om
faitnr nrtilleriet, samt genom resor till de ÖstPrrikiska och Italienska 
örlogshamnarun gcirn sig, såvida tillfiille dertill gifves, förtrogen med 
sj1inrtilleriets ståndpunkt. Sftframt tiden det medgifver besUkas de 
preussiska Urlogshamnarne i Kiel och Jahde. 

Umler resan biir, till det omfiing, som nemligen tid och omstän
digheter tillstiidja, i u hemtas upplysning om: 
l. Kanonfrågans ståndpunkt i de siirskilda länderna, härunder inne

faltaclt erfarenheter med afseende pli de särskilda bakladdnings
och reffelsystemen, kanoneruns varaktighet och deras pris. 

2. Pansarbrytande projektilers effektivitet och pris till jemHirelse 
med engelska erfarenheter. 

3. Brancltr1ir till sjökrigsbn1k och erfarenheten med hHnsyu till de
ras magasinering. 

4. Krut till det svåraste pansarbrytande artilleriet. 
5. Armering af kanonbåtar eller mindre fartyg, afseelda till försvar 

af rninlinier. 
6. Äldre fartygslavetter ombildade för reffladt artilleri. 
7. Telemetriens uuva.rande ståndpunkt. 
8. Mittraillenser till armering af mindre fm·tyg och båtar. 
9. Mag:asinsgeviir t ill fartygsbruk, liingcl, vigt etC'. 

10. Tj enligt och billigt smörjämne för handvapen. 

*) Ur bil. II. till norsim marinens budget-förslag för 1875-187G, 
framlagdt för stortinget :,r 1876. 
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J:tg sktll först meddela dc upplysningar, jag har förviirfvat angå

ende de i instruktionen nilmnda ilmncn, och derefter omtala en och 

annan sak, som för mig har varit af intresse att blifva bekant med. 

ad. l. Snm pansrtrbrytande IJ PS fiJI'knin,q anviindes i Tyokland 1
) 

uteslutande ringade gjutstftls bakluddningskanoner, i Italien armstrong

sim 111 ynningsladdningslmnoner och i Österrike begge Hystcmerna, i det 

man dock hiir i princip har öfvergifvit armstrongkauonrrna, hvillm en

dast bibehållas som bestyckning för iildre fartyg. Armstrongkano

nerna hade Hiuge ifriga försn1rare i Österrike, ncmligen på grund af 

deras större billighet, likasom man ocksit vacklade ernclhn mynniugs

laddniugs- och bakladdningskanoner. Sedan emellertid jemfiirande 

försök i 'l'yskland 2) och Östenike '') hade ådagalagt gjuMiibkanoner

nas betydligt ~tön·e hållfasthet ') och hakladdningskanonernas öfver

Higsenhet, nemligen med hiinseende till t riiffsiikerhet, och sedan det 

hade lyckats Krupp att konstmera en hakladdningsmekanism (den 

s. k. »nmdkeilverschluss»), hvilken utan oliigenhet kunde ulhlllla ett 

betydligt antal skott 1ned svåra laddningar, medan han samtidigt 

Kanonerna fi1 6 refflor med jernn vridning och af den i fig. 2 visade 

genomskUming. Proj ektilerna hafva tv!. rader knastrar. 

1 ) 1\fan 
brons, dels 
noner, men 
för så sv1'1ra 

har i Tyskland också försukt brons, dels vanlig kanon

fosforbrons som kanonmateriel för iindtt till 21 c m. ka

dessa försök hafva icke utfallit fördelaktigt och kunna 

pjeser betraktas s!1som definitivt. uppgifna. 

') På skjutplatsen ".id ~egel utanför Berlin au stiild~s uneler som

maren 18138 jemf0relseskjutmng mellan en 235.4 m.nl. h.ruppsk bak

laddningskanon af 14,650 kilogrammors vigt och en 228.6 11~.m. Ann

st.rongsk mynningsladdningskanon af 13,100 hilogrammers v1gt. Arm

stron.,kanoncn var efter 299 skott obrukbar, under det att den 

Krnp{)slm kanonen uthiill 676 skott. Föxsöket finnes niirmflre bcskrif

vit bland aunat hos Eschenbacher pa.g, 77 m. il. 

') I Österrike egcle ett fUrsök rum for attjemföra trliffsiikerheten 

hos Armstrongska oeh Kruppska kauoner. Alla förhiHian de voro 

gjorda mlijlignst lika. Begge kanonerna voro af. 235.4 m m .. ka~1b:r, 

Lingelen af loppets r c!l1aclc del Yar hka. Laddmng och proJekttlv1gt 

voro de samma, anflirningsvis 24.08 och 140 blogrammer. Begyn

nelsehastigheterna miittes till i det niirmaste lika (414 9 m. och 415.5 

m.). SkoLtvidderna voro hos Annstrongkanonen niistan stiindigt nå

got mindre, liingdafvikningarne betydligt, sidoa.fvikningamc litet sturre 

än hos elen Kruppsim kanonen. 

•) På Wienerutstiilluingen fanns af Armstrong & C:o ntstuld 

en, elen österrikiölm regeringen tillhömude, 9-inches (228.6 m.m.) lm

non efter hans vanliga konstruktion men med •rnnclkeilverschluss». 

Kanonen var tillverkad år 1870. 'Jag fick tyviirr icke tillförlitliga 

nppiysnin"ar om hvilkeu skjutning som med denna kflnon var före

tagen, m~t ~nlir Krupps kanoner hafva hlifvit definitivt antagu~, har 

man förmodligen icke funnit, att den har visat ~å stor hållfast het, 

som mnn fordrade. 
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hrtydligt flirsl:trkte sina kanoner gen n m utvHndigt p:"tlagda gjutjcrns

ringar och fur1ninskaclc pitfrcstning,·n genom anYUndandet af prisma

ti skt krut, lml\:L pjutst[dslmnoner med bakladdni ngslllekanism defiui

tiYt blif\it ant.ngna som pansarbryt:mdu bestyching fcir alla nybyggda. 

farty" i den österrikiska marinen . 

. Som l<Ware pjeser, nem l igen till bestyckning af opansrade fartyg, 

anl'iindas i Tyskland och Österrike likniedes ringade gjnt.slåls-hakladd

ningskanoner, i Itali en cleren10t mynningslnddningsgjntjernslmnoner, 

fi.irstiirkta eftPr major Pall;se rs metod. I Tyskland och Österrike 

nnv;inclns dessutom iinnu som be:;tyckning fiir iilclt·e fm·tyg re{f]ade 

k"noner af gjutjcrn eller brons med 'Vahrenclorfs baldnddningsmeka

ni.-; m (elen s. k. Kolucnverschlns><). I Italien har man iinnu en del 

iilclre nppre fflade gjutjerusknnoncr med utviindigt p[dagda stålriugar. 

I alla tre liinclerna utmngeras emellertid efter hand dessa sistniimnda 

kanonsortc1·. Sliitbonade kanoner n t göra Hunn en del af bestyck

ningen för öfningsfartyg och, särskilt! t. i Italien, äfven för några andra 

opansmde fartyg. 

Som 6Jt- o!'lt landstiynin.'}sarti//Pri anviinuas i Tyskland bakladd

ningskanoner dels af brous, dels af gjntstiU, i Österrike och Italien 

mynningsladdnings lmnoner af brons. 

Som en del af bestyckningen i kustbatterier kommer dessntom 

frnmdeles i alla tre lcinclerna att ingå ett antal refflade mörsare och 

hanbitser af gjutjern, brons eller gjutstål. Jag torde lnngre fram m 
anledning att med några ord omniimna detta slag af artillerl -pjeser. 

.Armstron,gkanonerna. Si',viil de i\stenikiska som de italienska 

kanonerna efter detta system iiro samtlige tillverkade hos Armstrong 

sjelf efter hans vanliga, också hos oss anviinda, konstruktion, h varföre 

det torde vflra onödigt att här niirmare redogöra för densamma, 

Kalibrarne, de viisemltligaste dimensionerna m. m. finnas, hvad de 

itfllie nska Armstrongkanonerna angCLr, i tab. I, fur de österrikiska 

ta b. IL 1 ) 

Italienarne hafva med af~eende pCL utvecklingen af det SV>tra 

artilleriet troget följt i engelsmiinnens fot~pCtr, hvad'örc ma n vid de 

tidi~ast anskaffade kanonerna, 25 c.m. N:o 2 och 20 c m., finner shuut

~·efflmgen anviin~, vid de öfriga kalibrarue woolwich-reff1ingen så vid t 

Jag kunde se, alldeles utfln furUnchiug. De i\sterrikiska Armstron"'

kanonerna hafva relflor med jemn Hidning, 7" kanonen 3 och ;., 

kanonen 6. Fig. l visar genomskämingen af en relfla i 7" kanonen 

Patlisedanonerna. De i Italien ·efter detta system ombildad~ 

~ldre 20 c.m. bombkauon cma hafva en kalibP.r af 16.5 e.m. Samt

hga kanonr;nut om bilLlas hos Armstrong & C:o på det vanliga sättet. 

f"]' 
1

\ Af d.e i t~xt~n åberopnde tabeller och figurer hafva enelast 
u jan c e bhlv1t . har atergli n a, · nem l. : Te. b. l-III· Pl. I j' 

1 
.-. 

Pl.II fig. 12, 13 , 14, lG O(' h 17. ' tg. -<>, 
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(ijllt.<trUskanoner. Gjntst:1lsknnoncr lcYcr0rn~ af !ltskilli."a fnbri-

kauter ') i Tyskland. Dock Hr det endast vid 1\rupps verl;ot:irler i 

Esseu '), som fabribttiouen H1· upprlrifven till en sådnn fullkomlighet, 

at.t man s;irskildt. hvad de. svitr~re nrtilleripjesernrt beiriiffnr, har n~

gorlnuda betryggaode garant i för nrlwtets godhet. Fahril-:ationssi\ttf't 

iir som bekant vid de Krnppska knnrmcrnn. en hemlighet. Man vet 

') • Rochum~r T~erein f'l.r !Je·rylwu und (!,~sstalrij'r~IJI·if::"f/O·n" i 
Bochum hnde pa WJenerntstnllnmgen en 21 e.m. lnng rn,u·tn-nngkanon 
med »nmdkeilverschluss» och af cirka 9,500 kilogram nwr:; vigt. MeJ 
deuna kanon skulle, efter hY:td man sade, lwl"va skjutits 500 sko tt 
m ed största reglementerade !;,eldning (17 kil. prism:i!i,.kt krut och 
985 kil. tnng projektil) och 50 skott mecl större lmlJninga r, utan a.tt 
kauouen hade liclit synnrrli."rn dervid. D en var mouternd i en tmst
bat.Leri-b·;ett (med hyclnwlisk bromsimHtming) fnom Gruson i Ma~ 
debnrg. 

lJerr1r'r i \Vet.ten an der Ruin· hatle ttl stcill en Li c. n\. lfing mnrin
bmou likaledes med »rundkei lverschluss», montera<] i en elylik 
bvett som den ofyanniin1llde 21 c.m. kanonen. 

Fr:l.n b:\da dess;t, och ytterligare ett par fim10r, voro slutligen 
nt sWlda 9 c.m. Liltkanoner af gjutst[d. 

') l\ lupps gjutstålsfabrik bijrjade si u verksamhet ~~~· 181 O, nwn 
fl~rst uncle r år 1847 började rrtan att tillverka kanolwt·. ]."öt·sökena 
hiirmed clrefyos i bötjan endast i rnindre skala med 7 --8 c.rn. fiilt
kanoner, tuen t•fterhaud som de tekniska svårigheterna öfl'ervnnnos, 
lyckades det Krupp att framstilila större och ston·e kanonct·. Som 
ett bevis på framstegen i denna rigtning k::tn anföras, att nf firmrtn 
''o re uVtiild a: 

I L<l!ldon 1851 ett g:jntstit!sblock af 2,250 kil. Yigt. 
I Paris 1855 ett - d:o af 10,000 " I London 1862 e t.t d:o af :!0,000 
l Paris 1867 ett d:o af 40,000 , 
I \Vir·n 1873 ett d:o af ;,2,500 , , 

Nedanstilende af Krupp, i anledning af \Vienerutst iilln ingen, med
<lelade statistiska upplysningar kunna gifva f!Lt begrepp om den be
tydenhet, hmrtill fabriken fdn en i börjn,n obetydlig unHigguiug etter 
hnnd hafva ntvecklnt sig . 

I Januari 1870 hade etabEosemcutet ett s:.mtmrlllh:ing:ande yltn
nehåll af 400 hcctarer, hvarnf 7 5 hectarer m t der tnk. l bbrikernn 
syssebnttes 12,000 arbetare (!tirutom öfver 2,000, som lc tunaclcs af 
i'ttskillig:t hyggnadsentreprenllre r), i firman tillhöraLHle bergverken ii,OOO 
eller tillsantntans 17,000 arbetare. 

Autalet förmUn och kontorsbetjening belöpte sig till 739. 
År 1872 uppgick qvantiteten af producemclt stål till 1:25 millio

uer kilo gr. De de rat föd'lirdigaclc fiiremillon v oro: a.clar, lv"ulh_a.l/(1 
och hjul fur jcrnvUgar, sl.: e"' r och Jirirlrar till jernviigrtr och gruivor, 
a:dar till fLngfartyg, åtskilliga. ma::;kindelar, . ,_; ,,?Pa'"'r'pl/itar, . ca/sar, 
f"i<idersl<il. rerktyysstål, kanuna, lctretter, prr>Jekirler m. m. 

I drift iiro: 
250 smiiltugnar, 
il90 glUJugnar, 
)fj] n"Ltlllllgnal', 
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emlnsl s[l lllytkei, n.ll gjut~lålet ti·anttitiillcs genom atL bervh·a gjut

jernet en ch•l af c\p;s lwlstoff-halt , genom alt i liimpliga ugnar utsät t:. 

det för en J>aS:sHude glödhetta, hnuefter det valsas eller halltras till 

stHuger, h1·ilka. efter afkyluingen sorteras och uppsk>ims i tnyekef.. sntil 

stycke ll. D r:;:;a LiauJas derefter med en vi;s jernsori, hntrefter Lland

uingeu fylle; i smoilt deglar, sedan mn.n ylterlign.re hn.r tillsatt en viss 

llloingcl af etl puli\·erfonuigt liwue - som likaledes är en fabriks -

11 ii sn;t~- och p11Lldeluguar, 
14 kupnl - och flamugnar , 

J 60 ::;ii r~kilda ugua.r, 
~75 cuak:-;ugnar, 
:!i:i± smidC'shiirtl.lr, 
240 itngpannor (förutolll 70 under mbele), 

71 olughan1nmre fr:in 2 till 1,000 centner, 
2SG ångmaskiner fr iln 2 till 1,000 hiistars kraft, tilbammans repre 

senteramlo en kraft af i det nlirmasle 10,000 hiistkmfter. 
1 ,05() Ycrktygsmaskiuer, nemligen : 

3G2 svarfbUnkar, 
82 hyt'vdbiinkar, 

l \)i) botTIUa :"J J,inGr, 
1U7 hyl'vel111a ~kirwr 1 

tj :2 b:'t l- och blLi Utn.l ~kiucr, 
3:2 pressar, 
6il slipmaskiner, 
ill smergelmaskin er, 

142 åtsk illiga maskinet·. 
Uneler år 1872 fvrbml<adc;: 

Kol 500 ntillioner kilogratnmer = cirka 4;500,000 tuunot·. 
Coakes 125 , , = , 1~125,000 , 
Vatten, tillfört genom åtskilliga ledningar 3t millioner ku'bikmeter. 
Gas, 5;000,000 kuLikmeter leYereracle~ fr:'\ n · ett fabriken tillhörande-

gasve rk , sum inalles försåg 16,500 briiunare. 
Till ut furande af transporter inom ctablissemcntet tjenacle: 

a) 37.2 k ilometer (cirka 5 geogr. lllil) bredspårig j ernbaua med en· 
clriftsm:tteriel af 18 lokomotiver oeh 530 vagnar. 

b) 16.7 kilometer (cirka 2 geogr. mil) smabpärig jernbaua med en, 
driftsmateriel at 7 lokomoliver och 270 vagnar. 

c) 191 h;istrtr och 272 vagnar 
Dc siirskilda verkstudenm furbinJas genom telegra!ledniugar med 

30 stntiouer. 
Fabriken har sitt eget fasta brandviisen bestående af 70 1mm, 

som tillika i föreniug med 16() vUktare göra tjenst so111 ordnings
polis. 

Fiir nrbetarncs IJ:isla iiro. uppriittade konsumtionsföreuingar, ar
betarebosWcler, b<tgerier, sjukhus, sjuk-, spar- och pensiouskas
sor m. m. Fabriken har deJjemtc sitt eget kemiska laboratorium, 
en fotografisk och en litografif'k atelier samt ett boktryckeri. 
, Firntan Krnpp besitter betydliga kol- och jerngrufvor, såvlil i 
fysklaud som i Nordspauien, lwilket till en del gör fabriken o bero
ende at' vexlanclc konjunkturer och fi.ir:;Ukrar förelagets regelhuud
ua gflug. 
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hemlighet. De ~r,Jumb t i liredda d t' glam e brittgas derefter i smUlt 
ugnarne, hvarefter den det});, fu ljattde kemisim processen Le1·erknr, 
att bestftudsdelarne ömscsidi"t utvcxla dm·as kolstoff-halt och \i! ve r
gå till flytande stf.!, som d~refter stöp0s i de best:imtb formema. 
Efter stöpningen bringas gjutstftlet under hnmmaren och tmclerkastas 
en öfversmidui ug, hvilken Ur ctL allel eJes niichiind igt viikor filr , att 
gjntstf<let. skall mista elen porm;itct., so m annars skulle göm det oau
viinclbart till tekniska linclam[tl. EI'Le r nt smit.lningen, och sedan bloc
keu blifvit afkylcla, afskHms styc keu a l' iindarn e, SO lll underkasta,; böj
nittgs-, striicknings- och torsionsJ..l rOf fur att umlersi•ka materialets be
skaffenhet. 

