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Berättelse 
uppläst vid IL I(J•igsvetenskaps-akademiens 
samnutnkomst den 16 Oktobm· 18'inl af före
d'f•rtganden i sjök·J•igsvetenskap, kouiJJI,endö·r-

kaptenen af 1:a klass, friheJ'J'e B. O. 
Stackelbet·y. *J 

Om bland de spår , som det flydda året lenmat i 
tidens sand, de, hvilka beteckna sjökrigsvetensk<~pens 
fra'.llsteg, endast är o fi och fö ga mirkoara ; om skör
elen äfven p:'t detta fä~t visccl' sig kna~)p och alleuast 
erbjuc~ec' o'oetydligt att anmäla, så torde an~er:1:i::gen 
härtill näppeligen vara att söka, hvarken i sjökrigs
materielens redan hunna fullkomlighet eller i uppfin
ningsförmågans aftagande kraft. Fredskärleken, med 
dess stämning till forsonlighet folken emellan, lärer 
i närvarande stund än mindre kunna anforas såsom 
forklaringsgrund. Men månne icke - allt under for
utsättning att skulden icke är att tillskrifva ensamt 
skördemannen och bergningsarbetet, hvaröfver grann
lagenheten forbjuder mig att döma - månne icke, så
som den antydda missväxtens närmaste, på samma 
gång som enklaste och naturligaste orsaker böra räk
nas de för uppfinningames blomstring och mognad 
särdeles ogy:p.samma förhållanden, hvilka fö r året äro 
betecknande : våldsamt oväder i vedelsdelens sydöstra 
hörn, öfver allt tung och mulen himmel samt i all· 

·•) Ur K . Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift., 
med författarens benägna medgifvande. 
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mänhet brist på jemnvigt i den ständigt orofy]da 
luften. 

Ty om än otryggheten är alla vapens upphof och 
kriget ensamt erbjuder tillfälle att bruka o:h förb.rnka 
dem, så torde likväl, helst med de ansprak nuhtlens 
krigskonst ställer på deras egenskaper, det fonh:as 
fredens lugn och mera än andrummet mellan drab~nm
garna, för att, med tillämpning af föregående stnders 
erfarenhet, utbilda och förbättra de vapen man redan 
eger, eller uttänka nya, förträffligare. Sl~gfältet är 
rätta stället att pröfva klingan, icke att sm~da henne. 
När stormen väl brutit ut, är förberedelsemas tid förbi, 
och ansigte mot ansigte med fienden måste man nöja 
sig med det gevär man har i hamlen, br~ka det efter 
bästa förmåga sådant det är, utan att spilla mod och 
tid med för ögonblicket gagnlösa funderingar öfver 
dess möjliga brister. Bakladdinrättningen ~mnde må 
hända vara enklare och snabbare, eller kahbern med 
fördel en annan, men nu är det i alla händelser för 
sent att ändra någondera. Detta blir en gång fredens 
omsorg, och hvar dag har sin. 

Men lika naturligt som att den ihållande sydost
liga vind h vilken från det öfver Balkanhalfön lägrade 

' ~ d oväderscentrum ännu alltjemt oroar Europa, un er 
tiden hindrar nya uppfinningars framträdande, i sam:na 
mån som han gör det nödvändigt att påskynda till
verkandet af krigsredskap med tillämpni_ng af redan 
mogna rön, lika antagligt torde det vara, att, sedan 
ovädret lagt sig och luften hunnit klarna, man skall 
komma att bland förstörelsens spillror hemta mången 
nyttig lärdom, egna d att föra äfven krigsyetenskap~n 
framåt. Hvilka dessa lärdomar månde blifva, och till 
hvilka framtida förbättringar på ena eller andra om
rådet de må komma att leda, äro emellertid frågor, 
hvars lösning tills vidare torde få räknas till de hem-
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ligheter, hvilka ännu ingen lockat öfver Skuldas läpp, 
och på hvilka vi alltså måste vänta svaret. Icke hel
ler är det lätt att förutsäga huru det nu pågående 
kriget mellan Ryssland och Turkiet framdeles må 
komma att gestalta sig; huru vida det fortfarande må 
kunna inskränka sig inom ungefär samma gränser som 
hittills, eller om icke en dag det befinnes hafva så till
tagit i omfång, att den jord, som nu trampas, skiifias 
och dricker tusendes blod, icke längre lomnar utrym
me, icke valplats nog, utan äfven hafvets slätter måste 
anlitas och drakarna på allvar blanda sig i leken. I 
sådant fall skulle sannolikt icke uteblifva tillfälle att 
pröfva nutidens unga sjökrigsmateriel och att vinna 
hittills salmad erfarenhet i fler än ett afseende rörande 
denna de senaste årtiondenas helt nya skapelse, hvil
ken så fullständigt och plötsligt brutit med allt före
gående, att våra dagars rangskepp, beträffande vare 
sig sammansättning, vapen, skapnad, lynne eller for
mögenheter, vare sig yttre eller inre egenskaper, snart 
sagclt icke bibehållit ett enda igenkänneligt drag af 
sina förfåder ens i andra led. 

Och denna erfarenhet vunnen - h vad sedan? 
Tänker man sig en sålunda under ett våra dagars sjö
krig samlad skörd, sedermera i ostörclt lugn tillgodo
gjord, bearbetad och tillämpad i alla riktningar uneler 
loppet af ett eller annat tiotal freclsår, och besinnar 
hvilka storverk det närmast föregående årtiondet för· 
mått att utföra med ringare hjelpmedel och utan led· 
ning af samma rika erfarenhet, så må man väl i svars· 
lös undran stanna inför det stora, hemlighetsfulla fråg• 
tecknet, men på samma gång knappast kunna undgå 
förnimmelsen af, att äfven elen yppersta bild af ett 
fullkraftigt framtidsskepp, som vår föreställning med 
sitt dvergmått mäktar frammana, efter all sannolik-
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11et komme~· att en dag vida öfverträ:ffas af verklig

heten. 
Emellertid är det pågående rysk-turl,iska kriget 

i eo·entlig mening ännu enelast ett landkrig. Icke desto 
mil~dre torde det samma redan erbjuda ämne till be
traktelser äfven från sjövapnets synpunld. Bland an·· 
nat vinner man förnyad bekräftelse på den gamla san
ningen att, vid försvaret af ett hafomflntet land, dess 
flotta, utan att ens få _ tillfälle att sammandrabba och 
mäta sig med fiendens, ändock är af stor betydelse, 
·enom det understöd hon lemnar åt landhären, hvars 

;örelser och företag hon, rätt använd, utan tvifvel kan 
på det kraftigaste befordra, vare sig me~elbar~ eller 
omedelbart. Den turkiska flottan har ICke hmch·at 
öfvergången af Donau; och huru skulle hon_ kunnat 
göra det? Hon har icke ens lyckats att fördr~.Ja denna 
öfvergång så länge, som må hända fienden S.Jelf harle • 
väntat, än mindre så länge som man i det motsatta 
lägret ömkat; men hon har hållit de ryska skeppen 
i Svarta hafvet på afstånd, hon har unelerlättat och 
i somliga fall kan hända ensam gjort det möjligt för 
de turkiska trupperna att möta på vigtiga punkter af 
krigsskådeplatsen, innan deras uppträclaude der slmllP, 
hafva inträffat helt och h?1llet försent, och hennes an
del i försvaret, hennes inflytande pfi krigshändelsernas 
allmänna gång, kunna följaJ.dligen anses hafva varit 
allt annat än ringa. :Men härutinnan behöfver intet 
afseende fästas vid sjömännens omdöme. Kärleken till 
det vapen, åt h vilket de egnat sig, jäfvar dem. Nåväl, 
må man clå fråga, icke amiralerne utan generaleme, 
icke Hobart pascha utan Suleiman, eller, kan hända 
ännu bättre, må man, för att få besked, hänvända sig 

till det rys lm högq varteret. 
Af de missöden, som, i synnerhet i början af kri

get1 drabbade den turkiska flottan på Donau, i det att 
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bland annat, ett pansarfarty_g, ''Lntfi DjeliF, blef an
tändt af en bomb och spriingdt i luften, ett annat, 
azei'fi", siinkt medelst stångmina *), samt att i allmän
het de ryska minorna, sil viU de fasta som de r()rliga, 
voro mycket besv~irliga och i viss mån alldeles hindrade 
de turkiska fartygen att uppträda, har man rifven ve
lat draga t1en slutsatseu, att pansarfartygens tid nu 
vore födJi och at t minMten och minan ltärlanefter 
skulle utgiit·a det r iitta, det hnfvuclsakliga, snart sagclt 
det enda sjövapnet. Redrm i en föregående årsberät
telse har jag haft tillfälle att framhålla huru föga san
nolikt det to: de vara, att pansaret ännu p~ Hingeskulle 
kunna und varas eller kom ma att bortfalla, och de till
dragelser, i;Om innevarande år timat på Donauf!oden, 
lära så mycket mindre kunna tillmätas någon afgö
rande betydelse såsom stöd för en motsatt åsigt, som 
de tväl'tom upprepade gånger ådagalagt, att när pan
sarfartyget kommit i godtL händer, sköttes viil och 
sjelft var väpnadt med minor, de fiendtliga minMtarna 
föga kunde uträtta mot det sammr1. Detta förhållande 
minskar icke, utan snarare ökar vä rdet af den bragd, 
som den :?6 sistlidna Maj utfördes af ryska sjöoffice
rarue DL1bascheff och Schestakoff samt rumäniske ma
joren l\Iurger;cu, då de, följande det lysande föredöme, 
som femton :'lr tidigare gifvits dem af deras amerikan
ske lärom i.istare lö_jtnant Cushing, obekymrade om kul
regnet och sig s_jelfve, med egna h~imle r förde och tän
de minan under den turkiska pansarbåten ''Zei"fi" . :M:en 
sårlantL bedrifter visa endast, at t et t rnoL1igt hjerta kan 
uträtta stora ting mecl jemförelse vis små medeL De 
göra den mannen stor, som utförde dem, oeh vittna 
om han s öfverliigsenhet, men bevisa, alldel es ingen öf-

;j:·) I dessa. dng~1r liir cr yl te :·liga.rc ett turki skt. p :1nsarfa,rt yg h~ f va 

blifvit siinkt af en på~eghl cl bo tLe nminn i S u li na~mynnin gen . 
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verl~gsenbet hos de verktyg han använde, oe.h hvilka 
tör h~nda skulle visa sig vara otjenliga, eller åtmin
stone mimlre användbara i hvarje annan hand ~n 

just hans. 
Undervattensminan är, som bekant, långt ifrån 

något nytt förstörelser edskap. Svårt torde det emel
lertid vara att säga när hon . första gången uppträdde. 
Redan år 1585 brer hon, vid Antwerpens belägring, haf
va blifvit använd af hertigen af Panna, för att spränga 
den bro, som spärrade Schelde-floden. Sannolikt gå 
likväl hennes anor vida längre t illbaka i tiden. Den 
första båt, som var afseeld att under vattnet föra krut
laddningar, för att dermed spränga fartyg i luften, 
bygdes år 1775 i Connecticut af amerikanaren Bush
nell. Sedan början af innevarande århundrade har, 
med kortare eller längre mellanskof, frågan om Ull

dervattensminor flera gånger åter upptagits till be
handling så väl i Europa som i Amerika, och åtskilli
ga förslag och uppfinningar i denna väg blifvit gjorda 
inom de båda verldsdelarna. Vid flera särskilda krigs
tillfällen under denna tid, hafva minor äfven blifvit 
utlagda till hotade hamnars och inlopps försvar, utan 
att likväl, så vidt mig är bekant, åstadkomma någon 
egentlig verkan eller ens nämnvärclt buller, förr än 
under Llet senaste nordamerikanska kriget, i hvilket 
ofvan bemälde löjtnant Cushing })å ifrågavarande fält 
gjorde sitt namn berömclt, icke såsom uppfinnare af 
någon ny undervattensmiua, utan genom sitt öfverclå
digt clj erfva och fram gångsrika sätt att anvämla henne. 
Från den ticlen härleder sig också hennes egentliga 
rykte. 