Krupp smidde i bötj,m ~im< kanoner af ell. enda si'<tla11t slålLlock, 
men dc stli nciigl st<>gradc forclrin~arne pit ka.nonemns styrka fiirmftd 
de honom att söka försUirka tl c· m med ntviindigt pillagda ringar af 
gj utst[d, och elentut konstruk tion 'mYiittdc:; "'' Lco-<tiindigt för de s,[,rare 
artilleripjeserna, sedan talrik:t fiirsc;k, f<ireta g11a dels af Krul1P sjclf, 
dels af [ttski lliga regeringar haf,.,, Yis<\t Lless iiudami\lsenlighet. Rin
garne pål:ig~as i varmt ti llst:1nd, s:1 luncla att dc efter afkyluingcn ut
öfva ett yi :;s tryck mot de inre mctallagren. Fur at t den ring , som 
blirer tapparue, icke under skjutn ingen skall clrifvas fliriifver , anbrin 
gas framfiir densamma sär,;kilda ringar, .hvilka hvila i ringfonniga ut
skUrningar i det nnderljggand e lagret. Fig. 0 vi;.;ar Lyggningen af en 
21 c.m. ][mg sjökanon af denna konstruktion. Denna kanon lw.r en
daFt ett lager ringar. Vid de :;l<\n·o kalibrarue anviindas 2, 3 eller 4 
lager ut.a np ft hvamndra. Gjut:;t:llet besi tter i hög grad egcuskaper, 
som gör det till ett godt kanomnaleriel, ucmlige n en stor absolut 
fasthet. Hvad som i biirjan filr ov:"tracle dess auvlindancle till svåra 
artillerip,i escr vore de stora tekniska svf<righeter, som voro förLnnclna 
med fabrikationen och särskilcl t sv:1righelen vid att kontrollera arbe
tets felfria ntfur:ctncle. Hos J{rupp har man emellertid nn sft rika 
erfarenheter i denna rigtning, och så stora tekniska hj elpmetlcl till 
sitt förfogaucle, att der siikcrligen crbjmles all Llen garanti för pålit
ligt och on1sorg,;fullt arbete, som det vid ett kanonarbete öfvcrhufvud 
iir möj igt att erhftlla. Spriingningnr ,d· gjutsl:1lskauoner hafva vis
serligen icke varit så slirdeles siillsy nta, mc u det har dock SO lll oftast 
vari t 1\anoucr ifri\u andra fal> ril\cr iin Krnpps. Den sista sprliugnin
{len af en af J\.rupps ll-tu111s bwoncr i Kroust mlt blef af tyskarue 
- jag vet icke på hvacl grund - ti lbkrifvit okun nighet i beh:1llcl
lingeu. H vad som för ufrigt iir att im·iincla mot de Kruppska kano
nerna, iir det högn priset, hvilket ~ter betingas af det utomordent
ligt omsorgsfulla ornstiinclliga arbetet, som Hr nudviindigt fUr att 
skaffa en god produkt. De Kruppsbl kanonerna kosta i medeltal 
cirka 5 frao cs pr. kilogramm, emot i tucdeltal cirka 3 fran cs pr. kilo
gr:muu för Annstrong-kauonenm. Det var newligeu cleuu[l onwUin· 
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dighet, som I:iuge fvrd rujcl e det cle~initiva iufumud.et af de Kruppska 
kanonerna i elen österrikiska maruien. Emellerttd hm: man af an 
st lilcb försvk trott sig kunna draga den slutsatsen, att de Kroppska kano
nerna skulle kunnfl. uthålla minst dubbla antalet skott mot Annstron~
kanon ern l\, lwarvi<l då, prisskilnaden skulle ntjemnas. Det lmu 
emellcrtit.l nnses tvifvelaktigt, om man af de få anstiilcla försöken kan 
' o·" så absoluta slu tledningnr i denna rigtning. 

Cll'ann ' , . .. l d 
Förutom Tyskland och Osterrike har som bekant ocksi't Ryss an 

adopterat gjut.stctlskanoncr för sitt. svf<rn artilleri . l'tysslnncl ficl~ att 
bliria med sina sv[mtre kanoner fdn Krupp, men nncler. sennre. aren 
har rvslm regeringen sjelf upprlittnt stora verkstilder för ttllverkumgcn 

f. ··t t ' lsl· n11 oner som att. dumma efter hvacl som i Wien var ut-a f!] u s a . \(~ , ' . . 
stiildt redan synes vara temligen långt. framskriden. Jag tJilåter m1g 

l ' " ·a onl ·1tt omniimna hvacl man af gjntstiUkanouer hade nt-Iuec na.g1, ' 

stlill t från Ryssland . 
Från c:julst<tlsf:tbriken i Obouhoff ') funnos utstlillda : 
1. E71 30,5 c.m. kanon (.fig. 4). Noggrann kaliber 304.8 m.m; 

vigt 40,491 kil.; vigt af gjutstålsgranaten 294.8 kil.; vigt af krnlladd 
uiugon 6l.G kilogrammer prismaliskt krut ; initialhastighet 426 

meter. 
Kanonen har 36 parallelrefflor och »nmclkeilverschluss». Den 

lir f>tbricerad på samma siitt som Krupps kanoner af ett utsmid t stiU· 
block med 4 lager utvttndigt pi'tlagda ringar. Materialets motstånd 
vid elasticitetsgrlinsen angifves till 4,G50 atmosferer. Af detta slags 
kanoner, hvar~ccl bland andra elen mycket om talta monitoren »Peter 
elen Store» skall bestyckas, tirer man hafva 6 st . fiircliga. 

2. En 20 c.m. kanon. Noggrann kaliber 203.2 m. m.; vigt 8,933 
kil. ; vigten af den h:1rdgjutoa granaten 77.8 kil.; vigten af krutladd
ningen 15,5Gl . kilogrammer prismatiskt krut; initialhastighet 440 
meter. 

Kanonen har 30 parallclrefflor och »nmdkeifverschlnss». Den 
Ur sammansatt af ett utsmidt gjutstålsblock med en rad ntvlindigt 
pålagda gjntstftlsringar. Materialets motstånd vid elasticitetsgriinsen 
3,067 atrnosferer. Med donna kauon har skjutits 1,243 skott med 
77 .8 kil tung projektil och nedansti'teude laddningar, nemligan: 

0.552-10.237 kil. prism. krut ·16 skott. 
10.8!l8 , , , G84 , 
13.513 
14,332 
15.561 

, 
" , 

" , 
, 

, 
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191 
109 
249 

, 
, 
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'l l niirhctcn af S:t PctcrslJnrg, i>dn·ikcn grum1lacles år 18U3. 
Den ~yssclscitter för tillfililet l ,200 arbetare. VUrdet af den f1rliga 
proch1ktioneu belöper ~ig till l million wlJlnr. 



3. E u 15 c. m. kan ou: 
Noggrann kaliber 140.1 m.m.; vigt 4,000 kil; vigt af gjutjerns

granaten 36.85 kil.; vigt af krutladdningen 8 19 kil. prism krut. 
Kanonen har 24 parallelrefflor och ii r sammansaLt a f ett gjut

ståloblock med en rad utv>indigt pålagda gjntst>dsringar. Materialets 
motstånd vid elasticitetsgr>iusen :mgnfs till 2,g57 atmosfercr. 

Med en sihlan kanon har skjutits 084 skott , l1varaf 
607 med 8.1g kil. pri;;m. krut 36.85 kil. granat . 

68 , g , cl:o 
" )) 

g , 6.55--8.1 ()kil grofk. , d:o 

Med sistnlimnda laddning uppnitdJe ·ma u en initialhastighet af 
487 meter, men trycket i kanonen nådde ungefiir den hiir ofvan an 
gifDa yttersta grlinsen fM· materialets molståndo;förm!\ga. 

Fnln kanongjuteriet i Perm fanns ntstiild en 9'' (222 m.m.) gjut
stålskanon med fransk baLI:tdclning~mekanisuJ. Niinnare upplysnin
gar om denna kanon erhöll jng icke. 

Nlirmare upplysningar angående dimensioner m. m. af de tyska 
gjutstålskanonerna innehålles i tah. II. 

BaUaddnin_qsmekanismen. Samtidigt med att Erupp sökte full
komna tillverkningen af sina gjntstålskanoner, har sTtvii! han , som 
det preussiska ar tilleriet bemc;cht sir, om att åstadkomma en fullt 
pålitlig bakladdningsmekanism Som fördelar med bakladdnings• 
kanoner anföres af tyskarue särskild t fclj:mde: 

I. JJ'Iecl hiin_.;yn Ull sli}ntningen. 

a Man kan bUttre beherrska förbränningsproceo;sen i laddnings
rnmmet. Projektilerna kunna gifvas en större diameter ii n di:unetern 
af loppet mellan bommarne, och tvingas derigenom utan vidare till 
att fö lja refflorna, och spelrummet upphiifves. Som en :följd häraf 
uppkornmer en stm· enform,:qlwt i _q asens SJHimtighet och således iifven 
i begynnelsehastiylwterna och i !!fesens cerka11. 

b. 1\a.nonern~t kunna lineler vissn omstlintlighetcr t. ex. i kase
matter eller i tHeida batterier och i torn ombord i furtyg göras be
tydligt liingre än det tir ml•jligt, n:ir de skola luddas tr[m mynningen. 
Den större Ungden gifver intill en viss griins med större laddningar, 
en förökad verkan af kruthddningeu, i det en större del af denna 
kan förln·inna och allts[t en stiirre m>ingd gas utvecklas innan projek
tilen lennwr mynningen. HUrigenom erhålles [tter stt!J"t"e begynnclse

lwst(qltet och alltså större verkan af pjescn. 
c. Projektilen föres mycket s>ikrare af refflorna och dess axel 

sammanfaller bilttre med loppets, hvarigenom det blir miJj ligt att 
anv>inda en i förhållande tiU den större gassp>instigheten i laddtJings
rummet stark reffelvriuning. odt demf följande stor viukelhastighet. 
HUrigenotu beverkas vidare •tur ' !c.6itdet lt•Js umuidningsa.cdn , bättre 
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/j(N• rrinll cw. dt ~_~j' h/tmotshlndd och :·;f(·jrn: lrr'iJ}'.s('ikc rlu.:t liu hos n1yn~ 

r;ingHladdniugsl,:~.noner 1
). 

d. Projek1ilern:1 kunna gifvas en , isynnerhet till öfvcrvinnande 
af lnftmotst:lndc~t, ändan~<U-enlliJare furm , i det man kan göra dem 
Wngre och att dc inga framstående kanter hafva. 

II. JJ'Iecl hänsyn Ull betjeningen .. 

a. Kanonbetjening:cn står biittre skyticlad under laddningen. Detta 
gliHer sl.irskildt för fiistniugs - och beliigringsbestyckniug, till en del 
också för fartygspjeser i torn och på Wckta batterier. Transporten 
af amunitionen blir som oftast Lortare, hvilket lir af siirskild vigt 
isynnerhet ftir kanoner af svåranl kaliber. Ntir •:el<ylen genom äuda
målsenliga inrcittningar inskr>tnkes till det minsta möjliga, kan pjesen 
på kortare tid :'\nyo \"c,ra fiirJig till skjutning, medan rekylen vid 
mynningsladdningskanoner icke sålunda kan inskrcinkas till ett mini 
mum, i det man dock som oftast tir nödsakad till, att sedan kano
nen lir inrckylerad, bringa den lin n n hingre in for att beqvlimt kunua 
komma åt att ladda den. 

b. Laddningen försiggår, fiirnlincligast med större kalibrar och 
under höga elevationer, Wttare, i det man icke behöfver lyfta pro

jektilen så högt. 
c. Det lir Wttare att plundra kanonen . 
d. Det lir llittare att komma åt att undersi•ka loppet och göra 

det rent . 
e. Det lir ingen fara för förtidig autiindning af ladduiugen ge

nom qvarliggande brinnande lemningar af kardustyget. 

III. Me(l hänsyn till fab ·rikaf'ionen. 

Denna kan anses vara lllttare för en bakladdningskanon. SUrskild t 
iir relflingen Hittare. 

Man har i Prenssen försökt och anvlindt följande olika bakladd 
ningsrue kanistuer. 

l) Det s. k. "1\uluencerscldu ss " - en modifikation af Baron 
W ahrendorfs bakladdningsmekanism -, h vilken kom i bruk redan 
från första tiden man böijade att göm försök med refflade kanoner. 
Den erh\.;]1 efter hand, slirdeles sedat! man i större skala bö1jat an
viinda reffladt artilleri, fttskilliga förbiittringar. Som tlitniogsmedel an
viindes de s. k. "Presspahuböden" - sammanlimmade skifvor af lit
skilliga pappsorter. 

2) "Duppelkeilcersclituss ". Kolfrnekanismen visade vid större 
pjeser iin fältpjeser åtskilliga brister, i det nemligen tutningen med 
»Presspahnböden» silllan blef fullstämlig. Krutgasen slog igenom oeh 

1
) Se J et fontt anförda försöket i Ö~Lcrrike . 



orettadc mek:wi~m en s sUrskilda dt>br, hvarigcnom dessas mn.nipul:ttion, 

som måste ske med handkraft, besviirliggjordes. Vid kilmekanis

men kunde man förlika den riirande kraften genom anbringaodet af 

en skruf, som rut·er den ena kilen !:1ngsi'•t den sluttande berörings

ytan med den andra kilen, och derigenom förstora eller förminsim 

spelrnmmet mellan kilhålet s viiggar och sjelfva mekanismen. Denna 

i biirjn,n vid fiistuingsartilleriet till j~mfö1·else med kolfmekanismen, 

infiirda slags stiingning Yisade sig sit tillfredssUillande, att man lir 

18M bestHmde sig fur att också inflim den vid fiiltnrtillerict. Dess

förinnan förbUttrades emellertid den msprungliga konstruktionen, nem

Iigen genom att den för krutgasens omedelbara beröriug utsatta delen 

fiirstiirktes genom inliiggning af en stFdph1t i den friimsta kilen. Sam

tidigt Hyttades giiugorna för skruf.;pindcln ifrån den friimstfL till den 

bakersta kilen, hvarigcnom nppnttdcles en mera likformig sWngning af 

loppet. Tiitniugen fiiriindrades också genom anviindanclet afkoppar

ringar i stiille t fur »l'rcsspahnböclelH. 

3) Oaktadt el en nHmnda clubbelkilstungningcn efterhandundergick 

åtskilliga modifikationer och i flera afseenelen förbiittracles, visade elen 

sig icke tillfredssWIIande fot' det svii.ra fartygsartilleriet, derföre att 

den saknade den niidiga styrkan till att motslit verkfLn af de svåra 

lacldniugar, som hiir användes. Det var isynnerhet den för koppar

ringens aubringande starkt utborrade stftlplftten i framkilen, som titt 

ftirstördes, i hYilket fall som oftast också den t;cnom utborrningen 

för s tftlplåten försvagade förkilen gick Si•ndcr. Man försökte derl'örc 

att [ttnöja sig med en enkel kil, och derigenom uppkom den s. k. 

"1'1mdkeitcerscldlls:;", som nu i förening med Broadwe/ska filtrinyen 

sannolikt kommer fttt införas för alla lwlibmr. Denna mekanism er

bjuder nemligen, förutom en större so liLiitet tillika andra fördelar, 

hvillm icke blott g<ira sig giillande vid de svårare pjescrna, ulan o~k

sii vid de öfriga kalibrarna, uemligen: 

a. Kanonen; bottenstycke crhrt llcr en fördehldigare form oc.;h 

försvazas sit litet som mlijligt genom rnekauismens anbringande. 

b. Det i<r miijligt att aJlYiinda ett tiitningsmedel, som Hr mycket 

varaktigt., och derföre endast siillan behöf'ver ombytas, som t\itar myc

ket viii, bevarar kanonen mot utbritnniugar och icke låter befara nppe

hftll under laddningen. 

c. Dess anviindbarhet for hvmje kaliber möjliggör en furenk

ling af hela bakladdningssystemet likasom mekani~men i sig sjelf 

iir enkd. 
d. Den medgifver fiinghålets anbringande i sjelfva kilen. 

Konstruktionen af rundkilslutningen lir i sina !tufvnddmg Jib för 

alla kalibrar. Fig. 1-5, PI. l visar en si'tdan mekauism för en 2-1 

c.;.m. kan u n. !IIekanismen be;lfu· af f<•ljandc hufvuddclar: 

Hl 

l. 1\i/.;i~ r· h·rt (A), so1n billlas af en halfc.;ylimler med el t pit fmm

sidan tillsaLL kiblycke. Rörelsen af kilstycket regleras s[,]u ncla, att 

den bakre cylinderytan alltid ligger an mot den motsvarande ytan af 

hålet i kanonen, hvarigenom alltsi1 den frUmsta ytan af kilstycket 

:.Iltid blifver paraHel med elen bakre ytan af loppet. Den hiigra si

dan af kilstycket lir sr.Juuch\ utskuren (se fig. 1), alt den bakre öpp

ningen af loppe t blir fri, niir kilstycket utdrages. Fiingh!tlstappeu 

meJ fiinghålet lir aubr~gdt centralt geno1n kilst.ycket. 

2. Transportershufven (C) tjcnar till kilstyckets riirclse ut och 

in. Den har 8 dubbla, högern·idna giingor och hvilar i 2 lager pit 

den öfra ytau af kilstycket. Skrufven framskjuter 111ed en tnpp (D) 

till påsiitiuing af ett handtag framför kil~tycket pCt lmnoneus venstra 

sida. I kanonröret direkte lifver skrufven iir iuskrnfvadt ett löst 

stycke (E) med en till skrufven svarande till biilften genomskuren 

skrufmoder. 

3 S/lllningspl<Zien (die Verschlnssplatte) (F) lir 1~1ed 5 skrufmr 

filstad till kibtyckcts venstra sida och har, fömtom öppning till trans

porterskrufvens tapp, yilerligare eu genomborrning, som tjenar till 

lager för den hiir nedan niimnda sluttniugsskrnfven. Slutningsplåten 

skyddar kilstycke och kilhttl mot intriingning af dam och orenlighet 

från venstra sidan, och tjonar uneler mekanismens öppnande efter 

skottlossning som lager för slutningsskrufven. 

4. Slutnin,r;sskrufcen (m) (die Verschlusschraube) med tillhurande 

skr11j'morla (n, n). För att åstadkomma en noggrann tillslutning, iir en 

blott och bar inskjutning af kilstycket icke tillrHcklig, tvertom betin

gas tiitringeus plilitliga funktion af, alt st.r.lplåten (B) pressas hfu·dt mot 

broadwellringen. Hiirtill tjenar slntningsskrnfvcu med skrufmoder, 

hvilken tillika motverkar utskj\1tning af kilstyckct. Slutniugsskrnfven 

lir en kort, stark, enkel, högervriden skt·uf, hvars ena iinda med en 

cylindrisk tapp vrider sig i ett lager i kilstycket, och hvars audm 

iiucla med en hals nieler sig i ett lager pi\ slutningsplåten och iir 

försedel med en tapp till påslittniug af ett handtag, medan den mcl

lanliggandP, glingaLle delen, hvarpii skrufmodern lir anbragdt, ligger i 

en utskärning i kilstycket. 

Om man, sedau kilstycket Hr inskjutit, vrider slnLniugsskruf

ven från venster åt höger, sft fdjer skrufmodern denmt rurelse, grip~r 

med sinn 3 framstående gUngor in i motsvarande utskiirniugar i kanon

röret och finner genom vidare vridning stöd der, i det den fastsiiilies 

genom sin i en utskiirning i slutningsplåten rörlig"' klack. Denna 

ytterligare vridning af slutuingsskrufven beverkar nu med tillhjelp af 

Hudtappen en vidare inskjutning af kilstyckct, h varigenom den i dettas 

framsida anbragtt• stålplåten först uiirmns till ilitringcn och derefter 

tryckes hårdt mot denna. 
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Jnskj ulningcn aJ bUy"kl'l ldnllll<lo, ni i r :;lut ningspl1U en stoler 
mol <lutning,-skrufv e. ns skruf'motler, och kil slyekets J'mn1lryckning be 

verkas derigenon1 , att slntni ngssknd\-en gcnoin ytterligare vridning dra

ges till vcnster, sedan skrul'motl crn iir l>tst<liild . 

Skntt'ntot1cru lir, för att giingornct nn rlcr kilslyekets rönebe iu och 

ut icke slwl:t slötct mot kauomiirct, )>å det siitt i mättad, att den sliihL 
delen af tlcss yta, som bildas gcnoru att bortsklira en treujedel flf 
olv.tnll~lmuJe g!lngor, l!Hder hela r r , r eh:H~ n iir v~iud ruui den bakre yLolll 

af kil styckct., medan de t'rnmsli'tencle giiugo rna iiro tiragna tillbaka i 
mhfdkuingen i kilstycket. 

Niir mckani,;men skall (ippnas, shufvar man först på slutning,; . 

skrul\cns ha!lllt:~g från höger åt ,·enster, hvarigenom skrufmocleru 

Jii,gö rcs fri\u sjclfya kmwncn, i Jet tlen furus nttgot efter kanonaxelns 
riklning, derefter fl il,i er den n1 cd under den vidare drej ningen af slut .. 

uing~skrufve n så l:lugt, att giingorna rtuyo falla in i nrhft lkninge n i 
kib!yeket, och ldackeu sluter emot den 1110tsvarande utskirningen i 
lmuonen. Skrnfmodem lir d;", faststiiltl. Ueno:11 viJm·e drejning :1f 

~lutniugsskru t\·en tryekes nu ,! cuna med sin botte n mot slu+ningspl:~· 

lon oeh hovorkar dcrigenom , alt kiblyckct drages ni sil Ungt, intill 

dess <1et slö ter emot den parallell med ka11ouaxoln liggande iinclylan 
af skrufnwJ em , hvarefter el en vidare n\rclscn utåt furetages med till 
hj elp af trausporten;krufveu. 

5. Kilslyekets rurelse uti'tt begr;insas af ketliugcu (o), so m ge
nom bultar fiistes till slutningsphHen och kanonen. 

G. Handlaget ti ll mekanismens (ippnaucle och slutande ;;,· tv ~

anmtd och fli stes med tillhjelp nf en sp riut pit den f(n·Hingda halsen 
af slutuingsskrut\-en och trausporterskrnfveu. 

7. T<itnin.<rplåten (13roatlwellpl,1tcu) (B) af stål ligger i en nl
borming pit kilslyekets fnumic\a oc h bindras genom ett i kilstycket 
anbragdt sl!ft, som griper i en n1otsntmnc\e fii rdjupning i pli'ttens 

baksida, frltn att vrida sig. Ilen har p>t fn.uns icbn en flat utborrning 
till upptagande af krut slam, h1 ilk et mc<l en sliit plåt Hitt skulle hm
na furorsaka oregellnm1.lenhet i Uituingcn. 

8. TUtningsringen (Broatlwcllringcn) (H) a f stål, sitter med sin 
sferislm yta fnst i ;; nJan af ladtl ui ugsrummet uiirmast kill dUet och 
stöder sig, niir loppet iir stiiugtlt., uwd si n Lakre jemna yta fast mot 
Uitningspliiten. I denna bakre yta fi nnas anbragdt ett par reffior, 
hvilka tj ena t ill aflo ppsri<nnor f,-.r orenlighet och lokalisera en möjlig 
utvidgning af gas, si't lnncla aLt tiitningcn ICke straxt g1\r förlorad. 
Hingens inre diameter stummer noggmnnl Mverens med diametern 
n.f utbonningcn i tätuingspli\Lon. I normalt tillstånd skjuter riugen 

litet in i kilhitlel. Vid skotte ts affymi ug l>ressas ringens sf'eriska yta 
mul loppels viiggar och den bc1k!'e ytau 1uul sti"dplålen. 

l 4B 

9. Ltuldniny8 do .r.; lfn (N) ~ir rn lh :'.Jig 1n0~sing~rylindcr 111 0<1 tnnn:-t 

sicloväggar, ~om införes i Jad dningsht,lN, EC'•.l an kibty ckPt Hr utd rBgPt 
för att utfylla rummet mellan !addning,;lt:",kt och lop pC't. 

10. F,;·ngi"U.<tappPn (G) med fiinghftlet anb ringa ~ centralt och 
axialt genom kilstycl;et. F=.=ugldUd tillsintes genom en om en axel 

vridbar sttdpl:H, hvilk cn på den mot fHugMlet viinch ~ i rlan cir så

lnnda urhålknd, att den af den utstrummancle krntgas<'n npplyftes 

och kastas till sid an. Denna rörelse begriinsns af stift et (r). 
Rnndkilm ekaui f: men iir som fl3rut blifv it niilltntlt i ; in a hnfvurldrng 

lika för alla lmlibrar, i det den ofvanför be~krifna lwmtrnkti onen kan filr 
enklas något för de mindre kalibrarna. Vi<115 c.m. oc:h minclrc kalibrar 
bortfall er sålunda trar.sporterskrnfven, i det ki lstycket hiir icke iir 

syårare, >in att det kan röras ut och in 1n ctl handkraft, med tillhj<'lp 

af ett på vPnstra sirl an anbmgclt handtag. 
Laddningsdosan lir i allmiiuhct sjelfrörlig fiir 21 c.m. och mindre 

kanoner. Det finnes då i kilstyel;et, i stHllct flir d!'n fö rut omtalta 

ntskfi rning<'n på högra sidan, ett h td, hvari laddningsdosan sitter lös, 
och som, uii r kilstycket lir ntdmgit, bildar en förliingn ing af ladd
ningshålet i kanon en. Laddningsdosan har tvenne stift so m gå ge
nom aflånga öppningar i kilstyekct och gripa i motsvarande utsktir
niugar i kilh[.J et. Under ntchagniugen af kilstycket föras stiftena i 
utsldimingen siHnncla, att den fr;imsta kanten af laddningsdosan all

. tid hålles pit samm a ringa afstl'mcl från Wtringens bakre yta Lad d. 
ningsdosau skj utes alltså ut af kil stycket och framåt. Niir kilstycket 
ånyo röres in, draga st ift ena den på nytt t illbaka. 

UuderstnnJom anbringas ocksit vid sWn·e kalibrar ett handtag 
på kilstyckets venstra sida till anvii ndande, om transportershufven 

skulle gifva sig. 
Vid de minstn. kalibrarna (8 och 9 c. m. kanoner) anbringas icke 

alltid någon skrufmoder på slutningsskrufYen, men denna har i alla 
fall några starka glingor, hvilka likasom ribborna på skrufmodern 

firo bortskurmt på en tredjedel af omkretsen, och vid skrnfvens vritl
ning gripa i en skrnfmoder i kanonrUret. 

l Österrike har man nu fnr 8 tums kanonerna infört den s. k. 
enhetsskrufveu, hvilken gilr tjenst både som transporter- och slut
niugsskruf. D en iir anbragdt pit snmma stiill e som elen förut be
skrifna trausporterskrnfven och har ytterst några starim giingor med 
svag stigning, som gripa i ett. i kanonen aubragdt motsvarande styc· 
ke af en skrnfmoJer, och som utför slntningsskrufvens fuuktion. In
nanför fortsiittas dessa giingor med stark stigning. En på kanonen 
anLragdt klack, som griper i clessft g;ingor, f,;rer under skrnfvens om
vri Jning kilstycket ut eller in Man var i Österrike mycket bel:1ten 
med denna förltndring, som sanno iikt kommer att blifva nnvlind lifven 
flir de Gfriga kanonc>rnn tu r d «ltnnn k c il ,-rrschlu ~s » 
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Vid si<hn af »Rnn(lkeiiYerschlnf>S» ha·r mnn ocl;si'L, isynnerhet för 
kanoner, som ursprungligen voro bcsWmtb för Doppclkeilverschlnss, 
n11viint det s. k. » Flachkeih·erschln ~s», lwarest kibt.)'eke t har en 

pri smat i sk gPnomskiimiug utan n;'\gon cylindrisk till sättning, och kil
hide t f( ·,ljakligPn en liknande genomskiirning. För öfrigt iir imiittni 11 -
gcn och manipulationen alld eles densamma. 

Hvacl som i synnerhet heverkar, att «Rundkeilverschlnss« har 
visat sig tlc tidigare ::mvilncln «<\nllltmvcrschluss« och «Doppelkei l
vcrschlu8s« så öfverliigsena, silrsl;ildt fur de större kalibmrn c, iir d<•n 

fullkomliga tiit11ing, som åstadkommes genom Broadwellringen, hvil

kcn har visat sig mindre flnviindbar 
1
vid « DoppelkcilverschlliSS« och 

«E olbcnvcrschluss«, i förening med större enkelhet i mebnisrnens 

kOJJ Strnktion. Ju större kalibern lir, desto större blifver vid propor
tioncl::t laddningar ri stningen i mekanismen, och dPsto mera. maktp:"t
liggande bliiver dennes sammansiittning af stt f,1 delar som möjligt. 
Formen af det cylinclro -prism>etisl;n rundl;ilstyckct iir visserligen ock
si\, jcmfördt med dubbelkilstyckets prisma, fördelaktigare för kanon
rörr ts hållfasthet; emellertid iir dock hiirvicl att miirka, att om 

och;l kilht11e ts prisnwtiska form, som man för ufrigt genom afruud

niug af hörnen viisen d tligt kfln förbättm, just på grund af dessa hörn 
icke furtjenar att förordas, sit erbjuder det dock ett siikrare förande 

af slutstl eket, och baksitlan af detta kan liiltare bringas till att ligga 
godt an mot vliggen af kilhttlet, hvi lket ockset iir af vigt för hållfast
heten. Genom det cylindro-prismntiska l;ilötyckets och det motsva
rande kilhålets bngtiga ytor blir det deremot svårt att noo·''Tant bringa 
dessa till att ligga an mot hvarandra i alla punkter. D~~sutom må

ste vid denna form vidtagas siirskilda imiittningar för slutstyckets 
siikt·a förande. Falla de buggtiga ytorna icke tillsammans, kunna 
tvenne fall uppstå, allteftersom ytorna falla tillsammans på Undarne 
eller i midten. I flirst.a fallet Yill reakt.ion en af krutgasen för hva1je 
skott söka att hoja slutstycket för att ntfylla mellanrummet ln-ilket 
slutligen kan inverka skadligt på dess rörlighet . I sista fa,llet kan 

den bakre delen af kanonröret Wtt afuötns, d:l slutstycket i s1l fall 
vid hvmjc skott verkar som en kil mot detta stycke. 

Den förbättrade tekniken lir do ck i s!åncl att lemna garanti flir, 
att de niimnda bristerna icke framtriida i sådan grad, att de Yerka 
skadligt på mekanismens brukbarhet. Såsom redan nlimndt, Hr det 

isynnerhet för de större kalibrarne, som »Rundkeilverschlm·s» har vi. 
sat sig de andra mekanismerna så i alla afseenelen öfverliigsen. H vad 
fiiltartillcriet betriiffar, hade man före sista fransk-tyska kriget anstHilt 
jemförancle forsök mellan »Rundkeilverschluss» och »Doppelkeilver
schluss», men dessa hade gitvit så föga afgörande resultater, att man 

hade bihehallit clubhelkilmekanismen. Enelast den 8:de förbundskåren 
(sachsamr) hflclc under kriget 8 c. m. kanoner med »Hnudkeilverschluss», 
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men det Yisadc sig då att dcssfl höll l:1ngt biiltre nt. Vid den nya 
kanonen för filltnrtill eriet, so1n nu Hr under försi'•k kommer derför 
»Rnndkeilvershlnss» att anviinclas. 

Jlfekani,n•ens behrwdtin.'J. HYad so m vid »Ennclkeih,ershlnss» 

under anviincluingen isynnerhet iir af vigt , iir alt broadwellringen 
är ordentligt "justerad » el. ii., att den bakre ytan af ringen lir om

sorgsfullt tillslipad, sålunda att den pflssar noggmnt till stiUpl:lten i 
kilstycket, medan ringens yttre sferiskt segment-formade afslipade 
kant passar noggrant i den bakre delen af loppet. Justeringen af
passas sålunda, att den bakre delen af ringen skjuter ungefiir 25m. m. 

in i kilh ålet. 

Till hva1je slutstycke hörer tvenne ringm·, hvilka redan i förviig iiro 
jnsterade i fabriken. Till hvarje stiUplåt hörer tnnna mcssiugsskifvor 

för att lUgga under den, efterhand som ringen går för långt tillhaka 

i loppet. Den insatta justerade ringen pressas in med tillhjelp af 

sjelfva slutstycket; den bör icke gi't alltför liitt in. Den till inpress
ningen niicliga kmften kan, i hiind ~lse af behof, ftYiigabringas genom 
att förliinga armarue på slutningsskrufvens handtag. Hingell nu1ste 
först fr~m skjutn, något mer lin det normala m:1tt et i kilh:'tlet . Sedan 
den lir inpassad, bör mekanismen vid mindre kalibrar kunna öppnas 
af en man, dock icke med alltför stor liitthet. Går slutstycket fur 
lätt, !liggas messiugsskifvor under stålplåten. 

Den en gång justerade och inpassflde ringen liirer i allmiinhet 
kunna uthålla ett mycket betydligt antal skott med starka laddnin_ 
gar, utan att någon ny justering behöfver företagas. En sådan blir 
nödvHndig, niir 1·ingen inskjntcr mindre i kilbålet lin det normala må
let, hvilkeL snarL gifver sig tillkiinna derigenom , att slutstycket g:lr 
för lätt, och att ring och stålplltt nedsmutsas, utan att dessa brister 
låta sig afhjelpa genom att !tigga messingsskifvor under stålplåten. 

Mekanismen måste vid fönaring nt.anfijr .kanomöret ') och under 
exercis behandlas med omsorg, så vida man vill vara siikcr på, att 
elen alltid skall göra sin skyldighet. Isynnerhet kommer det vid den 
na. slags bakladdningsmekanism fln på tlltuingsmedlens behandling. 
Under det alla ytor af kilstycket och skrnfvarne måste vara viii smor
da Ufverallt, hvarest de komma i beröring med sjclfva kanonen, må
ste deremot Uitningsytorna af plåt och ring hållas viii r ena för fett, 
och man måste nnder skjutning, såvidt möjligt, sörja för ren
göring af dessa, såviil som af kilhåle t. Vidare mi'<st.e man hafva upp
mUrksamheten filstad på, att såviil dessa tu tningsytor som ringen i 
sin helhet äro möjligast fria från fel. Uneler skjutningen måste lti-

. ' ) Under upplag förvaras slutstyckena stiidse i egna trlilådor, 
hv1lka de bringns ombord. ni.ir fartyget skall ntru sta~. 
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gPt ftH· ringen, n! borrningen i den bah0 rlclen af lopprf , tid efter an

nan unclersiikas, fiir att crfam, om der \·isar sig ntbriinning:w. ] syn

nerhet lir det af vigt f0r en god Wtning, att den fram:"tt ··iklade skarpa 

kan ten af ringen iir felfri , nnnars kan det liltt intriiO'a nibränningar 

i kanonmct:dl cn, Jn-ilkn. tilltaga mycket hastigt och slutligen föran

leda bristfiillig tiitning och nppeh[tll i laddningen; det Ur i allmUnbet 

mycket svårt att afhjelpa sådana ntbriinningur. I allmänhet blir det 

nodviindigt att utvidga utborrningen i loppet och in;i\Lla en sti\rre 

broadwellriug. Vicl ntbriinuiugar på ringens och slEtlplåtens tiituiugs

ytor komma som oftast båda delarne att lida dervid, så alt. 111an icke 

kn.n r~fhjelpa skaJan genom att endast ombyta den ena af dem. 