I vårt land anstälcles för omkring trettio år sedan 
försök med undervattens minor, på förs lag af dåvarande 
konteramiralen J. H. Kreii.ger . Dessa försök ledde 
emellertid icke till någon vidare 1\tg~ircl, och först i 
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början af 1860-talet upptogs frågan ånyo, i det att en 
kommitte åter tillsattes, för att anställa undersökningar 
och afgifva förslag i detta ämne. En del minmateriel 
blef ock genom kommitteens försorg anskaffad i förråd 
och kommitb~en sje1f, ursprungligen tillfällig, öfvergick 
sfl småningom till en sUinclig minkommitte, hvilken seeler
mera i sin ordning b1i"J1ovit ersatt,, dels af elen vid öf
verstyrelsen fästa varfsbyrån, dels af ett mindeparte
ment vid hvardera af flottans stationer. 

I niirvarande stund liirer utan tvifvel Whiteheacl
Luppis sjelfgående undervattensmina vara den, som 
kan anses hafva hunnit längst bland alla sina medtäf
lare , men detta oaktadt torde det återst å henne mån
ga utvecklingssheelen att genomlöpa och, trots hennes 
tjugo knops fart. dröj ::t lång tid ännu, innan hon hin
ner sin bestämmelse. Och skulle jag våga en liknelse, 
så ville jag, nt~m afsigt att nedsätta vare sig henne 
sjelf eller elen slägt hon i egenskap af öfverhnfvucl 
represen ter ar, je m föra henne med ett frö, som väl må 
gömma ämne till någonting stort, men som, nyss ned
lagclt i jorden, nätt och jemnt börj at att spira upp. 
Ännu lärer ingen kunna mäta uet vardande trädet, 
än mindre räkna dess frukter. 

Emellertid måste det meclgifvas, att arten röjes 
hos de unga, att undervattensminorna r edan ega en 
frnktansv~ird förstörelseförmåga och att, stort eller 
litet, hvarj e fartyg de träffa eller som t räffar dem, an
t agligen ~i r gifvet t ill spillo; men denna deras styrka 
motväges, kan hända till och med öfverväges, af elen 
brist på nöj aktig träffsäkerhet, som är gemensam för 
dem alla och som utgör deras synnerligen st ora svag
het. Om denna brist, såsom varande en högst väsent
lig faktor, behörigen tages med i r äkningen, så torde 
elen förskräckliga magt man understumlom velat till
erkänna minan, finnas till stor del sakna befogenhet 
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och grumla s1g på någon ting llelt annat än hennes 
egen förtjenst. Det okända, det osedda, det öfverra
skan<le, utan minsta föregående varning plötsligt upp
trädande, har i alla ticler varit egnadt att ingifva mera 
fruktan än en långt större fara, som man har klar och 
tydlig för ögonen. Skymningen förstorar föremålen 
och uppj agar inbillningen. ..Månne icke alltså, när, i 
mån som min väsendet utvecklas, kännedomen om det 
samma blifvit mera utbredd och det hemlighetsfulla, 
som ännu hvilar deröfver, hunnit försvinna, åsigterna 
skola komma att enas derom 

att minvapnet visserligen kan betraktas såsom ett 
god t hjelpvapen, hvilket icke bör försummas, men icke 
heller gynnas på andras bekostnad, 

att dess användbarhet ännu är jemförelsevis gan
ska begränsad, 

att detsam ma icke km1 ersätta kanonen , men väl 
sjelft umbäras snarare än denne, och 

att, tillfölje häraf, intet sjöförsvar i sin helhet kan 
g rundas uteslutande på minvapnet; 

samt vidare, beträffamle svårigheten att värna sig 
och sitt skepp mot undervattensminan: 

att, om än minan kan anses vara oemotståndlig 
när hon träffar, detta motväges a f den omständighe
ten, att hon träffar jemförelsevis sällan, 

att fasta minor kunna upptagas, hvarpå turkiska 
dykare i Svarta hafvet nyligen lemnat bevis, 

att opansrade minbåtar Jmnna skjutas i sank, in
nan de hunnit sin motståndare tillräckligt nära för 
att använda minan, och 

att alla slags minor utan undantag, vare sig fasta 
eller rörliga, kunna mötas med kontraminor. 

Undervattensminan kan1 som sagdt, betraktas så
som ett god t hjelpvapen. Men det bästa vapen är vär
delöst1 derest handen, som skulle fora det, saknas. Det 
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är följaktligen icke nog att anskaffa, låt vara den allra 
bästa minmateriel; man måste äfven se till att män 
äro till r eds att sköta densamma. Nå, ingenting kan 
väl vara enklare äQ att med 30 rfl. bomullskrut i en 
stångmina krossa en köl, som objuden inträngt i vnra 
vatten; och att ju hundra för en villigt skulle erbjuda 
sig att utföra vågstycket, lärer ingen betvifla. Visser
ligen icke; men ehuruväl vid ett sådant t illfälle min
föringen framträder i sin må hända minst invecklade 
form, och ingenting tages högre i anspråk än det per
sonliga modet, så gör detta likväl icke till fyllest -
det fordras skicklighet derjemte. «Mod och kunskaperu 

sådan är lösen. 
Skall minväsendet efter hand komma att motsva

ra de rättmätiga anspråk, som nutidens krigskon11t 
ställer på dugliga vapen, icke allenast vidkommande 
sjelfva redskapens beskaffenhet, utan äfven med hän
syn till färdigheten hos elen personal, som fått sig an
förtrodt att föra vapnet framåt, i detta ords dubbla 
betydelse - framåt såväl till fortsatt utveckling, som 
emot fienden --'-- så torde det framför allt vara nöd-

- vändigt, att åt nämda personal beredes tillfälle att 
förvärfva det härför oeftergifliga mått af kunskap och 
färdighet. Angelägenheten häraf torde också hafva vun
nit allt lifligare erkännande äfven inom vårt land, om 
än icke fullt omfattande åtgärder i denna riktning ännu 
hunnit vidtagas och mycket lärer återstå att förbereda, 
innan önskningarna i detta afseende kunna anses vara 
nöjaktigt tillfredstälda. I fråga om bästa sättet att, 
i öfverensstämmelse med våra tillgångar och forhållan
den i öfrigt, främja vägen till det åsyftade målet, hafva 
säkerligen flera förslag blifvit uppgjorda, och jag an
håller att här i största korthet få redogöra för ett 
bland dem, som kommit till min kännedom. J ag gör 
d!;lt så mycket hellre, som detta forslag synes stå väl 
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tillsammans med och äfven i viss mån inrymma de 

bestämmelser angående ifrågavarande undervisnings 

ordnande, hvilka b1ifvit utfärdade den 6 innevarande 

månad. 
Utgående från den enligt min uppfattning allde

les riktiga grundsatsen att, åtminstone i hvad frågan 

vidkommer flottan och dess militärpersonal, minan är 

ett vapen, hvilket, lika väl som kanonen och handge

väret, bör vara redo att tillgripas och användas, när 

helst anlednino· är för banden att med fördel begagna 
. b 

detsamma, afser det ifrågavarande förslaget, att till-

fälle till öfning i minors handterande och bruk skall 

beredas åt alla . lYien alldenstund minornas olika be

skaffenhet skiljer dem i två hufvudgrnpper, fasta och 

rörliga, och, såsom en naturlig följd häraf, minförsva

r et äfven delar sig i två särskilda hufvudgrenar: det 

fasta minförsvaret och det rörliga, af hvilka hvardera 

betingar olika kunskapsmått och färdighet hos sitt 

manskap, så måste undervisningen och öfningarne läm

pas derefter. Alla behöfva - hvar och en naturligt

vis i förhållande till den högre eller lägre tjenstegrad 

han innebar - vanlig sjömannaduglighet, kännedom 

om de allmänna grunderna för minväsendet samt nöj

aktig f.:'irdighet i handterandet såväl af rörliga som af 

fasta minor; men utöfver detta mått, gemensamt för 

alla, fordras högre utbildad sjömannaskicklighet hos 

dem, som skola handtera minfartygen och de rörliga 

minorna, nnder det att deremot den personal, som har 

att minera hamnar, farleeler och försvarsställningar i 

skärgåt·den , med ett ord, att betjena de fasta minoma, 

behöfver öfverv~igande skicklighet i sj elfva minfacket, 

hvarjemte det faller af sig sjelft, att ~in mera omfat

tande in sigter i m in väsendets alla delar måste e gas af 

dem, som hafva till särskild uppgift att bringa denna 

gren af sjövapnet till allt yppigare utveckling, att i 
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sådant afseende uppgöra plane1· h "" 1 
oc 1örs ag, att ordna 

och leda undervisningen, m. m. 

Alle ~a~. skulle deltaga i arbetet, men behörigt 

afseende hkv~l ko~ma att fästas vid nödvändigheten 

af arbetets ford elmng; och i öfverensstämmelse här

med framhåll er förslaget, såsom ögonmärke för sträf

vandet att ordna flottans minväsende och dana dess 

personal: "Bibringa största möjliga allmänkunskap åt 

flertalet, utan att åsidosätta den för fåtalet nödvändi

ga högre specialkunskapen." 

Vägen till målet angifves sålunda: 

En särskild minbyrå upprättas, och till chef för 

densamma utnämnes en officer af högre grad. 

I byrån ~jenstgöra dessutom med fast anställning 

t~å .. o~cer~re och. två underofficerare, hvarjemte, till 

trllfalhg tJenstgörmg i densamma, kommenderas offi

cm·are och underofficerare i miln af behof. 

Enär för utförande af en del arbeten, hvilka skulle 

å~igg~ minbyrån, fordras vidsträcktare insigter i be

.fastnmgskonst och strategi, än som rimligen kunna 

väntas hos sjöofficerare, så bör, då dylika arbeten i 

byrån förekomma, fortifikations- eller generalstabsoffi

cer kommenderas att, längre eller kortare tid, dervid 

biträda. 

lVIinbyråns åligganden skulle bland annat vara: 

att utarbeta planer för det fasta minförsvarets ord

nande på våra kuster; att uppgöra förslag, ej mindre 

öfver den minmateriel som erfordras och sättet för 

dess anskaffande och vi\rd, än äfven rörande ordnan

det af undervisningen i densammas handterande och 

rätta bruk, och skulle, åtminstone i begynnelsen och 

intill dess tillräckliga lärarkrafter hunnit utbildas det 

· jemväl åligga byrån att öfvervaka och leda öfnin

garna, 
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Oberoende af de öfriga undervisningsanstalterna, 
(ippnas en särskild minslwla. Undervisningen inom 
densamma delas i en allmän kurs, lämpad efter tjen
stebehofvet för det 1·örliga minförsvarets personal, och 
en sänkild kur·s, föt' utbildande af personal till Jet 
fasta minförsvaret. 

Att genomgå den allmänna ktwscn, kornmeneleras år
ligen 2:dra och l:sta klassen sjöm~in, underofficerare och 
officerare till det antal som tillgången medgifver; dock 
icke flera nntnrligtvis än skolan förmftr att samtiuigt 
undervisa, men icke heller färre än att den särskilda 

kursens anspl·åk på elevantal må framdeles blifva 
fyldt. 

Officerare och underofficerare böra inställa sig i 
skolan omkring den 1 April, för att undervisas i mi
nors klargörande (laddande och tätande), elektriska 
batteriers och instruments användande, tändpatroners 
och kablars undersökande m. m. 

Omkring den l Maj - förutsatt att det ~r öppet 
vatten - inkallas manskapet; börande då vid statio
nen företagas alla sildana praktiska öfningar med fa
sta och rörliga minor, som lämpligen kunna utfåras 

derstädes. 
Efter omkring sex veckors ytterligare öfningar, 

afslutas elen allmänna kursen i slutet af Juni månad, 
och anses den för det rörliga minförsvaret afseelda 
personalen nu kunna hafva erhållit nöjaktig förbere
dande daning, synnerligast som dess förnämsta uppgift, 
färdighet i hanclterandet af stångminan, släpminan 
och den sjelgåemle minan, bäst torde kunna ernås un
der de öfningar som beLhifvas i eskarler. 

De för genomgåenrle af den särskilda kursen af
sedda eleverne, utgörande ungefä.r s<"t många som be
höfvas för att minera en försvarsställning , ex e m pelvis 
2 officerare, o underofficerare och 35 man l:sta och 

- 12"5-

2:dra lzlassens sjömän, fortstitta sina öfningar sålunda, 
att de, jemte de officerare och underofficerare, som ge
nomgått näst föregående års särskilda minkurs om-

' 
kring den 1 Juli gå ombord å minskolans öfningsfar-
tyg, för att, under befäl af en minbyrån tillhörande 
officer, företrädesvis den som ledt undervisningen vid 
skolan i land, vid någon såsom försvarsställning lämp
lig plats, under vid pass 2 månaders tid, dels öfvas i 
miniiniers utläggande, dels fullständigt minera för
svarsställningen och lära sig att betjena densamma. 

Efter expeditionens återkomst till stationen upp
löses skolan för det året. 

Årets elever af manskapsklass anses nu vara nöj
aktigt utbildade, för att kunna utgöra betjening vid 
en minförsvarsställning. Icke så befälet. 

Omkring den 1 Oktober inkallas till tillfällig tjenst
göring virl minbyrån de officerare, samt äfven en eller 
annan af cle underofficerare, h vilka det året börjat elen 
särskilda kursen vid minskolan. Uneler vinterns lopp 
böra nu dessa deltaga i minbyråns arbeten och för· 
värfva ökade insigter rörande minväsendet. 

Den l derpå följande April, clå minskolan, i lik
het med föregående året, åter tager sin början, böra 
samtlige de officerare och underofficerare, som genom
gått ~jol-årets särskilda minkurs, ånyo inkallas i sko
lan, samt, efter den allmänna kursens slut, på nytt 
deltaga i den två månaders öfningsexperlition, som, 
enligt hvad redan blifvit nämclt, utgår omkring elen l 
Juli hvarje år. De biträda nu vid undervisningens 
meddelande åt de ny komne, och få. derunder ett väl 
behöfligt tillfalle att vidga äfven sina egna kunskaper. 
Att de deltagande i den särskilcia kursens öfningsex
pedition, är dessutom så mycket nödvändigare, som 
dennas chef eljest icke skulle hafva till sitt biträde 
annat än alldeles oöfvadt befal och underbefal, i hvil-
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ket fall öfningarna komme att lemna ett allt för rm
ga utbyte. 

Vid öfningsexpeditionens återkomst, i slutet af 
Augusti månad, har den särskilda längre minkursen, 
som för o:fficerarne fortgått oafbrutet i 17 till 18 må
nader, blifvit fullständigt genomgången, och befälet 
anses nu hafva förvärfvat tillräckliga insigter, för att 
då behofvet sadant kräfver, kunna minera en försvars 
ställning och öfvertaga dess betjenande, i synnerhet 
om det gäller nil.gon af dem, vid hvilka öfningarna 
blifvit utförda. 

De som sålunda afslutat undervisningskursen, skulle 
återgå till annan tjenstgöring vid flottan , men anses 
böra i sin ordning återkomma, för att deltaga i min
öfningarne i enlighet med den plan, som förutsättes 
vara uppgjord för militärpersonalens vid flottan utbil
dande i allmänhet. 

Förslaget framhåller äfven huru som, genom på 
detta s~tt anordnade öfningar, skulle icke allenast er

.hällas en i allmänhet uti minors handterande och an
vändande öfvad personal, utan äfven vinnas den fördel 

' att man efter hand, för hvarje vigtigare minförsvars-
ställning, hade att påräkna ett antal särskildt med 
dennas minerande och betjenande fullt förtroget befäl 
och manskap. 

U n der årets lopp hafva, med flottans fartyg, n e
dan nämda längre eller kortare expeditioner egt rum, 
nemligen: 

I a{lägsna1·e f"arvatten: 

Korvetterna "Balder" och "Gefle", hvilka hösten 
1876 utgingo, den förstnämda till Medelhafvet den 

' 
senare till Södra Amerika och Madagaskar, återkomma 
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i somras till Karlskrona och afmönstrades derstädes, 
uBalder" i Juli och «Gefle" i Augusti månad. Kanon
båten "Blencla" afgick sistlidna .Maj till Medelhafvet 
och de turkiska farvattnen; expeJitionen fortfar ännu. 
"Blendas" syster kanonbåten "Disa" uppehåller sig för 
närvarande i England för att ombordtaga sin derstä
des tillverkade hydrauliska lavett; hon återväntas hem 
i dessa dagar. Fregatten "Vanadis" ligger klar i Karls
krona att någon af cle närmaste dagarna utlöpa, för 
att, del s till handelns skydd, dels till personalens öf
vanJe, företaga omkring 8 månaJers sjötilg, och lärer 
hon till en början komma att afgit till Vestindien. 

Korvetten "Norrköping;; utgick sistlidna Maj på 41/ 2 

månaders öfningståg me el sjökrigsskolans kadetter och 
elever. Plymouth och Cherbourg besöktes. Efter far
tygets återkomst till Sverige, stäides kanonbåten "Gun
hild" till korvettchefens förfoga11de, för att användas 
vid kadetternas och elevernas öfvande i ångmaskiners 
och ångfartygs hanclterande. 

I hemlands f"ar vatten : 

Fregatten "Vanadis", monitorn "Loke" och kanon
båten "&gt·id", jemte en del smärre fartyg och båtar, 
hafva tre månader under sommaren bildat en på Karls
krona redd fö rlagd eskader, med hufyudsaklig uppgift 
att bedrifva artilleri- och minöfningar. En mindre af 
eskadern oberoende afdelning har under Juli och Au
gusti mi\nacler utfört minöfningar i Stockholms skär
gård, inom hvilket vattenområde ock en annan afdel
ning smärre fartyg utfört åt skilliga r ekognoscerings
öfningar uneler September månad. 

Likaso m förra året, hafva äfven i sommar sär
skilda öfningar till sjös beredts exercisskolornas i 
Stockholm och Karlskrona yngre manskap och rekry
ter. Så hafva för detta vigtiga ändamål korvetterna 
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"Eugenie" och "af Chapman" blifvit använda till 4 mil.
naders sjötåg i Östersjön och Nordsjön. Briggarna 
"Snappopp", "Skit·ner" o0h "af Wirsen" hafva under sam
ma tid seglat i Östersjön till skeppsgossars utbildande 
i sjömanskap. 

Kanonbliten "Motala'' var sistlidna vinter förlagd 
vid Känsö, med uppdrag att, då omständigheterna der" 
till föranledde, utgå till nödstäida fartygs biträde och 
undsättning. I våras uppehöll sig kanonbåten "Gun
hild" i samma syfte på Gotlands östra kust under half 
annan månads tid. 

År 1877 hafva nedannämda fartyg blifvit använda 
till sjömätningsarbetens utförande, nemligen: 

"Gustaf af Klint", för komplette ringsarbeten å små
ländska kusten från Ljungskärs inlopp till Qvätlö , samt 
sedermera i sj ön Vettern; 

"Falken", för fortsatt nymätning af östgöta sk iir 
gården, från förra årets slutpunkter vestvart in emo1~ 

Bråviken, samt 
"Eolus", '1Lä1·kan" och "Tärnan", för fortsatt ny

mätning af sjön :M:älaren, från förra årets slutpunkter 
':id Granfjärden till fjärden Blacken. 