Under de fursta 10- 20 skotten måste man stiincligt hafnt npp

miirksnmhclen hiinvlind pft tlltningsringens f<>rhhllauue, f'iir alt deraf 

kunna slut:> sig till, huruvida don passar goclt i Uget af loppet. Vi

sar der sig nemligen krutslam på den friimsta siclan af ki!Mt!et, hvil

ket, såvida slutstycket är vii! tillskrufvadt, a!lurig vid de f<irsta skot

ten kan hafva uppkommit, genom att krutgasen har slagit 

igenom mellan Ultniugsytorna, så lir detta ett teckcu på, att krutgas 

utkommer mellan loppets vliffgar och ringen, och detta kommer alL 

tid att medföra hasliga utbränningar i kanonmetallen Om der

emot detta fenomen icke int.rlifl'ar under de första 10-20 skotten, 

har erfarenheten visat, att det heller icke intriiffar senare, emedan 

ringen då sluter noga i loppets utborrning. 

Om det iir nödviindigt att om b; ta ring och plåt., så mllste 

slutstycket omjusteras för de nya delarne. Uttagningen af ringen, 

som alldrig utan ni.ith-iindighet bör företagas, bör ske med elen stör

sta varsamhet, emedan det Ii nu u ofta iir möjligt att rlitta för mindre 

skador genom den. Till uttagningen betjenar man sig i verkstiiderna 

af en särski ld »ringutdragare». Har man ingf·n sftdau, kan man af

skilja ringen med tillhjelp af en triil<il, son1 fön;igtigt insh1s på åtskil

liga stilllen långs omkretsen af ringen i mellanrummet mellan denna 

och loppets viiggar. Nlir den nya ringen skall in~iittns, tryckes elen 

med handen forsigligt in i sitt liigeo, lwarefler den vidare inpre~snin

gen företages med tillhjelp af slutstycket, på siitt f(irut iir beskrifvet. 

Under detta arbete iir det Dndamåls'lill:ligast, r~tt i stället för stiUplå

ten iniligga i sintstycket en bronsriug, som icke skjuter fullt så långt 

fram, hvarigenom uppnfts ('ll stöne jenmhet i trycket. Man lir då 

också mindre utsatt för att skada broadwellringen. Niir slutstycket 

inf0res, bör man stiiclse förvissa sig om, att kanten af sti'tlplåten går 

fri för ringens bakre yta. Vid upprepade stHniigniugar >tf mekanismen, 

för att inpressa ringen, liigger man bakom strdplåten eller bronsringen 

de fiirut nlimnda messingsskifvorna. 

Oaktadt således också detta slags bakladdningsmekanism ki·iif,·er 

eu viss grad af omsorgsl'nll l>chandlint: unel er :un·:in(bnrlf't och vi,;-

147 

serligl'n oebå ~>n st:itTe iifning hns kanonb~>tjeninf!:Pn iin fOm b('höf

ves vid ~~~ myn11ing~hcldnings-kannn, så iir den lln('k s:'t enkP-1 oeh ~iL 

solid till sin kouslrnktiou, att dessa Onh;t:incligh<' l<'r knappast kuun:t 

ti!Higgas nngon a tgömmlc betydelse, der som man i öfrigt. finnf'r, att 

bakladdningskanorer iiro att fnredraga framför mynningsladduings

kanoner. Artillerimaterielen iir i sin l1<'!het nu förticl en mer ell Pr 

mindre komplicerad, orh fordmr såviil en omsorgsfullm-e behandling 

som ~cks:1 st0.ne öfning hos lmnonbetjeniugen lin fallet var tillföme, 

men Jag tror 1eke, alt en bakladtlningkanon med »Bundkcilrerschlnss», 

i detta hiinsee11de, iir svårare att behandla, Hn mi'tuga af dc nyare 

lavetagema t. ex. v:"n·a monitorers med tillhurande bromsinriittnin

gar. Efter gjorda rr l'arenhetrr iir rnckauismen icke svi'tr att hålla i 

ordni ng ombord, niir den stiindigt hålles viii putsad och insmord 

med fett. 
Mekanismens soliditet, till och med vid de svåraste kanoner, och 

siirsl<ilclt broadweilringens fi.in]1ilga n t t nthTtlla ett betydligt antal skott, 

niir den f'rTm huJjan iir ord entligt ju;: terarl, iir tillfullo ådagalagclt ge

nom mHnga fi.irsiik, och geuom erfarenheter från sista tysk-franska 

hi get 

Undet' ett uthållighclsfUrsök, som år 1868 anstilldes i Ryssland 

med en 28 c.m. kanon, skjötos sålnncJa 400 skott med <len reglemen

terade laddningen, utan att mau behöfde föriindm ni\got vid broau

weilplåten eller ringen. 

Uneler Februari m:lnarl 1873 utfördes i Krupps fabrik, i' Essen, 

följande skjutning med en 30.5 c.m. lmnon med rnndkeilverschluss 

och af 3fi,(i00 kil. vigt: 

5 skott med 20 kil. prismatiskt krut. 

7 d:o , 40 d:o 

6 d:o 
207 d:o " 

" 

50 d:o 

60 u:o 

" 
" " 
" " 5 d:o , 65 d:o , , 

l en rapport om dcmm skj utning helcr det: 

» -. Vid loppets undersökning efter skjutningen visade sig 

tydligt framtrlidande, men icke farliga ntbriinningar i den friimsta de

len af laddningsrummet vid pro;ektil\Uget. Laddningsrummets viiggar 

hade på detta sWlle flera, intill 1.5 nuu, breda och likaså djupa f:lror, 

så filt - det på detta stiille tagna aftryck såg ut ungefår som barken 

på ett träd. FUr öfrigt hade loppet icke liclit den ringaste skadfl. 

Det genom en insatt radmans apparat försvagade 

slutstycket, hvilket uneler hela skjutningen förblef i kanonen, var all

deles oskadat. Ej heller intriiffacle under skjutningen någon fast

kliimning af slutstycket eller uppehåll i laddningen på något annat 

sätt. Samma tätningsring och samma tlitningsplåt nyttjades under 

hela försöket oförändrad. Tittningen var hela tiden felfri , och hvar-
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ken plåt eller ring hade lidit den ringnstc utbriinning. 
Dettn. fr,rsuk i fforbindelse meu furcg[tende erfarenheter visnr, a1t det 

vid våm bakladd!liugskanoner icke blifver svårare fur större kalibrar 

att skydda t'iitningsdelarne mot utbriinniogar, men att det snarare ensam i. 

och allenast kommer an på, att slutstycket före sl<jutningens början 

Hr fullt riktigt justeradt i öfvcreusst:tmmelse med de fri1n fabriken 

aubragla m:irken. Iakttag~s icke detta, förekommer sHkcrligen, såsom 

också understundom inträffat, utbrHuningar i titlningsriugen 0ch tiit

uingsplåten, hvilka snart komma att nödvitndiggöra ett uppeMil i 

skjutningen, f<.ir att kunna ombyta plåt och ring. -» 

Efter mitt förmenande kan frågan om en Undamålsenlig bakladd

ningsmekanism, genom antagandet af en »Ruucikeilver;;chltlSS» i för

bindelse med broadwellriugeu och broadwellplåten stigas hafm funnit 

en lösning, som tillfredsstiiller alh billiga fordringar. Huruvida sam

ma p-rincip också med förd el låter sig anviinda fur ett annat kanon

material lin gjutstttlet, Hr en annan fråga. Emellertid synes dock 

den förut omtaitu Armstrong-kanonen och de österriki"lm gjutjerns

mörsarne (hvarom mera liingre fram) visa, att intet iir i viigen 

hiirför. 

R~tfelsyslcmet. Vid alla bakladdningskanoner i Tyskland och 

Österrike anYiindes forceringsprincipen, i det att projektilen iir om

giiven af en blybe!Hggning, som vid skottlossningen pressas in i refflor

na. Kanonerna hafva många och grunda refflor med jemn stigning. 

Antal och dimensioner för de åtskilliga kaiibratne synes i de förut 

anförda tabellerna öfver tyska och österrikiska kanonerna. Refflorna 

äro antingen paralle la eller kilfonnig a, det vill stiga, antingen af sam

rna bredd öfver hela liingden eller bredast vid laddningsrummet och 

smalare vid mynningen, bommarue alltså omviindt smalast vid ladd

ningsrummet, bredast vid mynningen. Ändamålet med denna olika 

bredd är, att Hitta bommames inträngning i den mjuka bel\lr,gningen 

och genom deras mera successiva inskiirning i denna, bättre motverka 

att projektilerna icke skola spriuga öfver refflorna. De kilformiga 

refflorna medgifva också användandet af starkare laddningar och star

kare vridningar. I parallel-refflorna fastnar ll. andra sidan icke så 

liitt bly. Man har hittills mest anviindt kilformiga refflor. Emeller

tid voro många af de af Krupp i Wien utstillda nyaste kanonerna för

sedda med parallelrefflor. Fig. 5 och 6 PI. 2 visar refflorna i en 28 

c.m. kanon vid mynningen och vid laddningsrummet. 

Laddningsrummet är oreffladt, af något större diameter iin det 

egentliga loppet och forbundet med detta genom en kon. Laddnings

rummet är utborrad t sålunda, att dess axel faller något öfver kanon

axeln, för att derigenom lätta projektilens centrering. (Se fig. 3 

och 4.) 
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13rnm!.·anonr·r. !\lt'd anviindandet. nf brons, af :'\tskilliga slag, 

som l;nn onmn teri,tl , har, som fi•n1t iir niinmdt., biide i 'l'l'sldancl och 

Österrike nu·it gjor<h 1n:'•nga fiirsiik, h1·ilka emellerliu bolriilfancle de 

svi'trare pjeserna, icke hafm utfallit tillfredsstiillande. l (J,oterrike gju

tas 11n ellllast fiilt- och bi'ttmtilleri af detta material. Detsamma iir 

till en del fallet med Mtbest.yckningeu i Italien och Tyskland, i hvil

ket sistniimnda land bronsen också brukas till refflade mörsare och 

haubitzer. 

Det f•sterrikiska fiilt· och bi'tlartillcriet har de s. k. "!1ogcnoiigc", 

h vars form synes af fig. 7 PI. II, som visar genomskitrni ug af loppet 

med refflonm i en 8:il-dig kanon i full storlek. Projektilerna iiro 

omgifna nf en mantel af teun och zi nk, lwilken iir bildad efter for

men nf relflorna. Kanonerna lalL:as fri'm mynningen, hvilket också 

ii r fallet med dc itnhcnsk:t b:ltkanonerna. Den tyska 8 c . m. båtka

nonen af brons iir cl••rentot en bakladdningskanon med »Doppelkeil

verschlnss». 
f! ,~tl'frt<fe !.·ast;,ie-"'f' ii1·o tlelil rotlan definitivt införda, dels iinnn 

mtder forsök bihle i Österrike, Italien och Tyskland som fiistnings

och beliigrinzsartilleri och till bestyckning af kustbatterier. 
Man har i Östenike kot!Struemt 2 olilm slags mörsare, en 6-tums 

och en 8-tnms, begge m ed runclkeilverschluss. Det första slaget har 

iinnu icke öfvershidit försökstad i et, medan det sista iir definitivt an

taget. Under mitt uppehåll i Wien, Yar man just vid arsenalerna 

sysselsatt med fabrikatioueu af det första partiet, h vilket var bestämd t 

till anbring:Lnde i åtskillign f:istniugar. Dessa mörsare göras af gjut

jern. Gjutmetoden iir deusamma som i Sverige, öfver kilrna med 

inre afkylniug genom en lufts t.röm. Dimensionerna af denna mörsare 

synes af Hg 8 Pl. U. Vigten Hr cirka 4,600 kil. 
Vigten af spriinggran ~tten 87.4 kil. 

D:o af spriingladdn ingen -1.0 , 

Vigt af laddningHme 0 .8-5.6 kil. grafkornigt krut. 

Elevationsvinklame 50" och 60" flir 0.8 och 1.7 kil. laddning. 

D:o 20•, 30 , 45°, 60° för de öfi-iga. laddnin-

garn e. 
Slörsta kastvidd G,OOO steg. 
Italiename litrer hafva en 22 e.m. mynningRiaeldnings-haubits af 

gjutjern med utviindigt pålagda stålringar. Jag hade emellert id icke 

tillfulle att se något exRmpbr af denna, eller erfara något om den, 

likaså litet som om den 21 c m. mörsare af brons med rundkeilver

schluss, som är införd i Tyskland, och hvaraf några exemplar redan 

blifvit använda under senaste fransk-tyska kriget. 
På Wicnerutstiillningen hade Krupp en 28 c.m. ringad gjuståls

haubits med rundkeilverschluss, bestttmd för kustbatterier Denna lir 

framstfild i Hg. 9 PI II. Vigt 10,000 kil. i bakvigt O i Yigt af spriing-
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granaten l \l9 kil.; maximumladdningen 20 kil. pris m. krut; hanbitsen 

har 72 parallelrefflor med en omvridning pii 40 kaliber; bommames 

bredd 4.5 m m. 
Af ryska regeringen var utstäldt i Wien: 

l. En 8 tums gjutstålsmörsare (ringad) med ruuclkeil vcrschluss, 

hvars hufvudclimensioner voro: hela Hingelen 2,273 m.m.; Wngd af 

loppet 1,740 m.m.; största utviindiga diameter 660 m.m.; utviindig 

diameter vid mynningen 356 m.m.; vigt 3,276 ],i\.; vigt af spritng

granaten 77.8 kil.; maximumlaeldning 7.361 kil. grafkornigt krnt. 

Haubitsen var tillverkad i Obould10ff. 

2. En 6-tums mörsare af brons med rundkeilverschluss (frfm 

arsenalen och kanongjuteriet i S:t Petersburg). 

ad. 2. Som pansa·rbrytande projektiler har man hittills såväl i 

'l'ysldaud och Österrike som i Italien använt gjutjernsgranater med 

härdad spets, hvilka tyskarue hnfvudsakligcn erhålla från Gruson i 

Buckan vid .Magdebnrg, österrikarue från I-titter von Fridan i Gradaz 

och italienarne dels från Armstrong & C:o, dels från de kungliga 

gjuterierna i Spezia och Castellamare. Med hänsyn till priserna har 

jag icke kunnat erfara synnerligt mera än, hvad som finnes anfördt 

hos Eschenbacher pag. 104-105. Med afseende på effekten mot 

pansarplåtar hade man både i Tyskland och Österrike funnit sina 

egna projektiler vara åtminstone likaså goda som de bitsta engelska. 

I Österrike har man besti"imt sig för att för framtiden öfvergifva 

de härdade gjutjernsgranaterna och endast anvitnda gjutstålsgranater 

som pansarbrytande projektiler, i det man har funnit, dels genom 

åtskilliga tidigare försök både i Österrike och på andra ställen, dels 

genom en i Maj månad förlidet år företagen jemförclseskjutning mel

lan ll.ärdade gjutjernsgranater och gjutsålsgranater, att dessa sistnitmu

de i effekt itro så lfmgt öfverliigsna, att man oaktadt det mycket högre 

priset icke har dragit i betlinkande att antaga dem för den österrikiska 

marinen. }fan har nemligen funnit, att de hitrelade projektilerna 

explodera för tidigt, utan att tränga fullständigt genom skifvan, 

att de, till och med n1ir de skjutas utan sprlingladdning, ofta brista 

utan att tränga igenom och att man har mycket svårt för att försii

k-ra sig om en jemngod produkt. Detta öfverensstämmer också till 

en del med engelska erfarenheter. Stålprojektilerna gå deremot ige

nom skifvan utan att remna eller brista, de explodera först efter ge

nomträngningen och effekten blir dä sä mycket större, på grund af 

den betydligt större sprängladdning som de rymma. Väggarna kun

na nemligen göras mycket tunnare i"in hos de härdade projektilerna. 

Formen af de pansarbrytande projektilerna är ungefär densamma 

som vid de engelska. Längden är ungefUr 2} kaliber, spetsen ogivr1l 

med ungefär 2 kalibers mdie. Fig. lO PI. II visar en tysk 28 c.m. 

hiirdad gjutjemsgranat. 
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Vid sidan af de pansarbrytande granaterna har man, i alla de 

3 nlimnda Hinderna, allnui1111a spränggranater, i allmiinhet af något 

mindre vigt Un den pansarbrytande projektilen. Fig. 11 PI. II visar 

en tysk 28 c.m. allmlin spriinggranat. Tabellerna IV, V och VI in

nehålla vigterna och de viisendtligaste dimensionerna af de i den 

italienska, tyska och österrikiska marinen anviinda spetsprojek-

tilerna. 

I stna;·e tid har mnn i Österrike böJjat anbringa spriiugladdnin

garne Ufven vid de allm1inna spränggranaterna (från 7 -tums och cler

öfver) i karduser, h vilka införas genom botten hålet, som derefte1· 

tillslutes m~d en skruf med bly och mönjetlitning. 

Knastmrne på projektilerna till de österrikiska mynningsladdnings

kanonerna gtiras af en komposition bestående af koppar, tenn, zink 

och bly. 

Projektilerna t il! de med »Bogenzlige» försedda kanonerna hafva 

en mantel af tenn och zink formad efter loppets refflor. 

Projektilerna till bakladdningskanonerna hafvaenmantel af bly med 

flera ringformiga förhiijningar svarande till diametern mellan refflor

na. De andra delarue af blykappen hafva samma diameter som 

loppet. 

För att fasthålla blymanteln har man vid de Hittare skjntpjeserna 

gifvit ett liingd- och tviirsnitt i projektilen. Vid de svårare projekti

lerna saknas dessa alldeles. Pojektilerna doppas, innan blyet påHig

ges, i ett zin],bad . D enna mellan-metall åstadkommer en mycket fast 

förbindelse mellan jernet och blyet. 

be italienska pansarbrytande granaterna hafva för kanoner med 

jemn reffelvridning koppar-knastrar:. för kanoner med Woolwich

reffling knastrar af myutbrons. De allmiinna sprHnggram1terna hafva 

zinkknRstrar. 

Ma~ siat ])("'"arorytande pr~jektilu · iiro endast reglementerade fö1· 

den italienska 16 c.m. Paliserkanonen. 

Granatkarlesc/,er af det i löjtnant Wisbechs rapport bekrifna 

slaget, hafva i Italien varit försökt>t med 22 c.-m. Armstrong

kanonen, men iiro iinnu icke definitivt antagna. I Osterrike iiro sft

dana projektiler reglementerade för alla pjeser af 24:'1t:-clig och min 

dre kaliber. Fig. 12 PI. II visar en granatk.artesch f<ir den 24:'1t: ·s 

ringade gjntsU\Iskanon. Spritngladdningen anbringas i den bakre ur

hålkningen. Kulorna iiro af zink instöpta i svafvel. 

Kartesclter. I Italien anviindas kartescher, af samma konstruktion 

som den, lwnraf man nu har gjort en del till våra 8~-"s Armstrong

kanoner, fiir samtliga kanoner. Kulorna iiro :;midda. Vigtema för 

dc olika kalibrarue synes af ncdanstiteudc tabell : 
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I ÖsterriliQ :tro kartescher endast reglcm<•ntcmdc l'iir b!'ttartillcriet. 

Kart~schdos:1n Ur af zink likasom lock och botten. Kulorna äro 

likaledes af zink, instö})lf\ i sva fvel. 

I Tyskhud anviindas lmrte~chcr för alht kanoner undanlagandes 

28 e. m. kmoncn, fJ.r lwilkcn iinnu ingn s:'ulana iiro reglementerade. 

DociOl' och kulor iiro iil\en h:ir af ;-.ink. 
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Till blit.artilleri et iit' slutligen i Österrike rcglemcnleradt ett slags 

!Jrwidprojekti/u, h vars inre ihålighet Hr fyld med en brandsals best{•

ende af beck, terpentin, hampbli'lnor, salpeter, svafvel, mjöl- och 

korn krut. 
I Österrike anvltnclas till samtliga spriinggranater, med undantag 

af båtartillcriets, pcrkussionsura.l/lllrur af hitr nedan beskrifna konstruk

tion. Brandtröret (fig. 13 PI. II) består af den med en galvanisk 

kopparbelliggning förseelda myuningsskrnfven (m) af jem, kuallsats

skrufven (z), hultkapseln (b) och ni'tl- eller slag bu l ten (n) af mcssiug . 

Bultkapselu, som har en cylindro-konisk form, Hr p?t den öfra cylin 

clriska delen flirsedtl med ntvllndigrt. skrnfg:ingor till fastskrnfning i 

gmnatens bmndtrt~rs-hi'tl. På cylinderns invllndiga yta finnas tvenne 

styrlister (f, f) fiir nålbulten. I botten af bultkapseln Hr en liten 

cirkelrund öppning (o), som tillslutes meJ ett stycke tyg. Den koni

sim ni'tlbulten (n) har pi't den öfm iinclrt.n en fiirstilrkning, hvari Hr an

bragdt tvenn e diam etralt mot hntnmdra liggande utskHrningar (r) flir 

kapselns styrlister. Nålbulten Hr som figuren visar ihålig efter liing

deu och försedel med tuudstiftet (h) af st:U och tvlirtråden (q) afkop

par. Ni'tlbulten anbringas ' som af figuren ocks:l framgår inuti bult 

kapsel u. Sii snart Je n meJ sin tvlit·tri'tcl har blifvit insatt i kapseln, 

iusiittes en :wnau , en gi'tug böjd koppartråd, sUkerhetstri'tden (s), i 

ni\! bultens llingduthorruing på Jet siitt, att lindarue af begge trådarue 

framskjuta utanför kapselns bottenöppning, hvarefter dc fastlödas till 

den understa ytan af kapseln. Ändam[tlet med denna inritttning iir 

att förbinda ni'tlbulten med bultkapseln si'tlunda, att n;\lbulten med. 

tiitltlntlleu först kan trHffa knallsatsen (p) i satsskrufvcn (z), niir en af 

tri'td:~me afbrytes, hvilket endast kan ske geuom auslag mot. ett fast 

f,•re mtll t. ex en fartygssida. Mynning:;skrufveu inskrufvas i bmudt

rörslHUet, h vilket vidare b <irer satsskrnfven med knallsatsen (en kop

parhnfva med lmallqvicksilfvcr). Vid tinslaget brytes tvHrtrttden, hvar

eftm· nålbulten med tHnunmeu farer fram mot knallhufvan och tUn

der satsen i denna. l~ l elen slår igenom nålbulten och botten af kap

seln direkte ned i sprllnglac!Jniugcn . 'ljoekleken af tvUr:ri'tden bo

stiinunes på det siitt, att granaten med s:ikcrhet exploderar vid att 

gi'1 igenom en 316 m m. tjock trHv:tgg eller igenom en lO ru.m. tjock 

jemplåt, men deremot icke springa vid rikochetter pr~ vattnet Den

na tjoddek Ur genom försök bestlimd till lA m.m., l. l m.m., lm.m. 

och O. 'J m.m. för respektive 2J :n:s 7 -tu ms, 8-tnms och Q-tnms gmna

ter . S>ikerhetstri'tdcn har best:indigt en tjocklek af 1.8 m.m. 

För 7 -tums, 8-lnms och 'J-tums granaterna göras nu myuningsskruf 

och satsskrnf bcstiindigt af sli'1l i stHllct fiir af jern, för att f,,rminslm 

faran för explosion, om projektilen under handlerandet sknlle falla 

uecl. Vid Je.;sa granater anbringa~ också i den nedra delen af bult

kapseln en slagbJdniug af skifkmt. 



Samma slags brantltrur iir i Ty~ldand infiirdt till bmk fur spriing

granater af samtligft kalibr:.r. .l!;mla~t istiillet tur sUkerhetstråde n 

brukar man en s1ikerhetsnål, som genom ett h,ll i granatens v~gg, 

går in i ett motsvarande hi\! i nr.Ibulten. Vid skottets a!fyming ut

slunga~ siikerhetsnf•len i följd af centrifugalkraften. För granater af 

17 c. m. och större kalibrar, har myuniugsskrnfven en liingd af 46.6 

m m. och satsskruf,·en en liiugd af 52 2 m.m. , medan dessa skruf

var för de mindre kalibrarue endast 1\afva en illngd af respektive 

13 m m. och 20.7 m.m. S:ttsskrufven fi\rvaras åtskiljd frän de öf

rig:t delarne af brandtrurct och iskrufvas först, nlir granaten skall 

nyttjas. 

Man har både i Tysldaml och Österrike \'arit mycket beli'Lten 

med detta brandtrcir. .Det iir jemförelsevis !Ji!ligt, ti'der magasine

ring och felar sällan. 

Till båtarti llerie ts sprii uggr:umler a 11 viinol.·s i Österrike clL k un

k>~ .osionsn·;r, vid hvilket ~:den fr[Lil laddningen, med tillhjelp af stu

biner, auliincler en i brandlrih·et inlagd sats, hvilken, genom en ltist 

liggande kula, lir åtsl;i ljd fri'Ln iipJ.>ningen till granatens inre. Vid an· 

slaget mot målet farer denmL kula fram och öppnar dervid i'Ltg[u•

gen för elden från den brinnaliLle satsen till att ncd~la i spräng

laddn ingen. 

Till bakladdningsmtillcrict s gl':lnutkarlcschct· har mar: i ö~ter

rike ett tids- och. perkuss.'onsbrandtn;r, vid hvilkct en i spelsen af 

brandtröret nnbragdt kuallhufm vid skottlossningen farer tillbaka ge

uom anslaget mot ett st:"tlst ift, exploderar och meddelar elden till 

en ringformig sats, hvilken kan temperas till olika brinningstid. 

Till båtartilleriets granatkartescher auviindas i Ö·4enike ett tids

!J,·andtrör med ringformig sats af vanlig konstruktion. 

Italienarne anviinda vid sina armstrongkauoner: Armstrongska 

tidsbrandtrör, Armstrongsim pcrkussions-bmndtrcir, Boxers tidsbraudt

rlir och Prttmanns perkussionsrör, hYilkn s'u ntliga finnas beskrifn:t, 

dels i :"t!.skillign l:iroböckcr, dels i tidigare rapporter från andra of

ficerare. Man synes med hiinsyn till brantllrur fi r dc svårare gra

nalerna befinna sig p:l samma fö•·söksstadium som hos oss. Jag er

for ickP, hvilka af de ofvann[imnda slagens b;;audtriir man gaf före

trlidet·, eller om nmn hade 11 iTgon erfareuhct med al~ccnde på deras 

förm:lgr\ ntt Htla magasinering. 

Till de ][ittare granatema anvlindas tichbrandtrijr af trii med 

rörformig sats. 

ad. 4. Jag fick under min resa icke tillfulle att beslika något 

krut bruk, lika SOIU jag på det hela taget hade föga aulcdniug att 

blifva bekant med luutfri'•gaus sUillning i dc särskilda liinderuu.. 
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I Tyskland och Österrike lir nu prismatiskt krut infijrdt vid alla 

bakladdningskanoner af 15 c.m. och större kaliber. Med hiinsyn till 

fabrikation en m. m. af detta krut tillåter jag mig att hiinvisa till 

medföljande broschyr »Das Preussische Prismatische Pulve,.,. Preus

siska regeringen har ett stort krutbruk i Spandau, men tager också 

en del af sitt behof från privata fabrikanter. 

:Man har i Österrike också försökt pebbelkrut, dels från Curtis 

& Harvey i England, dels från det kejserliga hutbruket i Wiener 

Nenstadt., fabrieeradt. efter engelskt mönster, men det synes framgå 

af de anstälda fo>rsöken, at.t pebbelkrutet icke egnar sig till anviil!

dande vid bakladdningskanoner, emedan detsamma i sitdann har gif

vit mycket. stora gasspiinningar. 

Jag har icke kommit i erfarenhet af priset för prismatiskt krut, 

men det llirer vam n:"1got hiigre iin Lr pebbelkrutet. 

I Italien använde[; till pjescr af l G c.m. och större kalibrar kubiskt 

krut (polvere a d•ttle) med en tlithet l\f 1.7!J och i medeltal 500 korn 

på l kilogram. Korueus sidor Hro !J-11 m.m. långa. 

ad, 5. Af fartyg som kunna hiinfi,ras till denna klass har man 

inga, hvarken i Tyskland eller Östcnike. I Italien såg jag ett par 

kanonbåtar med ett 10 c.m tjockt pa11sar i vattengången och fMut 

en kasemat.L med liknande pansar. Dessa fartyg voro helt och hål

let byggda af jern med ett depbcement af 640 tonneanx, en ltingd 

af cirka 40 m., en bredd af cirka 8 m. och ett djupgående 

af cirka 2 m. Fartygen hade två skrufvar, hvilka sattes i rörelse 

af maskiner på tillsammans 70 nominella hästkrafter, hvarmed man 

hoppades uppnå en fart af 8 knop. Bestyckningen bestod af en 22 

c.m. Armstrongkanon, anbragdt i kasematten förut uti en, omkring 

en för-pivot rörlig, lång kursörlavett af jern af den vanliga Armstron

ska konstruktionen. Partygenn voro byggda pft Kong!. varfvct i 

Spezia och ulirmast afsedela till försvar af krigshamnarue derstädes 

och i Castellamare. Prisets angafs till 5 90,000 francs per stycke. 

De hade under mitt uppehåll i Spczia iinnu icke varit. ute pit prof

tu r. Man har fur tillfHllet 3 af dessa båtar pf• vattnet och eu un

der byggning. 

Af torpedohi\tar har man i Österrike endast en »Scehnnd», en 

Hldre knnonångbåt, som b<tr blifvit inrHttad till användande afWhite

heads torpeder hufvudsakligen till bruk för torpedokommissionen un

der dess försök med detta slags torpeder. 

Det var mig icke tillåtet att komma ombord i detta fartyg, lika

som man både i Österrike och på nndra sWllen jag besökte, böll allt., 

hvad torpcdovUsendel belrU!fade, ~trUngl hemligt 



I TyHkland liit·cr man lmfm Hera torpedobiHar under byggning i 
SteLlin och Danzig. Jag kan emellertid icke gifva någon upplysning 
om dem d:l jag icke besökte dessa stHllen, pr~ grund demf, att jag 
först efter min hem koms t hörde omtalas, att man der had e sådana 
fartyg under byggning. 

a d. u. För dc illdre npprelflauc gjutjernspjescrna har man i 
allmiinhet också betjenat sig af samma lavetter som förut, i det att 
dc anviinda Iaddningarne lmfva varit så svaga, att lavetterna icke 
hafva blifvit öfveranstrliugd11. För de nyare reffiad e kanonerna, för h vilka 
fordringarnc i detta hiinsende ocksit iiro större, har man som oftast 
gjort helt nya lavetter. Endast i Tyf·ldand har jag sett en laYctt, 
hvilken luule blirvit försedd med kompressor, ncmligcn en lång kur 
stirlavett af trii till 15 c. m. reU1ade kanoner. Kompressoren lir afteck
nnd i fig. 14 PI. IL Den bcst[,r af 2 jernblad (e, e och f, f), hvilka 
glida pf> beggc sidor af kompressorlisterna (b, b) på kursören, och 
kunna ldiimmns mer eller mindre fnst med tillhjelp af kompressor
shufven (g), hvars giingor g>'• i motsatt riktning upp!~t och neuåt. 
Det öfversta bladet har tvenne i'•gior (a, a), som smygas öfver ögon
bulten (d, d) pf~ lavettens frlimsta tvärregel och fasth[~llas genom 
stimgen (h) . 

.Man har emellertid icke varit siirdeles bcll'1ten med denna kom
pressor, hvarföre de flesta af detta slags lavetter blifvit utrange
rade. 

a . Den Armstrongska kursörlavetten, af samnu\ konstruktion 
som lavetterna för 6i'' stiifkauonerna till våm fregatter, med Scolls 
kedja för in- och uthalning, lir den f'<ir den svårare såviil breelside 
som smfbestyckningen allmiinnast anviiuda, så viii i Tyskland och Öster
rike som i Itali t?n. Konstruktionen var i alla viisendtliga afseenelen 
öfverensstlimmande med den för detta slags lavetter vanliga. 

Vid de nyaste iisterrikiska la\·ettema har man något modifierat 
bromsinriittningen, i det axeln göres i ett stycke och reglerstången iir 
utbytt mot ett reglerhjnl , so m sitter fast pii axeln pli samma sid t\ 
som hiifstrmgcn för bromsningen, och ln·ilket långs omkret>;cu hur 24 
numeremde hål. Medelst ett stift kan hUfståttgen fii~las till ett hvil 
ket som helst hr,J pr~ hjulet efter storleken af den bromsuing, man 
vill hafva. Fiirdelen med denna attordning Ur den, att man hm hela 
apparaten för regleringen af bromsningen på samma sida af lavetten, 
sil att den kan p:ipussas af en man. 

b . Pä de österrikiska pansarfregatterna anviiudus för 8'' Krupp
ska och 7" Armstrongska kanoner på batteriet halfknrsörlavcttcr , som 
mCU itäm;yn till konstruktionsprincipen svan• till Våra korta klll'SÖI'-
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lavetter, men iiro gjo rJa helt och hillkt. af jcrn och fiirsedJa med 
kompressor. Denna iir den s k ScotlH biSgelkomprCöSC> t· , :mhrn~dt 
på kursurens yttcrsiua. Dessa lavettet· upptaga ),cty.-1\i.;;t minJre 
pi:lts pf~ batteriet Hn dc l:'lnga kur>örlaYt't.tcrna, men dc medföra dcu 
oliigeuhctcn , att diiekct bakom dem slites mycket hastigt. 

c. För 12 och l ii c m kanoner an vii ncler man i tyska marinen 
den s. k. »ll rookwell -lavetten•, konstru erad af fabrikanten A. Wagen
knecht i Danzig. -

Vigten :tf en dylik 15 c.m. lavettage lir 1,450 kil; af en 12 c.m. 
850 l<il. Prise t uppgafs anförningsvis till 9()0 och ii40 'l'hlr. 