Blekinge skärgård omkring Karlskrona har der
jemte i år företagits till nymätning, hvilken börjades 
vid Thorhamns udde och fortgick till Storkö och Se

noren. 
Ofvan nämda sjömätningsfartyg "Gustaf af Klint" 

har, jemte kanonbåten '1Alfhild" äfven deltagit i en 
uteslutande för vetenskapligt hydrografiskt ändamål 
utrustad expedition, till h vilken riksdagen anvisat sär
skilda medel. Expeditionens hufvudsyfte var, att med 
hänsyn till temperatur- och salthaltsförhållanden, un
dersöka hela det vårt land omgifvande vattenområdet, 

- - 129 -

från nordligaste ändan af Bottniska viken, till en linie 
mellan Arendal i Korge oeh ,Tutland. På den l;:orta 
ticlen af en månad, utfönles detta pl'ogram fnllstlindigt 
af de båda fartygen, oclt blefvo dervid undersökta icke 
f~trre än 3L1 linier, i allmiinhet dragna tvars öher det 
ifr ågavarande området, mellan elen svenska kl1st en å 

ena siclan och elen finska, ryska, tyska, danska e11er 
norska å den andra. De undersökta linier·nas sam
manlagda längel utgör 2,100 nautiska mil eller minu
ter, och på hvarje af dessa linier hade man utvalt flera 
stationer, hvarest de hy drografiska arbetena verkstäl
des. Hela antalet sådana station er utgjorde vid pass 
200, och vid hvardera undersöktes hafsvattnets värm e· 
grad och salthalt på flera olika djup, från . och med 
ytan till bottnen. Omkring 1,800 t emperaturbestäm
ningar blefvo sålunda gjorda och ett motsvarande an
tal vattenprof undersökta till deras salthalt. P å så 
sätt bilda de 34 linierna lika många tvärsektioner från 
ytan till bottnen af de vårt land omgifvancle vatten
fält och böra lenma en ganska fullständig kännedom 
om vat tnets salthalts- och värmeförhållanden inom 
dessa trakter under den årstid unelersökningarna ut
fördes. Derjernte torde af cle vunna rönen kunna dra
gas åtskilliga slutsatser af värde med afseende på 
ströms~ittningens allmänna förlopp, hvilket för sjiiman
nen och sjöfarten siirdeles vigtiga ämne . ännu bl if vit 
föga bearbetaclt, vare sig af oss eller af våra grannar. 
När så lämpligen kunde ske, unelersöktes [ifven hafs
bottnens beskaffenhet. Medelst särskilda instrument 
upphemtades för sådant ändamål icke allenast prof af 
bottnens yta, utan somligstädes äfven prof från några 
fots djup umler den samma. D et största vattendjup, 
80m påträffades i Östersjön, var omkring 250 famnar. 

Denna expedition, som egentligen afsåg en allmän 
hydrografisk rekognoscering, hvilken sedeer:era skall 

9 
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följas af mera utförliga undersökningar på sådana stäl
len, som uti hydrografiskt h~in.seende an ses Yara Yig
tigare iin andra, lär er y ara den full ,;tä mligaste som 
hittills någonstädes blifvit utförd, ett förhållande, som 
tillskrifve.s dels det undersökta vattenområdets begriin
sade omfång och måttliga Jjup, dels de använda instru
mentens beskaffenhet, men i L:he minst så väl den goda 
planen för utförandet som utförandet sj elft. 

Vid k. sjökartverket ktr det i militäriskt hiin se
encle vigtiga specialkartearbetet så framskridit, att 
milit i:irspecialen öf1 er StocldlOlms sl: ii rgånl och lVI[ila
ren blifvit i gravyr fullbordad, med undantag af den 
ännu icke nymätna vestligast e delen af denna sjö, ln·ar
jemte hela Kalmarsund med Ölaml, från 'l'orhamnsu clde 
till Kr:'tirelund, äf,·en fullbordats. 

En af Kongl. Maj:t förordnad kommitte har ut
arbetat och till lotsstyrelsen aHemnat et t furslag till 
ordnande af för sjöfarten afserlch s~ikerhetsa11stalter 

vid rikets y ttre kuster och i sji5n Mälaren. Förntom 
fö rslag till en del nyare fyrars uppfurande Mvcnsom 
t ill ändring af ältlre s1dana, hvarv itl tlet af Jot.suirek
töi:en, f l'ih. C. G. Yon Otte r nppgjon1a klip pfyrsyste
met skulle tillämpas [t fl ere ledfyrar, lHn· kommitt<~e n 

äfven afgifvit fö rslag till åtskilliga nya <1a g märkens 
an bringande samt till priclm ingen,;: i allm~i n het ±'tirb ~i tt

ranue . Vigtigast för sjöfa r ten synes likväl vara kom
mitteens framsWllning om ett ga nska vidstritåt an
Tändande af mistsignal er. Å icke fiirre iLn 19 nf de 
derför lämpligas t ansedda punktema vi,l våra yttre 
kust er , skulle miststation er upprättas, af hviJka 12 
skulle förses med hi ttills .;:ftsom haftigast anse:lda. 
mistlurar, elle r så kallaLl e "Sirener", och <le öfriga 
med :ingpipor, lika som sa1 nt liga fyrskeppen. Ur sjö
fartens synpunkt knn man icke mmat tin önska fram 
gång åt ett såJaut forslag, so m, en gång utfördt, utan 
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tvifvel skulle minsb l de faror som mist oeh tjocka 
medföra in om våm trånga haf. 

I nnevarande år hafva ytterligare tre kanOitbåtar 
af "Blendas " kl ass, ''Hota", "Slwgul " oc h "Skäpga ld" , 
blifv it för flo ttans r~i kuing bestiilcla. Dc byggas alla 
tre vicl Bergsuml, från h\'ill;: en Yerb<tacl ock vf'l rt för
sta minfartyg, '' Ra11 ", i slutet af innevarande mi\na<l, 
komm er att t ill l;:romm öfverlemuas. Kanonbilten 
''Ur d", h \'ilken blif,·it bygd vi<l 1\:ocknm s n1ekanislm 
verl;: statl i lVIal11tö , ~ir i dessa dagar fiinlig att fö retaga 
profnCJsa oeh und ergå slnt.besigtning. 

En skeppsLyggrn~btare oeh ingeniör i New-York, 
lVIr Frank H. Lauten, förmäler sig, betri:iffande siitte t 
att framdrifva f,trtyg, ltaf1·a gjort en nppfinning, s.l 
beskaffa d, att den sa mmas tilliimpancle skulle gifva 
fartyget dubbelt så stor hastighd so m t illförene. Med 
andra ord: ett fartyg, försmh med den nya framdrif
ningsinriittningen , jemfördt med ett vanligt. propeller
fartyg, skulle, ntan att förbruka större miingd briinslf' 
eller ånga än tletta, 1>å lika lång tid ti llryggalägga 
dubbelt så lång Yiig , eller, hvilket är detsamma, till
ryggalägga samma väg på halhet tiden. Om således 
ångfartygen "\Vasl1ington " och '' Stockholm" vore hvar 
andra fullkomligt lika i alla af.seenclen, med undantag 
endast deraf, att "V\'ashington" ltade fördelen af den 
nya framclrifuiugsimiittninge11, så skulle, derest båda 
fartygen samticligt lemnalle N e w-York, och "Stock
holm '' efter tolf clygns resa hunne den gemensamma 
bestämmelseorten Liverpool, detta fartyg vid framkom
sten med öfven askning erfara, att '' the Vi' ashington·' 
r etlan legat i hamnen icke färre i:in sex dygn. All
denstund väglängden emell an New-York och Liver
pool utg\.ir 3,040 latituds minuter, hade ångaren "\'T a· 
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shington 11 följaktligen u11<1er resan gjort. 21 knops fart 
i medeltal , hvilket hittiPs ansetts för mycket., ja nll
deles (ör mycket; men då mtmget betydligt snabl;are 
shepp i-in "S tockholm" plöjer hnfYet, s!'t hafYn vi alltsil 
löfte om att inom kort få :=;c ånga re dansa (ifn'r höl
jorna mecl 2G till 30 kn ops mec1ellwstighet. 

Enur emellertid 11ppfinnnren l1ar för afsigt att 
tnga patent på sin uppfinnin g, s;\ iir clet ganska natur
ligt, att denna håll es hemlig, iifYensom att man, hr
trl1ffande den nya framclrifningsimiittningen ännu sa k
nar närmare upplysning i ~dlt annat, utom hvaLl an
går dess öfverHigsna förträfflighet. 

En liten om än ol>etycllig flik af sl iijan skull e lik
Yäl redan vara lyft, om man finge antaga att dc upp
gifter, hvilka äfYen Yåra tidningar för n;lgra måwHlPr 
sedan meddelade angående en ny amerikansk uppfin
Jling att framdrif\·a fartyg , :'tsyftadc Mr Lauten's. l 
sådant fall visste man till en l>örjan, att den framclrif
ningsinrättning han uppfunnit vore ltyclranlish:, oc.lt vi
dare , att det nya hos densamma icke gerna kunde be
stå af annat än en ny, mf'\ vara förbi1t.tratl form, gif
wn åt en i sig sjelf gammnl sak Beshifningen på 
den af t idningama omtabele framc1rifning::;inr~ittningen 
lyder nemligen i bufvu<lsak sålun.1a: "Liings fartygets 
köl ligga två rör, hvilbt uneler Yattengå1wen utm vnna 
vid fadygets båda sUifvar. ÄfYen miLlskepps stå de 
i förbindelse mecl fartygets yttersida och Yattn et. En 
mycket kraftig ångpump insuger detta midskepps och 
drifver det ut genom de aktra röröppningama, om man 
vill gå framåt, men genom dc friimre i fall, man vill 
backa. Blir skeppet läck, låter man pumpen uppsuga 
läckvattnet, i stället för att taga vatten utifrån ge
nom sidan, och kan siUunda lt r'l lln fa rtyget flytmHle på 
samma gång man drifver det ft·am;h. Bogserar mait 
ett annat fartyg; som tir liirJ.c, så hemtas från detta. 