Då jag icke var ombord i ni'lgot utrustadt tyskt krigsfartyg, fick 
jag icke tillfiillc att se lave tten i bruk . Att eliimma af det stora 
antal sådana lavetter, som man h!•dc i Wilhelmshaven och i Kiel 
hade i upplng, synes det, som om den vore allmiint antagen för 12 
och Iii c.m. kanoner. Men ingarna om dess iimlam[.Jsenlighet, siir
skildt för 15 c.m. kanouer, voro mycket delade bland de lyska offi
ccranJ e. Man klagade nemligen öfver, ntt tlen fur 15 c.m. kanoner 
blcf mycket ohand terlig, och öfver att det pii fartyg med öppet bat
teri var svårt att bevara u en s!'. vlil mot fukt i g het , som var nöd vän
digt, på det att lavetten skulle funktionera Hitt och tillfurlitligt. 

d. Som "''stbattai-lacetter fnr 28 c.m., 24 c.m. och 21 c.m. 
kanonor anviiudas i Tyskland barbettlaveltcr af jern med hydraulisk 
bromsimiittning. De leverems af Krupp och af Gruson i Magdeburg 
och hafva hittills visat sig fullt brukbara. '') 

De. sa lavetter medgifva 15' elevation och 5• plongering. 

e. Af miirsnre- och haubitslavetter S>1g jag endast en enda, som 
Krupp hade utsliilu i Wien. Don ski ljer sig hufvudsakligcn f1·ån den 
h:ir ofvan omnUmnda knst-bnttcril:wettcn deri , att hela undm ytan 
ut kursörbalkarne under skottet hvilar p!'~ grnndplanet , f<•r ntt förde 
la verkan af skottet p:\ en stnrre yta. Niir sidoriktningen skall gö
ras, stulles kursören p [~ rullar, hvarfi.ire dc bakre rullarne Hro anbrag
ta excentriska. l'roj ektil-bissnings-upparat, sidoriktniugs-ketting, hy-

*) F.-,r den huh·ndsnkliga im1ittningen nf niimnde lavett, hHU\·i 
sas till en ifr:1n lleuna fiiga afvikandc l:.wett-konstruktion, likaledes 
af Krupp, so m 11nu<~S iulagen i engelska tidskriften »!<;nginccriog» 
vol XV I pag. 101 u c b vol X V 11 p ag :22li . ltcd. 
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drauli~k broms-upparat oeh sjclfverkaude tillbordsiittnings-apparat äro 

som vid de andra kust-batteri-lavetterna. Elevationen göres på earn

ma sätt. Den utstilllda lavetten var bestumd för den förut omtu.lta 

28 c.m. haubitsrn. Viglen var U,220 kiL Tappcentrets h<ijd öfver 

marken Ui75 m. Lavetten är beriiknad för 75° elevation. 
ad. 7. Någon afstundsmlitare till bruk ombord har jag icke nå

gonstiides sett Man omtalade i Österrike och Italien några som ha

de blifvit försökta men icke befunnits anviindbara i praktiken. 

ad. 8. Mitrailleuser Uro icke införda i någon af de mariner, 

med hvilka jag hade tillf;ille a tt blifva bekant, och ej heller hörde 

jag, att man tunkte på att införa dessa vapen. 

På utstllllniugen i Wien funnos: 

a. Gattlings-kanoner från Armstrong & C:o. 
b. Palmcrantz och W in borgs mettraillense utstiild i den svenska 

anneeafdelningen. 
c. Montigny-mitrailleuser från Christophle & Montigny i Bryssel, f<>r

sedda med automatisk spridningsapparat och med 37, 31 eller 

19 refflade gjutstålspipor af 11-38 m.m. kaliber. Mittrailleu

serna voro anbragta i Hilltlavetter. Konstruktionen var för öfrigt 

uen vanliga, som torde vara belmnt fr[m andra ställen. 

Mitrailleusen med 37 lopp viiger utan lavett 180 kil. och gör 

48.0 skott i minuten. 
Den med 31 lopp viiger utan lavett 150 kil. och gör 340-408 

skott i n{inuteu. 
Den med 19 lopp v;tger cirka 100 kil. utan lavett oeh gör 

100- 247 skott i minuten. 
Vigten af krutladdningarne utgör ifråu 5-12 gr. 

D:o af projektilen utgör ifriln 25-30 gr. 
Chritophle & .JI,Iontigny hafva också kons1rnerat mitrailleuser med 

7 lopp med en kaliber af 25-38 m.m., hvilka skjuta l kil. tunga 

spriingprojektiler till ett afstånd af cirlm 4,500 m. 
Priset för en rnitralleuse med lavett uppgafs till 4,500 francs. 

Montigny-mitraillenser med 37 lopp voro också utstulda från 

G. Sigl i Wien och frän Oesterreichische W affenfabrikgesellchaft 

dersam m a stud es. 
ad. (). MagasinsgeY:tr Hro ej heller på något ställe infiil'Cla eller 

påtlinkta att infUras till bruk ombord i fartyg. I Wien fanns i den 

Schweitziska. afdelningen ntsUild en samling Vetterli-gevär. 
I den österrikiska marinen anvUnclas W erndl-karbin_er med 3-kantig 

bnjonct.t. Loppets Hingel = 56G.4 m.m.; Hingel af loppets refflade del= 

52G.9 m.m.; nu talet refflor = 6; refflornas djup = 0.18 m. m.; gevä

rets Hingel ntnn bajonett = \JSS m.m.; bajonettens längd= 474 m.m.; 

gevHrets lllngd med bajondten = 1,4G2 m.m.; gevärets vigt utan 

bajonett = 3.185 kil.; d:o d:o med bajonett 3.57 kil. 
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Till Werndl-gcv:trena nyttjas metallpalmuer med ccntral-antiind

ning. 
I Tyskland anv:tndas Uindnålsgeviir, i Italien AIIJini-geviir af sam

ma modeller so m i de respektive urnH)em a. Albini-gev:tret är en 

föriindringsmodell. Jag hörde omtalas, att mun i Italien Uinktc pit 

införandet af ett nytt gcviir, en modifikation af Vetterlis gev Ur utan 

magazin. Såviil till tlindnålsgevliret som till Albini-gel'iiret anviindas 

papperspatroner. 

I Wien fu1mos dels af fttskilliga regeringar (Verclangeviir och 

KrukagevUr från ryska regeringen, Remiugtongeviir från svenska rege

ringen) dels af privata ft~brikanter utsti.ilcla en mångfald af enkel

laddande bakladdningsgevilr till krigs- och jagtbrnk. De flesta af 

dem, särskildt de i de åtskilliga armccr och mariner införda finnas 

beskrifna i de flesta !Uroböcker. Från en fabrikant i Liege fnnnos 

ut~Uilda gevär, å hvilka fosforbronce hade blifvit anviindt till ftt8killiga 

delar, särskildt till bnkladdningmekanismerna. 

ad. 10. I Tyskland brukar man, sedan geviirerna på vanligt sätt 

iiro afputsade, insmö1ja de blanka delame med svinfett. Gcvlirerua 

liira på detta sätt kunna hålla sig i förvar intill 2 år, utan vidare 

putsning. För öfi·igt hörde jag icke omtalas något sHrskilJt slags 
smö1jämne. 

Laddtyg, projektilbåho·e, kngerskor, krutl<Edor m. m. 

Såttare till mynningsladdnings-kanonerna äro ungefUr som hos 
oss både i Österrike och i Italien. 

Som viskare anviindas dels borstviskare, dels fårskinsviskare, dels 

slutligen viskare med »piasava»-borst. För bakladdningskanonerna 

använder man till loppets rengöring en borstviskare. För att undvi

ka att för ofta använda ett skarpt instrument till refflornas befriau

de från blyet, tv;ittas loppet då och då med en lö8ning af kalisåpa i 

vatt~n. 

Till Armstrong-kanonerna anvHndas såvi.il i Österrike som i Ita

lien till projektilupphissning "riugbärare" af det i löjtnant Lllven

skiold 's rapport omtalta slag. I Tyskland nyttjas den i fig. 16 Pl. II 

visade projektilblirare till 15 c.m. projektiler. För de större kalibrar

ne, användas en modifikation af denna konstruktion, hvilken på en 

gång tjenar som transportvagn och för projektilernas \lpphissning till 

kanonen. I stället för bUrstången anbringas på underkanten ett par 

små hjul, på Öfverkanten en bygel med ögo~bnlt för att deruti hug

ga upphissningstaljan. Under transporten påsilttes en lös vagnst!lng. 

Projektilen fasthålles under transporten med tillhjelp af 2 små sin-nf

var i bygeln. Dessa nedskrnfvas så långt, att lindarue komma emel

lan 2 af npphöjningame pf• projektilens blyklHdsel, 
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Till projcktilct·nns upph,issning från killinren nnviinues en projek 
tilhiifstång som fig. 17 PL Il Yisar. 

Krutlådorna voro i>fverallt af det vanliga slaget. I Tyskland an
viinder mnn till karduserna fGr 17 c.m. och större kanoner i stiillet 
för krutlådor zink-kogersk01·1 af Llet i liijtnant Wisbechs rapport från 
i Jjol beskrifna slag, som på en gång tjeuar till kardusens förvaring 
i durken och till dess transport till kanonen. 

Örloysva,1'j'1:et 'i Pola och de JJrivctta slrepps·va1·[ven ·i 
1'riest. Den iiste1·rildslrn 11trwinens k1'iys[co·tyy. 

Pola, flir niin·arande iisl errikes enda krigshamu, ligger pi\ syd
sidan af halfiin Istrien, nngefiir 15 ~j<imil i syd fr:tn 'l'riest. 8om 
Jwkant hade <österrikiska marinen förut sin hnfvnd~tation i Ve1tedig, 
men efter npprorct under 18<18 och 4\l hörjade man att Cifvedlytta 
verkmmheten till Pola. Det var dock först, sedan tilldmgelsc rua un
der 1859 och GO hade gjort nppgifvandct af V enedig till en blott 
och bar tidsfr[\ga, som arbetena i Poh påskyndades, och anl;iggnin
gen gafs sin uuvanmde ntstriickning 

Krio-et 18GG och Venedi"'S afstt'tende till Italien hnr lin vidare 
pt'tsl,ynd:t utvecklingen , så att 

0

Såviil varf som befiistningar och öfriga 
anliiggningar nu bilda ett någorlunda af.~lutadt helt. 

Varfvet iir nnlagdt, dels på fastlandet, hvarest man för att er
hålla den nödiga platsen har måst ut spriinga stora partier af klippan 
(en art kalksten) och uppfylla dermed utanför, dels p>• den s. k . 
Oliv-ön, der särskild t alla till skeppsbyggeriet hömnde verkstäder och 
anliigguingar iiro förlagda, och som genom en under byggning varan
de rnole skall förenas med fastlandet. Pola lir utrnstadt med alla 
de vanliga till varf ht>rande verkstäder, magasiner etc. etc med alla 
de nyaste inrlittningar och fCrbiit.tringar. Spårviigur användas i stor 
utstriickning till transporter på varfvet, likasom också lokomobiler 
mycket beuyttjns. Pi\ Oliv-ön finnes en torrdocka och en stor fly 
tande docka af trli med tillhörande basin och upphalningsbädd, hvar
på till och med de största fartyg, med tillhjelp af hydrauliska maski

ner, lmnna upphalas. 
Oaktadt man i Pola nu är i stilnd att bygga till och med de 

·största fartyg, kunna de dervarande etablissementer dock långt ifnln 
tillfredsställa den österrikiska marinens behof af nybyggningnr De 
flesta österriki~ka krigsfartyg byggas deremot vid de stora privata 
skeppsvarfven i Triest. Af sådana finnas i denna stad 3, nemligen 
det österrikiska Lloyds varf, som sysselslitter 2,000 arbetare, men 
uteslutande är upptaget med byggning och underhåll af Lloyds egna 
ångfartyg samt varfven »Navale Adriatico» ~ch »San Rocco» n~ed 
den dermed i furbindelse stående stora maslonverkstaden »Stabila
roento tecnico triestino», h vilka 2 sistniimnda varf viisentligast syssel-

... 
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s'iltn sig med bygg:1mlet nf krigsfartyg f<ir den iistcnikiska marinen. 
Vid hvarc\em. af d~m sysseisMtas mellan 1,400 och 1,500 nrbetnre. 

Tah. VII innehåller en förteckning öfver den Gstenikiska mari
nens krigsfartyg med angifvandet af de viisendtligaste dimensioner, 
bestyckning m. m. 

Med hiinsecude till fartygens bestyckning har man i den öster
rikislm marinen upp~t:ilt f<iljande principer: 
1. Bestyclmingen skall uteslutande best>~ af hakladduingskanoner. 
2. Ett undantag hUrifrån bildar endast de pjpsPr afmiudre kaliber, 

som iiro bestiirncb till armering af båtar och till bruk vid land
stigning, till salntpjeser på större fartyg eller till armering af 
t ransportfanyg. 

3. Pansarfartygen bestyckns med kanoner af dc stursta kalibrar. 
Kalibern och kanonantal et fcöreslås fGr hvmje sUrskildt nytt far
tyg af art.illerikommisl'ionen. 

4. Normalkalibern fijr bestyckningc11 af alla nya opansrade fartyg 
llr den ringade 24-'it:diga. 

5 . De iildre mynningsladdnings-kanonerna n f stor kaliher bibehltllas 
pF• rle fiutyg, der de redan finnas, likasom den 1ildre gjutjerns 
24-'it':clige kommer att anviindas i stiillet för den ringade 24-ll:diga 
på alla de illdre opansrade fartygen. 

6. Sliitborrade kanoner utrangeras fullstiiudigt och utbytas mot 
refflade 24-U:dige. 

7. Som båt och landstiguiugspjeser anviindas uteslutande den 3-'ll:diga 
kanonen med »Bogenziige». 
Antalet projektiler som medgifves hvarJe kanon är som följer: 

l. F'iir kanoner af 7 -tums och större kaliber. 
a. På pausarfartyg: 

50 st. härdade eller stålgranater. 
10 st. vanliga spränggranater. 

b. På opans~ade fartyg: 
10 ~t. hiirdade eller stålgranater. 
50 st. vanliga spriinggranater. 

2. F'i>r ringade 24-'ll:diga. 
10 st. hiirdacle eller stålgranater. 
45 st. vanliga spränggranater. 
. 5 st. granat-kartescher. 
(Donna-monitorerna medgifvas dessutom kartescher) . 

3. För gjutjerns 24-'ll:diga: 
55 st. vanliga spränggranater. 

5 st. granat-kartescher. 
4. För 4:U,:dige och 8-'lt:dige bronskauoner: 

a. Som hnfvndbestyckuing på mindre fartyg: 
30 st. vanliga spränggranater . 
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15 st. grrrnnt-knrtPschPr. 
10 st. brand projeklikr. 

b. Som bibestyckning p:"t stUrre fartyg : 
10 st. vanliga spriinggrnnater. 
30 st. granat-l<arteschcr. 

5 st. kartescher. 
15 st. brandprojektiler. 

5. Fi1r 3-It:cliga bronskanoner (Låt- och ]andstigningspjeser): 

50 st. vnnliv,a sprHnggranater. 
25 st. gmnat-kartescher. 
15 st. karteseher. 

Kasemalt-fartygen Custoztrt och Erohe'I'Zoq AliJrnht byggas helt 
och hållet af jern med dubbel botten. Artilleriet lir anbringarlt i 2 
vi'mingar i en kasematt midt på fartyget, 4 kanoner i hvmjc våning. 
De 4 kanonerna i öfversta och de 2 främsta i nedersta v:'mingen liro 
anbragta pit viindskifvor, för att med Hitthet kunna svlingas från sido 
portame till de friimsta eller aktersta portame i kasematten. Förom 
denna faller nemligen fartygssidan in öfver från pansarets öfre linda 
och uppåt s>1lnnda, att man kan skjuta rätt förVfver n:ed 4 kanoner, 
2 i hvar våning. Skjutning rlitt akternt medgifver icke furtygenas 
byggnad; deremot kan man med de tvenne aktersta lmnonernu i öf
verstu våningen skjuta sköns ukteröfver. Förutom kasematten Ur en
dast ett bli! te långs vattenlinien pansmdt. De öfriga delame af dessa 

fartyg äro ntan detta skydd . 
Kasematt-fartygen Lissa och Kaiser skilju sig från de 2 andra 

kaRemattfartygen för det första cleruti , att de iiro byggda af trä, och 
för det andra dm·uti, ult kasematten enelust har en våning med 5 st. 
artilleripjeser på ]war sida. anbragta som vanliga batterikanoner. På 
öfversta däck finnes deremot p>• hvar sida öfver kasemulten en pans
md redutt med en kanon, hvarmed kan skjutas sköns för och akter

öfver. 
Custozza, Erzherzog Albrecht och Kaiser äro ltnnu under bygg

nad. Lissa ltr deremot fltrdig, och var under 1873 utrustad som 
flaggskepp för eskadern i Medelhafvet. Den iir fulltacklad medjern
master och underrfir. Man tycktes vura mycket belåten med denna 

fartygsklass . 
Alla 4 hafva ramhog. 
Monitorerna Maros och Lutha iiro byggda till brnk på Donuu 

och hafva derföre ett mycket svagt pansar, endast beriiknadt pfi att 
motstå fältartilleriets projektiler, och ringa djupgående. Om dessa 
faxtyg har i »Archiv flir Seeweesen 1872 - l» stått en temligen 
detaljemd beskrifning, till hvilken jag tillåter mig att hrinvisu. 
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Verkstadsfartyg,•t »Cyclop» ;ir bPstiimdt till ntt nnder ett krig 
f;;lja .eskaclem fi;r ntt man efter Ptt slag straxt. skall kunna få utfördt 
mindre reparation Pr, ln·ilka dock k rH 1\-a verktyg och n1askiner, som 
icke finnas ombord i ett vanligt krigsfartyg. 