- 133 - · 

det för fnurH1rifvam1et behöf!iga vattnet. 11 Enär mi 

uenna beskl'ifning förvilLuH1e noggrant öi'ver ensstäm
mer mecl hufvnddragen af den l1ydraub l(a propeller
inrättning, pit h vars förverkligande en numera. bort
g)ingen, al~tall ledamot af detta samfnnd, kommendör
kaptenen af J :a lda;;::; m. m. A. V. Zethelins, enligt 
hvatl flera blanrl oss tor1le hafv<t sig bekant·., arbetade 
el e suna ste ~ju go Ar el n a f sin l i fstid , så torde äfven 
bäraf lmnna ltemt.as stöll för den fii rmodan, att ifrå
gavamnde <liTll~ l'ikanska. ::ppfinning knappast hirer vara 
ny i vidstriirHaro mening iin den of\·an antydrla. Nu 
kan visserl igen en ske11uart liten ~imlring möjligen in
nebära en s;T do r fu rb:ith' iiJ g a t t den sam ma i sjelfva 
verket bl ir hnfvtuhm k och s~itter kronan på det hela. 
l\Ien detta torcle så myeket mindre vara händelsen uti 
föreliggan,le fall, som, enligt en uppgift hemtad nr 
Ba1timorc J on \'Ila l of C o mm er cc, ett efte r detta system 
bygd t fartyg, p<"t sin profresa nåclde 10 knops fart, hvil
ken mftt.tliga hastighet ungefär motsvarar den vanliga 
för l1ittills bygda ångb1tar, h vilka framclrifvas medelst 
hydraulisk propeller (reaktionsfartyg) men r edan be
tydligt understiger den fart, som skrufpropellern ger 
nutidens fartyg, och vid sirlan af den utomordentliga 
hastighet, som l\Ir Lanten lofvar framtidens skepp, rent 
af försvinn er till en obetydllghct. 

J a, i sann in g! s ?t stor är verkligen sltilnarlen emel
lan den hastigh et, som Baltimore Journal uppgifver 
och elen, som utlofvas af l\fr Lanten - så afgörande 
stor, rlesto v~irre, att kan hända ensamt L1en omstän
digheten måste anses åclagaliigga, att det icke är en 
och samma,, utan två alldeles olika npvfinningar man 
bar fra m för sig, huru frestande det än må vara att 
antaga motsat::;cn. Hemligheten står cU qvar, beslöjad 
och obe:wuren så som for nt, och lemnar oss ingenting 
annat öfrigt än att önska, det nyckeln , som hon hål-
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ler i sin slutna hand för att låta oss giSsa, verkligen 
måtte öppna en ny eller förbättrad v~ig fLir sjöfartens 
framsteg och fortkomst, icke dörren till patentbyrån 
allenast. 

Men lemnom önskningarnas oeh framför allt gi:os
ningarnas lockande, men VaJh3kliga fiilt. Verklighetens 
skördar må skrymma mindre, men iiro i stället så myc
ket vigtigare. 

Den 3 Jnni inncvarnmle år inlomnade Borgsunds 
mekaniska verkstads aktiebolag till sjöförsvarsdepar
tementet ritningar och förslag till en pansarbåt afjern, 
ämnad att framdrifvas med hydraulisk propeller. Vid 
båtens konstruerande har man eftersträfvat att i möj
ligaste mån uppfylla nedan ståe1Hle vilkor, nemligen: 
1:o) att lmfvurlmåtten Ling<l , bredd och djupgående 

icke finge vara större, ~in att fartyget slmllo kun
na gå igenom Stoch:holms sluss; 

2:o) att bestyckningen skulle utgöras af en 27 c.m . 
kanon, anbragt på sådant sutt, att han kunde skju
ta öfver ban l\; 

3:o) att deplacementets storlek och form skulle med
gifva en fart af ungef<lr 9 knop, derest ett så 
kraftigt ångmasbneri, som båten liimpligen kunde 
rymma insattes i den samma; 

4:o) att pansarbåten skulle manövrera lätt och kunna 
får<las genom grunda och trånga farleder, utan 
svårighet och ntan risk för framdrifnino-sinrätt-

. o 
mngen ; 

5:o) att _den nya pansarbåten skulle blifva mera sjö
duglig än dem vi retlan eaa. samt 

b ' 

G:o) att pansarskyddet skulle blit'va så fullst~indigt 
som det gifim deplaceinentet tilläte, sedan först 
all fartygets ()friga materiel erhållit tillräcklig 
groflek ' 
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Med dess~t vilkor för ögonen under arbetet, har 
man kommit till följamle resultat: 

Den föreslagna pansarbåten har fått en längd af 
167 fot; sålecles icke större än att fartyget kan gå 
igenom Stockholrns sluss med anlitande af endast en 
sätt. Bredden, 3::l fot, är den största som samma sluss 
medgifver ett fartyg af sådan tvärskeppssektion som 
det ifrågavarandes, och djupgåendet, 10 fot, det min
sta som kunnat åstadkommas med bibehållande af 
lämpligt förhällawie mellan bredd och djup och med 
h~insyn till Cifriga anordningar ombord. 

Deplacementet är 32,300 kubikfot i rymd, eller 
20,220 centner i vigt. 

B estyckningen utg1)rcs af en 27 c.m. reffiad bak
laddningskanon, som skjuter öfver bank och kan be
stryka hela faltet för-om fartyget ända til130° akterom 
tvärs, d. v. s. en sektor mecl 240 graders båge. Ka
nonen, som står inom ett fast pansartorn och manövre
ras medelst hydraulisk inrättning, lyftes upp i och för 
skottlossningen, men ligger eljest skyddad af torn väg
gen, jnst neclanom dennas öfverkant. 

Besättningsstyrkan är berälmacl till 56 man, och 
för denna styrka rymmer fartyget 1 månads proviant 
och 10 dygns vatten, eller för lika lång tid, som de 
pansarbåtar vi redan ega. 

Kolf"örrådet, 990 centner, eller omkring 2,000 ku
bildot, räckor nnder tre dygns oafbruten gång med 
full fart, beräknad att uppgå till 9 lmop. 

Däcket, som midskepps ligger vid pass 1,5 fot och 
mot st~ifv<nna höjer sig till 2 fot öfver vattenlinien, 
bestär af tvit lag pl?tt, af tillsammans 1,2 dee.tums 

tjocklek 
Kanontonwt står för-om fartygets midt, och torn

väggen är sammansatt sålunda: Utanpå en inre stomme 
i tvit plåtlag af tillsammans 1,7 dec.tums tjocklek, är 
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fäst l fots backni11g af ek och, utanpå denna, sjelfva 
pansaret, hvilket på tomets främre del är 5,8, men för 
öfrigt ·1,2 llcc.-tnm tjockt. Tornväggen är 8 fot hög. 

Bidapansaret sträcker sig från stiif till stäf. Det 
utgöres af ett 3,G fot bred t b~il te, som f dn öfverkant 
af däcli:et siinker sig 2 t ill 1,5 fot nedanför vattenlinien 
och lir sammansatt af tre lag 1,1 dec.-tums plåt på l 
fots ek backning; men en~ir det innersta plåtlaget icke 
~ir fullt S<t bredt eller gftr så djnpt som de öfriga, så 
ii.r sammanlagda tjockleken af j emkliidnaden 4,2 dec.
tum i och ofvan vattenlinien, men endast 2 ,8 dec.- tum 
vid pansarbältets underkant. 

Öfver hela (Hicket akter-0m kanontornet och i 
j emnhöjd meJ detta, striicker sig en öfverbyggnad, 
afseeld icke allenast att bereda beqvämare utrymme 
för besättning och fiirråcl m. m., utan äfven att i sin 
mån i5ka fartygets styfhet vill hetydligare krängning .. 
För-om torn et har (Hich: et måst lemnas iippet och fritt, 
ptt det att kanonens verksam het i c l\ e nuUte störas. 

Pansarbliten iir försedd rned två 1·odcr-, ett i hvar
dera ändan , ocl1 hans nndervattensh:ropp har sådan 
skapnad, att fartyget viintas göra lika god fart och 
styra lika väl, antingen <let går akter-ufver eller för
öfver. H;irtill simlie iiJven framdrifningsinrättningens 
art komma att bidraga. Mot hög sjö torde man alltså 
med fördel kunna git med akterstiifven fri1mst, för att . 
undvika det myckna vatten, som eljest komme att 
öfverspola <let låga förskeppet oeh det öppna kanon
tornet. 

Såso1n redan iie niimmlt, sknlle farty get komma 
att framdr ifvas medel st kyd-raalis l~ p1:opeller-. Maski
neriet utgöres af två ångmaskiner enligt \Voolfs sy
stem, och hvilka, oberoende af ltva1·andra, (Jrifva hvar 
sin miigtiga centrifugalpump, som pressar vattnet ut 
genom r iir, hvillm, le<lda akter- oeh fiir-öfver på ömse 
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sidor af fartyget, utmynna vid pass 35 fot akter- och 
för-om fartygets midtelspant och 6 fot nedanför vat
tenlinien. Utströmningsrörens inre lliameter är 1,92 fot. 

V a ttnet inträder till pumparna genom ett till 
hvardera pumpen ingående särskildt rör, hvars öpp
ning i fartygets yttersida ;ir belägen ungefär 5 fot un
der vattenlinien och förseeld med galler, för att hindra 
större fr~immancle kroppar att inlwmma till pumpen. 
Dessa inledningsrör äro dessutom inombords försedela 
med afst~ingni11gsluckor, att vid behof tillslutas, såsom 
niir r eparationer måste vidtagas, eller när pumparna 
skola användas till fartygets hinsande, vicl hvilket 
sistnämda t illfälle vattnet från skeppets inre ledes till 
pumpama genom för sådant ~indamål anbragta särskil
da sugrör. 

Det till pumpen sålunda inl edda vattnet utkastas, 
på sätt nyss nämcles, genom utströmningsrören. I den 
punkt innanför skeppssidan , hvarest samma siclas b:'\da 
utströmningsrör förenade ansluta sig till den för dem 
gemensamma pumpen, är anbragt en ventil, hvilkens 
vexlande stialning leeler det utströmmande vattnet att 
taga v~igen antingen genom ettdera röret i smider, 
eller genom båda på en gång, allt efter omständig
heterna. Denna manövo·ventil iir i det närmaste alle
nastyramle. Han har m.akten, och på honom hvilar 
y:tterst ansvaret. Den väldige centrifugalpumpen med 
sin ångmaskin må vara oumbärlig äfven han och för

-tjena allt erkännande, men förhåller sig till den förre 
såsom den råa styrkan förhåller sig till intelligensen. 
Ångmaskinen har här ingenting annat att göra, än 
att, obekymrad om h vart det bär, blind t g:\ på af alla 
krafter, oaflåtligen åt samma håll , framåt, utan min
sta tanke p<t h varken sakta, stopp eller back. Allt 
lletta besörjes af manöverventilen, sjelfständigt, nog
grant och utan buller. Han leeler de stampande häst 
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krafterna efter sm vilja och förmår dem att utföra 
allehanda goda ting , utan att de sjelfva förnimma det 
ringaste. 'rillslnter han allueles det främsta utström
ningsröret, så att hela vattenmassan strömmar genom 
det aktra, sit ger han dermed full fart (ram åt; tillslu
ter han fullständigt det aktra röret, så åstadkommer 
han deremot back, full fart. Öppnar han åter båda 
rören, så att lika mycket vatten mr strömma genom 
begge, så har han sagt stopp, och blir äfven ögon
blickligen lydd. Genom att fördela den utströmmande 
vatten massan olika på de båda rören, kan han sålunda 
jemväl efter bebag noggrant bestlimma det olika mått 
af hastighet emellan full fart framåt och back, som 
vid olika tillf;tllen skall åstadkommas. Och uneler allt 
detta snurra ångmaskin och centrifugalpump sorglöst 
rund 125 hvarf i minnten alldeles såsom förut, veta 
af intet, men hafva heller ingenting vidare med saken 
att skaffa. 