Fartyget Hr bygdt i la Seyne i Frankrike fullstiindigt afjern och 
med de för koffarelifartyg vanliga materialdimellsioner, i det att dock 
åt botten, på en sWrre del af liingden, iir g:fven en ovanligt stark 
konstruktion för att kunna biim en fwghummm'e öch tåla slat;ena af 
denna. Fm·tyget inneh>,ller, förutom de fcir ftirmtin, arbetare och be
slitt.ning nndiga rum, 4 större verkstlider, en uppstlmnings- och svarf
vareverkstad, en kopparsmedja, en grofsm<>dj,\ och ett gjute ri. Samt
]iO'a arbetsmaskiner drifvas af en dubbelc-ylinders i'tngmaskin, hvilken 
a;betat· med v:trialwl expunsion och kan ntveckla 5:_30 hlistars kraft. 
Dimensionerna af denna maskins vlisendtligaste delar ii ro: 

cylinderns diameter 0.28 meter. 
~Hagets liingd O 28 meter. 
Ångan insliippes nnder J'0 -} af pistonslaget. 
Medeltal ar omdreiningm· 150. 
Denna arbetsrna~ki n har Pn egen pannu med 28 O-meters eld

yta, 1.2 0-:neterR rostyt.a. Trycket i pannan lir 4 atmosferer. 
U ppstiillningsvPrkstaden Hr den st.Vrsta i fartyget. Den har en 

stor svnrfbtink med planskifvor till svarfning af större axlar och piston
stiinger, en hyfvelmaskin med riir ligt bord, ::: m. lång, l m bred och 
l m. hUg mellan ramarne, en borrmaskin f, ,,. sWrre stycken, en stut
maskin rnefl 0.4 m. slag och en medebtor egaliseringsbHnk, samt vi
dare af mindre maskiner: 3 smit svarthiinka.r, 3 små och l medel
stor bmrmaskin samt. en fullstiindig hyfvelhnnk för snickarearbete och 
en cirkdsiig. 

Pann- och kopparsmedjan innehCtller 3 smideslis~or, en klipp
rnaski n for jernp1:1tar af ' l2 --H m.n1. tjocklek och en hålmaskin för 
samma dimensioner. 

l grafsmedjan finnes 011 ,',nghamJnnre nf 1,000 kil. vigt, 4 stilne 
fristi'tende smidesiissjor, med () lyft kranar för hand tering af stilrre 
smidespjeeer. _ 

Gjuteriet har en liten kupolugn, som rymmer 500 kil. och hvars 
skm·sten utmynnar i rökfilnget f,,,. fartygspannan, en liten lyftkran 
och en degelugn för smiiltning af bronfl och koppar samt fullstiindigt 
fiirråd af deghr och gjntlådor. 

Samtligu smidesäsf\ioma och ugnarnit erhålla !11ft i\·!m en i grof

smedjan upp~t.iilld ventilator. 
Till in tagning och utlossning af stnrre förem[tl iir pi'• dlicket. upp

stäld en å ng kran. 
Fartyget sjelf drifves nf en maskin pit 

intlikPrade hiistkraftPn iii· nngPtlif· 1,000. 

250 nom. hiistkrafter; den 
Mask inAn har 2 cylindmr 

Il 
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med 1.25 nL dinmeter och 0.7 m. slag; de gi·11·a G 7 omtlrejningrll' per 

minut. Try ck0t i pannan lir 2 kil. per 0-C. nl. Fartyget hm· 3 mn>tc-r 

med 100 0-m. segelareaL 

Det kontraherade priset fur fartyget i fullfiircligt sl<i,·k med allt 

tillbehur var 1,177,5()0 francs. 

Det har under furliden somlllar i Österrike v:nit 11edsatt en 

kommission af sjuofficemre fur att afgifm betänkande om elen :inda

målsenligaste fartygstypen för den österrikiska marinen. 

Kommission en var förelagd följande frågor till besvarande: 

a) Hvilken typ af pansarfartyg itr på elen maritinu1 teknikens 

nuvarande st:"mdpunkt mest att anbefalla som strid sfartyg for elen 

österrikiska marinon? 

b) H vilken kaliber bur kanonorna hafva, och hnrn stort autal af 

dem bur anbringas? 
c) Huru stor fart bör ett s1icbnt stridsfartyg glira? 

d) Hvilken pansartjocklek erfordras i vattengitngen, och hnru 

långt öfver och under vattnet bör punsaret riicka? H vilken pansar

tjocklek kriifn's till kanonernas skydd? 

e) Hvilken gru<l af sjöduglighet bur forch·as af ett sådant fartyg, 

och huru hi.igt böra kanonerna fr, ras öf\-er vattnet? l hi l kon grad 

af seglingsförmåga och hvilken segelareal bör gifvas åt fartyget? 

f) Huru stort förråd af de sUrskilda slagen bör ett siLdant krigs

fartyg kunna medfo1·a"? Hvilka öfriga egenskaper och imHttningar 

bör det hafva? 

Kommissionen delade sig meu hiinsyn till besvarandet i 3 frak

tioner: 
l. Den ena fraktionen furordar ett bredsidefartyg med reducerad 

(minimal-)pan:mr. Det föreslagna furtyget simlie frton n:lgm fot umlcr 

vattenlinien och intill battericliicket pansras rned p l ii tar aJ sådan tjock

lek, att de med sliket·het kunna hi1>dra vanliga spriinggranatcr ifriin 

att trilngu igenom (3" tjocklek antages att vara tillriicldig hiirför). 

Rundt maskin- och panururnmet aubringas ett pansarbiilte af 12" 

tjocklek, som riteker 3' under och 1· i•fver vattcnlin icn. För- o~h 

akterom detta biilte anbringas trav erser med lO' pausarplåtar från 

trossdiick till öfversta dl!ck. Kunonema (af !l" kaliber) :mbriugas 

som på »Liss:n i en kasematt (kanonernas höjd 8} a 9 ,,fver vatten

linien), som på sidorna skydelas genom miuimalpansar, men tiickes 

mot långskeppseld genom traverser med 12" pansarplåtar. P:l öfver

sta däck anbringas ett pm· kanoner af svåraste kaliber (11" eller 13") 

på vänclskifvor i fasta, ii' hliga med 12" plåtar pan smcle torn. Des

sa kanoner skjuta öfver bauk. Fartyget skulle git\-as fullstiinclig tack

ling. Det skulle erhålla ett deplacement af cirb 7,000 tons och kosta 

10 millioner francs . 
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2; .Den undra fraktionen inom . kommi,sioncn fiire~l>\r ett fartyg 

!ned 2 fn;la tol'll med 2 kanoner rd' Il'' kallber i !t,·:cr1l cra, anbrin

gaclc på Yiillllskifvur och sl<jntande uf\'t'r bnnk. Tornt' na af so· elia

meter pansras med 12" plt1tnr. I vattengi\ngen anbring"" ett pansar

biilte af 10 till 12" rli\tar, son1 riicl<cr 3' und er och 2.\-' öf,·cr vat

t.enlinieu. Deplacementet Hr hcriiknadt till cirk'1 5,200 t~us och pri

set till ungefiir 5 millioner fmncs. 

3. D en trcJje fmktion en för01·dar <'n hröstviirnsmonitor med 2 

vridbara tom skyddalle af brösti'Hl'll . Pansartjocklek och bestyckning 

som fiir det und er mom. 2 föreslagna fartyget. Deplacementet be

riiknadt till cirka (i,:WO tons och priset ti ll G millioner francs 

Alla t re slagen~ fartyg skola gi.ira minst 12 knops fart.. De 2 

sist niimn cb iiro utnn tackling. 

Ett utdrag af kommission ens förh:mdliugar lir tryckt i »Mitthci

luugcn au s dem Gebiete des Seewcscns». Vol. I -- IX & X, till h vil

ket jag tillåter mig att hiinvi sa. 

(Tag bifogar ritning::u· af: 

l. Kase tnu ttJartyget Cuotozza. 

2. Fregatten Donna 
3. Korvetten Frumbbcrg 

Slwlm· och slwlfm'f!HJ föJ• ntbildandct af ttnclm·office

J'(WC och 11uutskap 'i östcJ•ril.:iska, 1na1·inen. 

l\Ied undaning af ma•·inakndemien för ntl.Jildancl et af sjökadetter, 

som Hr fiirlagcl i Finmc, finnas alla österrikiska marinens nndervis

ningsningsanstaltcr i Pola. 

Allmiin viimepligt Hr nu iifven införd, hvacl marinen betriiffar. 

Den viisendtligaste tillg:'mgcn p:"• man, kap erhålles iti·i'm kustlaudska

pcmn, Dalmatien, Istrien och Illyrien, men stiirstr1 elden af de ut

skrifna Hro icl<e sjömUn fiire intriidet i tj ensten, hvnrföre de måste 

iniliras icke allenast i de rent militiira fordringnrnc, utnu också direkte 

fr:ln hutjan i allt hn1 l son1 fo rdras ,d· en sj<im:m. 

Efter utskrifningen upptagas rekrytemu i mat.rosHtrens kompa

nier, h varest de under ett efter omstiinclighelerna kortare eller lilugre 

uppehåll (i allmUnhet otnkriug 3 m:"mader) gifyus en fiirberedunde 

miliWr utbildning, innan de fördelus till skolf[n·tygen och de utrusta

de fartygena. 
Af skolfartygen och skolor har man: 

l. Artilleriskolfarf!J(J"f ångfregatten Adria, under hvilke,n batte

riet Feuerspeier, bestyckaLlt med svfora Armstrougska och Kruppska 

pjeser, samt kanonåugbi'1tcn Gr'IIISC iiro stälda. Med den sistniimnde 

fiiretagas derjemte sl<jutöfningar i öppen sjö. l'il. Adria utbildas ar

tillcrinnclerofficerarc o~h artillerister. Orficcramc genomgå likaledes 
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vexelvis PxrrcisknrRer. 
en lorpedo:;kola. 

Der finnes oekRå om hord i frpgatten PlahlPrad 

2 Kasernjart_~get - segd/regatten Bel/ona, lwarest mauskapet 
pli de under utrustning varande fartyg, samlas och i fun·iig arganise

Fregatten lJenar tillika som vaktfartyg. Briggen Arälwsa be-l'ft~ . 

nyttjas till segelmaniiver. 
3. Jllatrnsfar~l/,qet 

tmderofficerare. 
konet/en .1/i IWITet fillutbildandet af matros-

4. !l'Iairosfar(~get - skonerten Saida till utbildandet af »timo 
uiers», Båda dessa sistnämnda fartyg iiro under större delen af iirct 
pä krysståg i Adriatiska- och Medelhafvet. 

5. Fregatten Schwwrzenberg till utbildande t af skeppsgossar som 
en stam för underofficerare. 

6, iliaskin-llnder~jficers-skola } . 
7. Al askin-elev-skola hegge 1 land. 

Jag besukte uneler mitt uppehttll i Pola de Mr nHmnda skolfar
tyg och fick ombord i Adria tillfälle att se exercisen med de åt
skilliga slagens kanoner. Det skulle emellertid hiir blifva fur vidlyf
tigt att niirmare ingå på organisationen af skolorna och skolfartygen, 
så mycket mera som denna finnes temligen detaljeradt beha ndlad i 
litskilliga blieker och tidskrifter, bland annat i "Revue m w itime & coion

niale XXXV pag. 274" . 
Jag vidfogar rapporten: »Leiifaden fiir den Dienst und die Ans

bildung der 1\fannschaft am Bord des Artillerie-Schulschiffes» 

OrlogsVlwjvet 'i Spezia. Italienska krigsfm•tyg. 

Italien har för tillfället 2 hufvudstationer fur flottan, Gastellamare 
i Neapel och Spezia. Varfvet i Genna är fiyttadt till Spezia och 
den gamla arsenalen i Venedig bevaras mest som ett historiskt min
nesmärke, i det man der arbetar ullstan icke mera. Det pfttiinkta 
tredje hufvudetablissementet i Tarent är ännu icke påbörjad t på grund 
af bristande resurser. 

Örlogsvarfvet i Spezia ligger innerst i bugten af samma namn, 
hvarest man i klippan har utspriingt en stor basin med dockor etc. 
Varfvet äl' anlat:;;dt efter en temligen storartad plan (der skulle bland 
aimat finnas lO torrdockor, 9 stapelbUddar m. m), men penninge
bristen har gjort, att det ännu icke på låQgt när iir färdigt. 

I tab. VIII har jag upptagit en förteckning ufver de italienska 
pansarfartygen, i tab . IX öfver de opansrade fartygen med anzifvan
de af bestyckning m . m. 

De nyaste italienska pansarfartygen representeras af de 4 i ta
bellen först uppförda, »Principe A.madeo», »Palestro», "Roma» och 
» Venezia» samt de 3 pansrade kanonbåtarne. Alla de ufriga fi.ir· 
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skrifva sig från tiden före 18tH\. De 3 kanonbåtarue har jag förut 
haft tillfälle alt omtala. 

De niimuda 4 större pansarfartygen voro best!imda att byggas 
efter samma ritning i likhet med de iildre franska pansarfrcgatterua. 
Då byggandet af dem emellertid på grund af bristande resurser gick 
mycket långsamt, kom man efterhand till den öfvertygelsen, att det 
nu\Ete fiiretagas mycket viisendtliga iindringar vid de ursprungliga rit 
ningarne fur att fartygen blott någorlunda skulle kunna uppfylla de 
stigande fordringame med afseende på pausartjocklek och artilleri . 
Efter de olika stadier, hvarpå fartygen befunno sig, elit man kom till 
detta beslut , blefvo också föriindringarne olika. I det vii sendtliuasle 
bestå de i fiiljandc : 

/loma , hvars byggnad var llingst framskriden blef, hvad skrofvet 
ang>lr, ofuriindradt., men den urspmugligu bestyckningen - 17 st. :w 
c.m., kanoner - utbyttes mot 10 st. 25 c.m. kanoner N:o 2 och l 

st. 22 c.m . kanon . 
Dc 3 öfriga mnbildades deremot till kasemattfartyg och pansar· 

tjockleken förökades från 12 till 15 c.m. 
Ven~:ia fick en kasematt midt pft fartyget med 6 Ht. 25 c.m. 

kanoner N:o 1 på batteriet, af ln·ilka de 2 frlimsta och de 2 akter
sta kunna skjuta skjuns fö r och akterufYer. ·på Uf'versta däck an
briiJO''tde~ förut 2 st. 25 c.m. kanoner N:o l bakom ett pausradt 
brus~vUru och akterut eu 22 c.rn. kanon likaledes bakom ett pansradt 
briiStviiru . Dessa 3 sistniimnda kanoner kumm skjuta riitt för- och 

akterufver. 
Pale.stro och Prinr:,jJe Amadeo fingo kasematler fur - och akterut. 

Dt'n frtimsta kasematten har 2 st. 25 c.m. kanoner N:o l pi'• batte 
riet kvilka kunm1 skjuta antingen tviirs ut igenom sidoportar eller 
riltt f<•röfver igenom bogportar, och en 28 c.m. kanon på ufverEta diick, 
som också skjuter rlltt furöfver igenom en bogport. Den akterr;ta 
kasematten har 4 st. 25 c.m. kanoner N:o l på batteriet, hvuraf de 

2 aktersta kunna skjuta riitt akteröfver. 

Ö,rlogsvm'f/Jen ·v,ld IVUhelmshaven och [{iel. 

Af de~sa Tysklarods tven~e hufvudvarf uiirmar sig det i Wilhelms
hafven sin fu!Hindniug, mechtn varfvet i Kiel iiunu lir i sin begynnelse. 

Varfvet i Kiel ligger pf1 ostsidan af Kielerbugten emellan Eller
beck och Wilhelmineuhuhe. Man itr fur tillfället sysselsull med ut 
griifning af en stor· upplagshasin och aulliggning af de nödviindiga 
dockor . biiddar, verkstäder, magasiner m. m. Emellertid är man re 
dan <>'euom provisoriska anläggningar kommen så långt, att man har 
kunn:·t sätta det stora tornfart.)get »Kunig Friederich der Grosse• 
på stapeln . ;)Ian har också på den nndra siclan af fjorden vid den 
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fiirra hadanstnltcn uppriiltaLlt ett provisoriskt ,-ad med ntrustnings

magasiner, konto) m. m. 
Kiel hcfHstes mycket starkt h·i1n sjiisidan. Den gamla clansk1 

fiistningen »Friederichsort» har blih·it fullstiindigt ombygJ och flir 

sedd meJ tidsenligt art illeri (28 c m., 2-1 c. m och 21 c.m. kanoner) 

och dessutom iir pi\ beggc sid or af fjorden nnlagdt fl era nya batte

rier med pans:ubrytnn<lc pj eser (Br• •Ullcbcrg, Ober .liigersberg o. Ii.) , 

som fulbtiincbgt beherrska ins0glingen. 

Af de uml er byggnad v;~rande 1ysl<a pansarfn rtygen liro de 3, 

som byggas i Tyskland, » lloms; ia •, »G ross< r KurfUrst » och »König 

Fri ederi ch der Grosse », tomfart yg a f monarchkl:l ssen, hvaremot de 2, 

so m hyggas i Englaud eftn ritning af M:r HcP<l , iiro kn se mattfar1 yg. 



Löjtnant Falsen 
1 

rapport. Tabell I. (1875). 
Tabell I. 

-
l l ~ 

LUngd Yttre diame er Refflor 

Från l 
och beuHmning. 

Koliber Vigt i Bakvigt i 
111J'llll111· 

af loppet 
af lop- l Stålldnmns System nu n. kilogr. kilogr Ilela i gen t1ll 

1

-- pets ref\'. St .. 1 Vid lljYD- tjocklek m.m. ,Jr del. djnp 

Ii kaliber 

01 8 a nin~en antal. 

l l 
m.m. fappcen- , . lade del.l 11\.111. 111 l m.m. m.m. trUIII l m.m. 