Ångmaskinema utveckla tillsammans 480 indike
rade h~tstkrafter. Båda pumparna tillhopa beräknas 
gifva 180 kubikfot vatten i sekunden, och vattnets 
utströmningshastighet att uppgå till två gånger skep
pets fart d. v. s. till 31,2 fot i sekunden. Pansarbå
tens fart är nemligen beriiknad till 9 knop, hvilket är 
dets ~<mma som 15,6 fot i sekunden. 

Sammanlagda reaktionstrycket från utströmnings
eller str·ål-rören, då bilda pumparna verka med full 
kraft, är beräknaclt att blifva 6,582 skålpund. Det 
reaktionstryck, som, jemväl enligt beräkning, skulle 
erfordras för att gifn fartyget 9 knops fart är 5,654 
skålpund. Hiir visar sig alltså ett öfverskott, stort 
9:38 skålpund, hvilket skulle komma skeppets fart 
till godo. 

Allt maskineri [ir beläget under vattenlinien, med 
umlantag af öfversta delen af det hvardera centrifu-

\ 
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galpumpen omgifvande hus, hvilket sticker några tum 
öfver samma linie. 

H vardera ångmaskinens stora cylinder har 3,1 fots 
tvärlinie; den lilla c y lindem 1,33 fots tviirlinie. Sla
gets längd = 1,5 fo t. Expansionen i hvarje cylinder 
-

1
/ 4 • Expansionsgraden = 5. Augtrycket = 60 {i. 

på q v aLlra tverktnm . 
.Ångpannorna äro (yra, med sammanlagd elcl_yta 

af 2,(i6-i cFmlratfut. H vanlera pannans tvärlinie 8,:13 

fot, och hingel 8 fot. 
Centrifugalpurnparnas skofvclhjul ltafva 6,:25 fots 

tvärlinie, och snäckornas tvlirlinie är 8,25 fot. 
Det skulle vara förmiitet af mig att yttra mig, 

vare sig för eller emot clet för pansarbåten föreslagna 
framdrifningssättet, och - likväl ämnae jag göra båda 
delarna. N~ist det att säga ingenting, torde detta ock
så vara det blygsammaste. 

Den första anmärkning man kiinner sig frestad 
att göra mot elen hydrauliska propellern och dess an
vändande på krigsfartyg torde vara, att denna fram
drifningsinriittning är ny och oförsökt, och dock är 
hon på det hela taget intetdera. Utom det att intet 
nytt finnes uneler solen, och att, hvad siirskilclt rörer 
frågan att medelst utströmmande vatten framdrifva 
fartyg, uppfmningarnes stora bok, under ticlen från år 
1661 , då första patentet i elen vägen lärer hafva ut
tagits, och intill våra dagar, skulle hafva att anteckna 
väl ett halft hundra olika uppfinningar, fostrade af 
samma tanke, så hafva äfven alltsedan år 1851, då 
frågan kom i fader Ruthvens skickliga händer, åtskil
liga fartyg, framdrifna enligt detta af honom till prak
tisk användbarhet utvecklade system, verkligen varit 
i gång och blifvit med fördel använda. De jemförel
seförsök, som i England anstälcles mellan kanonbåten 
"the Waterwich '' , h vilken framch·ifves medelst hydra u-
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lisk prope.ller enligt Ruthvens system, och en annan 

ungefär lika ;,tur kanonbåt, "tltc Vipcr (/, försedel med 

vanlig skrnfpropeller, utföllo icke heller ogynsamt för 

den nya framdrifningsinriittningen, och kan h~imla gyn

samrnarc iin mi\ngen väntat. De visade å ena sidan , 

att "the \ Vcterwich", som väger 1,205 ton, är 162 fot 

lång, 31,1 fot brell och 11,7 fot ilju pgående, och h vars 

nollspantyta ~tr 3±7 qvaclra tfot, gjorde i det närma ste 

samrna t ut so m sin medtiiflar e, h v ilken viiger l , 108 

ton oeh hvars hi11gtl iir .1 60 fot, bredd 32 fot, rljupgå
en cl e .10,85 fot sa mt nollspantyta 337 qva(1ratfot. Den 

först niimcla Mtens medelhastighet uppgick nemligen 

till 9,:!3 knop, under det a tt "the Viper's" steg till9,17. 

:Men enär den förra båtens ångmaskiner inclikerarle 777 
hästluafter, elen senares enelast 652, så tyckes å an

dra sidan jemförelseförsökets utslag gifva vid hand e11, 

att Ruthvens hydrauliska propeller, på det trappsteg 

af utveckling han hittills hunnit, ännu är nnderhigsen 

skrnfpropellern derutinnan, att han h·ä fver starkare 

ångmash:in än denna, för att bibringa skeppet sam

ma fart. 
Nu [ir det hnfvm1sakligen Rutlwens system, som 

blifvit tillämpadt pc't elen af Bergsunds verkstad före

sla gna pansarbåten. D e olikheter, som skilja anord

nin?;ama å denna från dem ?t "the vVaterwich ", torde 

väsentligen vara följand e: 
A "the vVaterwich" utmy nna strål rören i och of

van, å Bergsundsbåten nedont vattenlinien. 

D et förra fartyget har enelast en stor, midskepps 

stående centrifugalpump, gemensam för båda sidornas 

utströnmingsrör, hvilka, ett om styrbord och ett om 

babord, leda från pumpen tvärs ut mot skeppssidan 

och, först der de träffa denna, dela sig i två nära nog 

vinkelr~itt mot stammen utgåencle grenar, af hvillm 

clen ena vänder sig akter-, den andra för-öfver , Det 
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senare fartyget åter har trå Slllill're centrifugalpumpar 

bonlvarts . en om styrLon1, en om babord, och frln 

hYanle1·a pumpen utgå genast ett. l'ii1· akter- och ett 

rli1· för-cifyer, hvilkc1 ingenstiicles fc>rete någon tviir 

böjning. 
Centrifugalpumpens hjulaxel ombord i "th e \Va

terwicll" står lodrätt; samma h.iulaxlar i Bergsun!b

båtcn ligga deremot Yågriitt och härskepps. Hjulet 

i det ftina fartygets pump gilr rund 45 hvarf i minu

ten , unue1· det att hjul en i det smwres pumpar gå 125 

h varf p :'t samma ticl. 
Dessa ändringar afse naturligtvis att inneblira för

Liittringar, oeh den föreslagna pansarbåten, som till 

Hingd och bredd föga skiljer sig fr r\ ll "the ·waterwieh", 

men 1m1l's djupg!\ emle, nollspantyta och deplacement 

ieke obetydligt understiga denna,;, torde jcmvlil hafva 

smidigare och för snabbhet afgjonlt fönlelaldigare 

skapnad i:i n sin lilc1re , onekligen n:'\got fylliga syst er . 

JHm1 Yiintar derföre med tillförsigt, att hon skall in

fr;ia. sitt löfte betriffande farten, ii.nskönt rlet spann, 

efter l1Yilket hon slmlle komma att fiirdas, till häst

ant:ll ä r betydligt underhigset det, <ifver l n· il k et "the 

\\' aterwich" har att förfoga. Lika simnoliH ton1e det 

emellertid vara, att större hastighet än hvad nu kan 

blifva fal let, skulle erhålla s, derest pallsarLåten förså

ges med Yanlig skrufpropeller i strilJet för hydraulisk. 

l\Tt-n hastighet iir ick e det enda eftersträfvansYärda 

hiir i verlden, och strålpropellern - om jag så Gr 

kalla honom - har redan i andra afsee1;den så stora 

foreträc1en framför skrnfven, a t t fö rdelar och olägen

heter å ömse sidor, mec1 hänsyn t ill det hufyudmål 

man vill vinna, synes väl förtjena att jemföras och 

noga. viigas, innan man f:iller slutlig dom. Afsigten 

mecl det föreliggande förslaget ha.r, hetriiffande båtens 

prop eller, uppenba.rligen va:·it elen, att på bi.ista sätt 
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±}dl a de förelagda vilkoren, "att pansar båten skulle 

vara l~itt att manövrera, och utan svårighet , iifvensom 

utan risk för framurifningsinr~ittningen, kunna färdas 

genom grnncla och trånga faderleriii och i des.~a hän

seenden t orde strålpropellerns öf\-erlägsen het vara all

deles gifven. Visserligen må det Yara sant, att det 

nya propellersyst emet i sin helh et, än<la hittill s enuast 

ofnllständigt blifvit pröfvadt , oc1J att man fö lj aktligen 

ännu sakn ar tillrucklig erfarenhet om J et samma; men 

lika sant torde det vara, att utan försök vinnes in

gen erfarenhet, och att denna i sin ordning utgör ett 

oeftergifligt viikor för hvarje nytt steg framåt. Vill 

man målet , så måste man vilja medlet . Frågan gäl

ler då huruvida det föreslagna medlet kan anses leda 

till målet eller icke, och det ;i.r det ta so m för nurnl

rande hirer vara förernå l för granskning inom flottans 
militäriskt-tekniska by r<'tar . 