111.1U. m. j . 
111.111. l 

\ 
270.4 25,000 2,702.5 3,683 56€ 38.1 5.08 

g 28 c.m. Annstrongkanon 4,394 13 :1,022 G 1,321 76.2 8 ll 

r 
25 c.m. Armstrongkanon N:o l 254 o 18,300 4/l9G ~,717 .8 3,605 14} 3,040.6 1,H3 482G 76 2 7 38.1 5.08 

l 25 c. m. Armstrongkanon N:o 2 254.0 12,300 228 3,9()2 2,315 3,180 12} 2,724.4 1,031.2 457 8 4.32 

\ 
'filltagande " " från 76.2 till 22 c m. Armstronglmnon 228.G 12,900 84 3,!JG2 2,379 3,180 14 2,G84.7 1,031.2 457 82.9 G 38.1 4.57 

54. G ti lltagau- l 20 c.rn. Armstrongkanon 203.2 7,100 347 3,24J5 l ,892. 1 2 ,647 .9 13 828 363.2 de till 60.8 G 
1G c.rn. tnbm·ad kanon (Palli ~cr) 165.0 c:a 5,000 3,610 j, !JOO 2,870 17} 720 55.0 

Stålringcns l 16 C.Ill. ringad gjntjel'nskanou 165.0 ~,600 58[) 3,215 1,807 2,750 16~ 2,2 10 584 32; tjockJPk oG. G 35 
D: o. 165 o :\,800 3,278 2,808 17 2,2(}8 585 56 6 3.5 . 

112 
J c m. gjnljernskanon 121.2 1,:140 250 2,:!60 1,320 2,023 16:[ 1,8GO 460 25( 6 38 

l 8 c.rn. bronskanon 86 .5 3:30 1,600 787 1,400 16 1,150 245 176 6 2.85 
D:o. 86.5 100 1,060 522 970 10} 813 173 12J 6 2.85 

p 

Anmärkning. Förutom de hiir niirnulla kanoner finnas iinnu i bruk : 
20 c.m. s liil.borrade kanoner. 

16 c.m. d:o d:o af 4 siirskilda konstruktioner. 



Löjtnant Falsens rapport. Tabell I. 

Italienslfa kanoner. 
1 ~~~~~-~. ~Y~t~ti~-e~d~ia~n~l~eJ~e~r~~~~~~~~~~~~~~~~R~e~ff~lo~l~-n--~a~s~~~~~~~~~~~~~~,~, i~g~t~a~f~~~~~--~"-~-_. ti ~T~~~.~~.~.~-~~~--~~&~~~·~~~~-

~ ~ " 8 ];~~ ---- --·-...,,,----rl-1 - ---.----,------:------.....,------------,------ ce a-; "'~"' ~~j;;~ 
nf lop- . . St!Ukiinmns -3 t ~];j :

0

o ;:: "" 2 § - p c l· s ro-ff'- Stc)rsta. V H~ 1~ytJ- tjocklek m.In. ur d d. djup krutladdni.n- projd.;:tilcn i ~ EL: :-;::::; <D ~ :-::: Q) 
0 

...,. 
lade del. l m.m. nmg

0
n l antaL m.m. m.m . niclning. slng. gen i kilogr. kilogr. l ~- ~ -~"g ~ ~~J~ ~ 

!l' 111.1U. lll.llll. ~ '8 ~ ~ ~8 ~ ~ 2 
~ O., "' ,......_ "' 

Vid mynnin-

3,022 () 1,321 566 7G.2 s 38.l 5.08 
gen l omvrid-
uingpi'L45kal. Parabolisk. 

D: o l omvrid-
ni ng på 40 181.4 H. Gr 

3,040.() l,H3 482 (j 7() 2 7 38.1 5.08 kaliber. D:o. 181.2 spr :-gr. 

l omvridning Shnnt, j cmn 25 kuhisl;t kr. 134 [j H. Gr. 3~8 1032 12.0 
2,724.4 1,031.2 457 8 4.32 p[t 55 kal. nid ni ng. 19 rl:o. 120 spr.-gr. 351 810 10.1 

Vid mynnin-
Tilltagande gPn l omvrid-

från 76.2 till ning på 45 24 d:o. 114.5 H. Gr. 400 \J34 13 
2,G84.7 1,031.2 457 82.9 (j 38.1 4.57 lmliLer. Parabolisk. 17 d:o. u;;.s spr.-gr. 3d;} 718 10 

54. G tilltagan- l omvridning Shnnt, jcmn 17 d:o. 72 J[ Gr. 4 G (j05 f UJ 
828 363.2 de till G9.8 (j på 55 kal. vridning. 11 d:o. GS spr.-gr. 368 4G9 ~ ~ 

l •> 

720 55 .9 

Stå\ringcns l onlvridning .J (']1111 3 2 grofkor -
2,210 584 322 t.jockl Pk 5G. G 3G på 42} kal Yl'i1luing. nigt knJt;, 29.8 ~ Jll'. -gr. 

2,2GS 585 [j (j 6 3.5 . D:o. D:o. 3.2 d:o . 2\J.S <1:o . 

l 0111\Tirlning l 1,860 460 250 6 38 pi\. 27 k n l. D:o. 1.5 d:o. 12 cl:o 

l omvriJning 
1,15 0 245 176 6 2.85 på 25J knl. D:o. 0.55 cl:o . 3 .8 d:o. 

813 173 12J 6 2.85 D:o. D:o. 0. 33 cl:o. 3.8 cl:o 

' -



(1875) . 
Tabell II. 

Beuiin1ulug. 

28 c.m. knnou 

2G c m . l~ug kan on 

:?6 c m. ko1t kanon 

2± c.m. l<"in g kanon 

24 c.m. !<ort kanon 

21 c.m . Ung rin~ad fhttans bnon 

:?1 c.m . kort ringad flottan~ lwnon 

21 c.m . flottnus str1l -kanou 

17 c.m. lång ringad kanon . 

17 c m. kort ringad flottans kanon 

1-5 c.m. li'tng riugad flottans kauon 

15 c.m. lwrt ringad flottans kanon 

12 c.m. ringad flottans kanon. 

8 c.m. bi\t-kauon . 

:lbte tinl. 

]i:e> . 

JJ:o. 

l 

D:o. 

D:o. 

l f'. 'l 
j 0 UJlllSI n . 

I
Gjnbtt\1 ,;:1' 1~1t pålngda gjut

st:\l::nngar 

l 
D:o. 

D:l1. 

D:o, 

D:o. 

Brons. 

;:: 
E ö <:: E"o 
E"o o 5 

..s 
'"' =: .!o 

.If.l 
l 

~ ~ 

~ > ""2 
co 

27,000 l o ~80 .0 

22,000 o 2130 o 

18,000 o 2GO O 

15,500 o 2:J5.-1 

14 ,500 l () :.'8-5.± 

0,7 50 o 20().2 

a,ooo o :20(). 2 

G,750 450 :209.2 

5,1300 o 172 (j 

5;000 o 172 (j 

4,000 75 1 ~().1 

3,500 200 149.1 

1,370 05 120 3 

2:>5 G7.2G 78.5 

Lingd. 

l·§ E C:·'""' ..., 
" 

l ~"' 
"' - ::=.. ::::::: §:Z ~ ::l :::.. 

~§ ~ (O 0 ;....::; 
7l - ___, ~ 

"3 .::l ~ ~ ~ 
c~ = ~ -<: :Ij ~....., c; < 
""" e o 

G,lOO 3,0-J.~ 6,2G:2 18:i 

5,7:.'1 8,711 4,\JH 1\J :J,i 71 

5,2()0 4,-!20 17 

0,2:jO :3,:1-17 ~) 11 \\) ~-

4,708 2,\JG9 0;08U 17~ 2,\l30 

4,708 2,981 4,10() 1 Q~- 3,1tl4 

3,0:2:3 2,471 3,319 } (j 2,HiS 

3,7GG 2,262 8,113-1 Hi 2,:302 

4,2;)0 8,780 22 

~3,-100 2,1()2 3,002 17.} 2,82.2 

3,8>)0 2,470 3,4:JO 23 2,685 

3,270 2,033 2,802 191 2,202 

2,926 1,830 2 ,1)02 21} 2,:!02 

1,070 818 1,-140 18!- 1,2 10 

A n m i-i r k n i u g l. Al h do ofv,:n rmftirdfl. kanoner haf1·a. •l?undkeilcerscMIIs -< ", undantagande 8 c 111. b:\tkanonen, som har den iildr -

Anmlirkning 2. Furutom of1·an n:imnda kanoner fi nuns i den tyska marinen af iildre refflade kanot~ er fuljande sorter: 

21 c m . bronskanon af 2 konstruktioner. 

15 c.m. st[I!kanoncr. 

D:o bronskanoncr. 

D:o gjutjemsbnoner. 

12 c. m. gjutjemskanoner. 

sa.mt af sblborrade kanoner : 

20 c.m. bombkanoner af 4 sii rskilda 

J 7 c.m. kanoner 

16 C.ll\. killlOIICf af 2 slirski lda 

15 c.m. kanoner af 2 d:o 

J 2 c.m. lJ,hkanoner af 2 cl:o 

~ c.1n. bronskanoner 

ko nstruktioner 1 

konstruktion ej 
d:o ( nib uf gjutjem. 

d :o ) 
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Tysh:a kanoner. 

3,\J4 2 

3,7 11 4 ,041 

4,420 

:),:l-!7 

2,069 

2,981 4,101) 

2,471 3,31 9 

2,262 8 ,1 G-! 

<J ,780 

2,192 3,002 

2,470 

2,033 2,802 

1,830 2,602 

818 1,-140 

1\.J 

17 

11j 

15 

22 

17 } 

18 1 

" 

:J ,9G4 

3,771 

3,J.j2 

2,030 

3,lti4 

2 , !GS 

2,:302 

2,322 

2 ,68-5 

2,202 

2,:!02 

1,210 

l 

1 ,308 

1,170 

1,0G\J 

1,059 

942 

SG 1 

862 

680 

745 

59() 

400 

230 

200 -! 57 

270 

270 

2-14 

244 392 

217 

217 06G 

217 

288 

177 .8 288 

15-1 .3 

15-!3 24 8 

125 

82.5 13.8 

mde 8 c nJ. b:1tkanone u, som har de n fildre •Doppelkeilve?·scåluss". 

refllacle kanOt!er följande sorter: 

1,HH 

!H2 l ,020 

l ,020 

8G8 

71) 1) 8
.) ,) 
•_)•.) 

()28 732 

628 

()02 

HO 

170 212 

880 

811 

Sll 

1)80 

782 

ö GO 

212 

J emn l omnidn . 

:J G Kilformi~ft- p:l 70 kal. 

.J0mn l omvri Lln . 
l) J Parall c·la pi\ 70 kal. 

. ft~ lllll l um\Tidn 
J\ ilt 'tmn ig~. p:'• 70 knl. 

.Jemn l O!ll\Tidn. 
D:o p[• ():j kaL 

.fr- mn l omvridn . 
!3 0 D:o pl\ 08 knl 

.J ~ ~ mn l omn·idn. 
D: o. pi\ 59. kal. 

.T r- mn l onwridn. 

30 D:o. p:l 5\l kal 
,J emu l oJnYriLln. 

48 Parall cla. p:1 n:; ka l. 
J r- mn l o mvridn. 

30 J<il fonni!!f\ . p:l :-, g kal. 
.Jemn l omvridn. 

D:o. p ii. ~O kaL 
J en1n l omnidn 

24 

24 D:o. p:< ()8 bL 
.T emn l omnidn _ 

18 D:o. p{• GO k?.),, 
J emn ·l onwricln. 

12 D:o . p'1 48 b l. 

15 G 

14.1) 

14.2 

14.-1 

12 

13 

1., 
" 

13 

14 

l g 6 

1 Q 25 

18 () 

18.5 

1 (j l 

18 .;3 

1.5 

17 

1G.9 

15 

li 

o -u. ·) 

2 S :j 

2 g .j 

2.G 

2 (l 

2.135 

l. G 

l. G 

1.-5 7 

1 :j 7 

l. q ., 

1.5 

B o n111~ :1l' l ! l) :-• hr~·d~ l ' 
Yit l 

8.8 L i 

7 .S.j 

7. 8-:i 4.2 

7 .'3 

7 7 ;J .l 

7.-5 

,, -
'->·J 

n -
·J ~} 

(l ... 
•J 

G.:; 

8 G 

2 G2 
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Tyslira kanoner. 

ingsrnrTrnJet_/ ___ ~_y_· _tt~r~e-l,li_a_'n_"~te_,._· ~-~- ----~------~-----R-ct_n_o_n_Ja_"_· ~-----------~-------

~-~ - ~.:: ~ ~ .f---,--B-J<~·e1 _,J_cl ____ 
1 

2\JO 

J 270 

2 

2 

.o 

5 

o 

o 

270 

2-.1-! 

217 

217 

217 

177.8 

164.3 

164.3 

125 

82.5 

457 

392 

35:3 

288 

288 

24 8 

1!)5 

13.8 

)oppelkeilverschtuss ,, . 

- ~ ~ !l i~ ~ :n ~ l !.~ ! ~ 
:3 ~ j) :::> ~ > c l .- ] 

J cm n 1 om Hi d 11. 

1,194 1 ,:]'21 88() Kil fo rmiga. p:l 71) bl. 19 G 3 .. ) 

.Jem n 1 o mvri<ln . 

tl4 Pnm ll ela . på 70 kal. 
.Tcmn l ullliTidn 

~42 1,020 8 11 J\ilt'orm ign. p:'• 70 bl. 
.Temn l omiTicln. 

1-5 2fi l Q 25 2 8:3 

l ,020 811 D:o p:'• G>:i kal. 
.Temn l ornvri lln . 

15 .2>3 18 9 2.8-3 

7!i8 8G:1 680 !10 D: o pli GS knl 14.() 18.6 2.G 

. Temn l Olll\Ti (ln. 

7Gtl 8 .... .. • ) •_) 30 D:o. på 5!l kal. 14.2 1G 1 2 (j 

.T0mn l onw ridn . 

(:]2 "732 30 D: o . p:l !i\J kal H.-1 18 .:) 2.G6 

,Jemu l o1nvri ll n. 

732 G flO 48 l'arallc la. pil !~,; kal. ]. (j 

J <'m n 1 omvridn . 

G28 ö GO :30 J(ilfonniga. pi\ r,o kni. 12 15 l. G 
.Tcmn l om vridn. 

24 D:o . pi\ 70 kn!. 13 17 ] .. ) 7 

J·emn 1 omnidn 

54>3 24 D:o. p:ol (j 8 kal. 1
,, .... 1G.9 l :j 7 

. Tem n l omnidn . 

440 18 D:o. p;, GO kal. 13 15 1.3 

Jcrnn l on1vrilln . 

170 212 21 2 12 D:o. p :l 48 bl. 14 17 1.5 

B ommnm0s hrecl <l l 
Yi rl 

------ - -----,----,----- - ---- - -

Vigr :. f 

8.8 

7 .s.:; 

7 7 

7.5 

n -,_, _.J 

G 

G >3 

s 

G.G 

4.-5 

8.9 

4 .2 

8 .1 

3 .G 

2 (j 

6 

2 ()2 

. ~ c:o ::;_s: 

~--

:30 prism . kr. 250 H. G. 
40 cl :o . 225 spr.-gr. 

l
~ ~.) 
24 
211 
~ + 
20 
]{ 

1-1 
17 
l4 
!1 

9.5 
12 
l O 

11
8 

prism h 
d:o. 
d:o. 
d:o . 
d :o . 
d: o. 
cl:o . 
d :o. 
d:o. 
cl:o . 
rl :o. 
cl:o. 
d:o . 
d:o. 
d:o. 

8 d:o. 
G.5 cl:o. 
G d:o. 

115 :) rl:o. 
l l ;.J/) groi'k. kr. 

3 d: o. 

184 H. G. 
15!J spr.- gr . i 
13!J U. G. ! 
118.·3 Fpr.-gr. 
139 H G. 
118.5 öpr.-gr . 

!J85 H. G . 
79 ;;pr.-gr. 
98 5 H. G . 
/ fl sm·. -gr. 
98.5 fl G . 
7 9 spr .-gr. 
55 H . G. 
4i'i spr.-gr. 
55 H. G. 
40 spr. -gr. 
35 .5 H. G . 
2 7.7 6 spr.-gr . 
Bfi G H. G. 
27 7>3 spr. -gr . 1 

17 5 sto1l.-gr . 
15.5 spr.-gr. 
0.375 spr. -gr. 

440 
413 

400 
-1-:iO 
4:;o 
~ ~4 

4113 
413 
480 
430 
;]89 
3H9 
::~4-2 

:);JG 
4GO 
4G.'i 
~90 

4GO 
465 
414 
441 
400 
45 0 

2;41313 
l ,95G 

1,9:JO 
l ,GH 
1,:11 o 
l ,u o l 
1.22 1) 
1:021) 

g:;;~ 

i 45 
71)4 

GOQ 
587 
>)]o 

59 :J 
4()G 
42() 

BS3 
306 
:no 
27 f) 
181 
1()0 

28 
22.2 

2:3 .13 
20 l 
17.7 
141) 
l G ö 
14.0 
1 !.9 
11.9 
12.2 

9 .7 
9.3 
8.1 

11.4 
9.5 
8 .1 

8.4 
G 7 
ll .7 
G.O 
4.8 
!.2 
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Bentimning. Jvfntrri::d . C2 ;> ..ld S ~_s a . ----,----- ; .§ 

~ 2 
J ·~ ~§ ~ ~~ i m.m. li kaliber ~~ ._1 _____ .. __ 

9'' D:o 

9" D:o 

8" D:o 

24:'tt:-r\ig D:o 

9'' A rmBtrongs k:tnon 
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