1\'Ien helt ocl1 hållet frånsedt det af Bergsunds 

mekaniska verkstads bolag afgifna förslaget, månne 

icke frågan i allmiinhet om den hy drauliska propel

lerns an Yändande på fartyg, i eke allenast r edan fi> r

tj enar, utan ufven har god utsigt att en dag ådraga 

sig vida lifliga re uppmärksamhet, än hvad hittills kom

mit honom till del. Ju långsammare Y~ixt , ju mäkti 

gare träd - heter det - oeh i1nge, med tillämpning 

hi.imf, propellersystemet i fråga räkna sig till godo 

den tid det behöft för att småningom hinna den j em

för elsevis måttliga höjd tlet innehar i dag , så skulle 

detta fortkomstmedel visserligen hafva att emotse en 

särdeles kraftig mannaålcler. Oeh hval'för skulle det 

icke? H varför - så frågar man sig - skulle den tel

ning, som 'l'ogood, Daniel Bernouilli eller någon annan, 

lika. goclt hvem, planterat för århundraclen tillbaka, 

och hvilken, allt jemt Yiixande m1tler tiden, likväl först 

i våra dagar1 ansad af Ruthvens miistarhand, börjat 
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att knyta frukt - hval'för skulle l1an j ust nu stanna 

i viixten ocl1, emot natmens ordning, fiil la de lofvande 

karten, innan rle lmnuit sin full a mognad? E ller h var

för skulle den en gång mognade fruHen Yisa sig Yara 

sämre iin gr a nnhiidens af samma :Jiigte '? Efter alla 

tE•eken att cl öma t orde det icke vara hitt att finna ett 

t iLl f redsställande svar på rlessa i'hntrföre ", och intill 

dess det ta skett, li.irer alltså den fö r ec;tiillningen ieke 

l1ell er anses vara förmiiten , att strålpropellem f~rr 

eller senare skall lwmma att , om irke öfvergtinsa. sina 

föregångare, likvill intaga ett a.htadt rnm Yid sidan af 

andra fo rtkomstmetlel på vattnet, hvilka redan till

kimpa"t sig allmänt erkännande och i samma mån vun

nit allt högre utveckl ing. Alla hafva de Laft sin fruk

tans och tuktans tid att genomgå, innan de blefvo hva!l 

<le ut·o; och såsom det g<Ht clem, så skall det gå. el eras 
broder. I sin ordning skall han, lika som de fö re ho

nom, komma till heders , t idigare eller senare allt efter 

måttet af elen uppmunhan och vfi rcl man kommer att 
egna hono m. 

Sådana. tonle tl e framtidsförhoppningar vara, som 

knyta sig till <let hy <lra.uliska propellersystcmet. ller

me<l likväl ieke sagllt, att <l e gå s:l. Yida., att stdilpro 

pellern sh: nlle viinta s uttriinga. dc fra mdrifningsinrätt

ningar, hvilka recla n äro i allrn~in t brnk. Slunfpropel

lem sjelf kn· icke miigtat att slå ens vricldiran alMe

les ur fliltet . B ehofyen och an:> p råken lir o så många 

haml::t, att alla slags fortkomBtm eclel till sjös äro väl

komna och finna anviindning. I clet afseendet lir hntr

ken öfverfiöcl eller t riingsel att befara. Jorden behöf

ver dem vcil oeh vattnet har rum fö r dem alla. 

Ett bland vilkaren för str ålpropellerns framgång 

torde emellertid vara , att fiirsök med honom anstulle,o 

på något stön e fartyg, icke på småbåtar. Deras tid 

kommer senare. Skrufpropellern oeh hans öden torde 
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i detta fall vara upplysande: Fregatten "the Prince
ton" mi\ s te föregå den suabbfotacle lilla Thomycroft
båten. Nybörjaren lmnllskas bilst med något gröfre 
verktyg, och kan icke meLl framgå11g taga till de finare, 
förr tin han nått hi_igre arbetsskickligltet. 
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Om svenska flottans refflade kanoner 
vid slutet af 1877. 

Då Vl nu stå i begrepp att. delvis förändra den 
hittills sedan 1869 vid flottan antagna kanon-model
len, så torde vara på sin plats att veta hvad vi hade 
i kanonväg innan vi ändrade system, samt det utmär
kande för dessa kanoner. 

För att kunna veta lw ad man kan fordra af de 
pjeser man om skeppsbord handterar, torde det ej vara 
ur vägen att samtidigt med några få drag beskrifva 
den hufvudsakliga gången af kanonernas tillverkning, 
de prof de underkastas under samt efter tillverkning 
o. s. v. 

Svenska flottans kanoner vid slutet af 1877 kunna 
delas i två hufvuclklasser: slätborrade och reffiade. 

De reffiade kanonerna äro dels bandade och del;(l 
obandade. · 

Till de reffiade och obandade kanonerna höra blott 
2,25 tums landstigningskanonerna. 

Till de reffiade och bandade kanonerna höra 9 ',24, 

8",os; 5",63 och 4",1 kanonerna. 
Af dessa äro de trenne förstnämnda bakladdnings

samt de sistnämncle framladclningskanoner. 
9'' ,24, 8",os och 5",63 reffiacle och bandade bak 

laddningskanonerna äro alla tillverkade efter franska 
marinartilleriets modell af 1864-1866. 

4",1 reffiade och bandade framladdningskanonerna 
äro af svensk konstruktion. 

:A.f ofvannämnde kanoner voro till svenska flottan 
levererade vid detta årets utgång 

lO 
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9 '',24 kanoner 9 stycken. 
8",os , 25 , 
511

,63 » 30 " 
4",1 " 41 JJ 

Anm. 1. Af ofvannämnde kanoner är l st. 8'',os 
använd till krutförsök och utlemnas ej till tjenst; l st . 
d:o användes för närvarande till jemförelseskjutning 
mellan den äldre och nyare kanonm odellen; l st. 5",63 
är sprängd i Carlskrona, samt l st. 4",1 sprängskjuten 
vid Finspong. 

Anm. 2. Ännu ej levererade, men umler arbete äro: 
9",24 kanoner 3 stycken. 
5",63 , 3 · n 

Dessa kanoner blifva af den hittills gällande äl
dre kanonmodellen. 

Anm. 3. I och för en jemföre1seskjutning mellan 
det föreslagna nya reflelsystemet och det hittills i flot
tans ·kanoner använda, är levererad en 8 ',os kanon af 
ny konstruktion. 

.A.nm. 4. Utöfver ofvanniimnde kanoner äro vid Fin
spongs styckebruk för kongl. flottans räkning bestälde: 

9 '' ,24 kanoner 8 stycken. 
8 ',( '8 " 9 )) 

hvilka kanoners konstruktion blifver beroende af den 
nu pågående försöksskjutningens utgång. *) 

De reffiade och bandaJe kanonerna bestå af en 
tackjernskärna, som å dess bakre del är förstärkt med 
l a 2 lager stålband. 

Baldaduningskanonerna hafva dessutom en slutin
rättning af stål med tillhörande t ätringar af samma ämn e. 

Tackj ernskärnan ti llverkas vid Finspongs stycke
bruk, stålbanden levereras af Motala mekaniska verk-

*) D en 15 F ebrnari 1878 har I\. M:t auLefalt, a tt filr Aottan 
bestiilda kanoner nu skola reffl as i enlighet med 1870 års fmnska 
1-effelsystem. . Red. aum. 

' ' 
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stad, och bakladdningsmekanismerna levereras dels från 
Carlskrona örlogsvarf och dels från ofvannämnde me
kaniska verkstad. 

Tackjernskärnan gjutes i lerform af kontrolleradt 
kanonjern. Kontrolleraett kanonj ern tilh'erkas under 
kontrollofficerens tillsyn vid Finspong af s. k. kanon
jernsmalmer (jernmalmer från Föro1a, Nertorp och Ste
nebo), hvilka i bestämda proportioner uppsättas på 
masugn en jemte kalk och småjern. 

För bedömande af det erhållna tackjernets beskaf
fenhet~ gjutes vid lwarj e tappning af masugnen en prof
stång. Efter brottytans ntseemle å denna profstång 
klassificeras det vid tappningen erhållna taclrjernet. 

Det från masugn en erhttllna taekj ernet insättes 
antino·en enbart eller tillsammans med en gå11g om-o 

smält kanonjem i Hamngnar eller s. k. reverberugnar, 
hvarifrån det, sedan det blifv it sm~ilt, genom rännor 
ledes till en samlingsLassin och derifrån ned i ofvan
nämnde kanonform . 

För bedömande af den erhållna procluktens beskaf
fenhet, gjutes af det från ugnartie rinnande jernet prof-.. 
stänger, som efter afsvalning sönderslås, och blifver . 
den gjutna pjesen efter dessa profstängers brottutse
ende placerad i någon af de för kanonjern gällande lO 
klasserna. För att pjesen skall kunna antagas, får den 
ej vara lägre än högst i 2: a klassen och ej högre än 
5:e klassen. 

Samtidigt med, samt af samma smältning som de 
större pjeserna, gjutes en kontrollpjes. Kontrollpje
sen är en 4 i t.dig slätborrad lranon, som sprängskju
tes efter en i kontraktet bestämd skottserie, så ofta 
kontrollofficeren anser sådant prof behöfiigt. . ~~~ 

9",24 och s·',os kanonerna gjutas öfver en lerbe- l 
klädd, .ihålig jer~1kärna; 5'' ,63 och 4'',1 kanonerna der~ .. 
emot gJutas massiVa . 
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Vid gjutningen af 9",24 , S",os och 5",68 kanonerna 
inledes jernet från samlingsbassinen medelst ett så 
kalladt stigande göt vid kanonformens botten i sådan 
riktning, att detsamma under uppstigandeL erhåller en 
roterande rörelse. 

Vid gjutningen af 4",1 kanonerna nedrinner jernet 
i kanonformen uppifrån genom ett ingöt i formens 
kärnlinie. 

Alla kanoner med undantag af kont rollpj eserna 
gjutas numera vid Finspong med mynningen uppåt. 

Kanonformen omgifven af hårdt tillpackad sand 
står under gjutningen i en murad nisch. 

Efter gjutningen qvarstår pj esen i sin nisch 6 
dygn, hvarefter den, sedan den omgifvande sanden blif
vit borttagen, upplyftes, befri as från lerfo rmen med 
tillhörande jernband, samt t ransporteras till verkstaden 
för bearbetning. 

Gjutes kanonen öfver kärna afkyles kanonen ini
från under den tid den står i nischen först medelst 
kall luft, som under de första 30 timmarne nedpres
sas till botten af det ihåliga kärnröret, samt, sedan 
detta blifvit upp taget, med kallt vatten, som i bestäm
da proportioner nedrinn er i loppets midt. 

Sedan den gjutna pjesen blifvit svarfvad och slät-
. borrad besigtigas den, hvarefter den reffias och kam

marborras, samt besigtigas åny o. Härefter afsvarfvas 
den del af kanonen, som skall bandas, på så sätt att 
kanonens yttre diameter blifver så mycket större än 
det motsvarande bandets inre dia meter att önska d 
krympning eller "serrage" erhålles, hvarefter stålban
den påsättas. 

För detta ändamål uppvärmas stålbanden så myc
ket att de kunna föras på den i harizontal ställning 
liggande kanonen, hvilken un ele r hela tiden bandnin
gen pågår inuti afkyles med is. 
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Skall pjesen förses med t venne lager stålband, af
svarfvas yttre di ametern å l :a lagets band till den af 
2:a bandlagets inre diameter beroende diametern, så 
att önskad "serrage" erhålles; h varefter 2:a lagets stål
band pl\ sättas på ofvan beskrifvet sätt. 

Genom bandningen hoptryckes tackj ornskärnan 
ganska bety dligt. Den af banden förorsakade sam
mandragningen af kanalen angifves i närstående tabell, 
hvari måtten äro medium af fl era mätningar. 

'rill följe der af att endast den bakre delen af ka
nonen är bandad, måste elen del af loppet , som befin
ner sig uneler banden blifva mindre än den del deraf, 
som är framom bandningen. Riktigast vore derföre 
att alla kanoner efter bandningen ånyo slätborrades, 
då kanalen efter hela dess längd erhölle samma dia
meter, samt derefter r effiades; men då det å andra si
dan är en dyrbar och riskabel operation att taga af 
en gång påkrympta stålband, om man efter r effiin
gen skulle upptäcka förut ej synliga gjutfel, som borde 
föranleda pjesens kassation , så slätborras och reffias 
före bandningen alla de kanoner, hvilkas re:ffelkonstruk
tion, utan mehn för pj esen, sådant tillåter. 

Baldaddningskanonerna, tillverkade efter franska 
marinartilleriets modell af 1864-66, slätborras och 
r effias före bandningen, men 4",1 kanonerna slätborras 
och reffias först efter sedan banden blifvit påsatta, 
hvarefter drufvan svarfvas, fänghålet borras och tär
nas, sigtinrättningen fast sättes, hvarefter kanonen, se
dan elen blifvit besigtigad, profskjutes. 

Sedan bakladuningskanonerna blifvit bandade, upp
skäras gängorna för stötbottensskrufven ; bottenreffian 
i kammar en, de trenne släta sektorerna i skrufl.äget, 
samt stopprofBorna å bommarna i de kanoner, som äro 
försedda med dy lika, uppskäras i by fvelmaskinen. Här
efter inslipas stötbottenskrufven och ståltätringarne, 
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gångjernet rör konsolen, jemte sigtinrättningen fast · 
siittes, hvarefter kanonen , sedan elen blifv~t besigtigad, 
profskjutes. 

Pänghålstärm:ngen är af h:oppal', och som fänghå
let å alla flottans bald alhlningskanoner af 1866 års 
modell är vinkelrätt mot pjesens L irnlinie, så kuncle 
ej tärningen, hvilken iusiittes iuifrån, och hvars sam
manlagcla längd ~~ r omluing 1,5 kaliber, vara i ett styc
ke. rrärningen göres alltså i två delar, af hvilka den 
nedre delen tages så lång, som dess beqväma inpas
sande i det för tiirningen uppborrade hålet det tillåter. 
Denna del af t~irningen har å sin nedre åt loppet vän
da ända ett koniskt hufvucl, som passar i en motsva
rande konisk utborrning i kanonen, samt slutar med 
ett rundt hufvucl, hvilket, sedan tärningen blifvit in
drifven, sluter tritt t ill godset inuti krutkammaren. 
Den nedre delens öfre ända är på en längd af 13 m.m. 
gängacl. Sedan tärningens nedre stjelk medelst kil 
och hejare blifvit indrifven, så påskrufvas uppifrån den 
öfre kortare delen. 

D en öfre delen af tärningen, som är cy lindrisk 
hela vägen, har 6,6 m.m. större yttre diameter än den 
nedre stj elkens cylindriska del, och då hålet för tär
ningen i kanonen rättas efter tärningens y ttre diame
ter, så blifver utbor rningen för den öfre stjelken äfven 
6,6 m.m. större än elen öfra delen af utborrningen för 
tärningens ~edra stjelk, hvilken senare, med undantag 
af det ofvannämncla koniska hufvudet, äfven iir cy lin
drisk efter hela dess längd. 

Då det visat sig att t ärningen under fortsatt skjut
ning af en eller annan orsak sjunker necl i godset , 
utan att dess lmfvucl lemnar sin plats, så skulle den 
öfre delen af tämingen slitas ifrån elen nedre delen, 
om den från början hade stöd mot den större utborr
ningens . botten. l\Ian iakttager derföre, att borra det 
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öfre vidare hålet så myel<et djupare än längden af 
tärnino·ens öfre t)·oclmre del , s1 att, då clenna är till-b . 

skrufvacl det blifver 2 å 3 m.m. tomrum emellan elen ' öfre stjelkens underkant och utborrningens botten. 
Oaktadt detta försigtighetsmått, händer clet dock att 
t ärningen under fo rtsatt skjutning sjunker så mycket 
att den öfre stj elken tager stöcl emot hålets botten. 
Slmlle tiirningen forHarande hafva benägenbet att dra
ga elen öfre delen nedåt, sedan denne kommit till hå
lets botten, så uppstår en dragning på tärningens gän
gor, hvilken, då den öfverstigit gängornas motstånds
för måga, förorsakar en öppning emellan tärningens 
båda delar inuti fänghålskanalen. 

När denna öppning blifvit tillräckligt stor, inkom
mer krutgas i tärningens gängor, hvarest den åstad
kommer urbränningar; samt slutar med att antingen 
fortsätta urbränningen in i kanonen eller· ock slunga 
tärnin aens öfre del ut ur kanonen. b 

I 4'' ,1 kanonen ingår fänghålet i krutkammaren 
under 65° vinkel mot kanonens kärnlinie, fänghålets 
meclellinie träffar, om elen utclrages, den sferiska stöt
bottnens medelpunkt. Tärningen tillverkad i 2 delar, 
insättes efter ofvanbeskrifna grunder. 

F änghålskanalen i alla kanonerna har en diame
ter af 5,34 m.m ., hvilken sedermera på en längel af 60 
m.m. från tärningens öfre ända uppborras till8,3 m.m. 
diameter, för att lemna utrymme · åt cle vid flottan 
begagnade friktionspennrören. . . 

Stålbanclen t illverkas numera vrcl Motala mekam-
ska verkstad af pucldelst ål. 

Till verkningens gång är i bufvuddrag följande: 
Af f <ir änclamålet lämpligt bessemerstackjern fram

ställes puclaelst~ le t i form af bollar, som utvalsas till 
r åskenor. Råskenorna afskäras i lämpliga längder och 
hopläggas till paketer, hvilka efter uppvärmning till 
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vällvärme utvalsas till stänger. De erhållna stängerna 
afskäras i bitar ånyo, hopläggas i paketer, som efter 
upphettning i vällugn utvalsas till stänger med tra· 
pezformig genomskärningsarea. När stången sista gån
gen utkommer från valsverket, upplindas den genast 
på en konisk dorn till spiral. Beroende af det tilläm
nade bandets storlek, hopläggas 2 eller 3 spiraler, hvil
ka efter uppvärmning i vällugn föras under ångham· 
maren der de slås ihop. Till de mindre banden an
vändas blott en spiral, hvilken behandlas på samma 
sätt. Efter förnyad upphettning utvalsas de smidda 
banden i ett tyresvalsverk, hvarefter de grofsvarfvas. 
För att gifva bandet den nödiga elasticiteten sträck
härdas det, hvilket tillgår på så sätt, att det efter upp· 
värmning till gulvärme Slittes på ett block hvars yttre 
diameter är 9 m.m. per meter större än bandets inre 
diameter var innan det uppvärmdes. Blocket med det 
påsatta bandet neds~inl\es derpå i en brunn med rin
nande kallt vatten, h varest det får blifva till dess ban
det blifvit fulJlwmligt afkyldt. Härefter finsvarfvas 
bandet ut- och invändigt. Tappbandet tillverkas af 2 
band, mellan hvilka tapparn e, bvars inre ändar blifvit 
tillplattade och spetsade, läggas; hvarefter det hela, 
efter förutgåemle upphettning, slås tillsamman under 
ånghammaren. 

För att vid besigtningen pröfva om banJen ega 
den tillbörliga elasticiteten, uttages af leveransen ett 
eller flera af Je till utseendet sämsta banden för un
dergåenJe af Jet s. k. elasticitets-profvet, hvilket till
går på så sätt, att profbandet efter uppvärmning på
sättes en ihålig cylinJer af kanontackjern af samma 
höjd som bandet. Cylinderns yttre diameter afpassas 
så, att bandet får en spänning af 1,75 m.m. på hvarje 
meter af omkretsen vid beröringsytorna. Cylinderns 
inre diameter är lika stor merl den kanonens kaliber, 
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för hvilken banden äro afsedda. Minst 48 timmar ef
ter påkrympningen bortsvarfvas den inre tackjernscy
lindern. Sedan bandet på detta sätt blifvit frånskild t, 
får den permanenta utsträckningen det möjligen un
dergått ej öfverstiga 0,3 m.m. på hvarje meter af dess 
inre omkrets. De profvacle banelen få ej användas till 
kanonerna, utan kasseras. 

Ehuru pudclelstålet tillfölje af dess fram::.tällnings
sätt mer än andra stålsorter är förorenallt af medföl
jande slagg, hvilket i tunna lameller lägger sig emel
lan det rena stålet , så är det å andra sidan, tillfölje 
af dessa mellanliggande små slagglameller, mindre ut
satt för att brännas eller få en kristallinisk textur 
under de många upphettningar det måste genomgå, in
nan bandet blifver färdigt. 

En del af elen i stålet qvarblifvande slaggen pres· 
sas ut genom valsningen, samt under ånghammaren, 
men en del stannar qvar och lägger sig emellan spi
ralerna och hindrar dem att välla tillsamman. Om 
slaggen uneler en derpå följande operation ej rinner 
bort, uppstår på sådana ställen mörka ränder, och om 
slaggen viil runnit bort, men hettan ej varit stark nog 
för att stålet kunde välla, uppstå sprickor, hvilka då 
alltid äro i spiralens riktning. 

Då stålbanden i samma lager å kanonen ligga 
stumt emot hvaranclra, och såleLles ej hafva annat än
damål än att, om möjligt, förekomma kanonens spräng
ning efter generatricen, samt att, för elen händelse ka
nonen sku1le springa, så mycket som möjligt samman
hålla sprängstyckena att de ej skada den del af ka
nonbetjeningen, som står bredvid pjesen, så fil' det tyd
ligt att vällsprickor, såvida cle ej äro särdeles betyll
liga, ej kunna inverka skadligt på bandets hållfast
het. Kontraktet medgifver också att banden få hafva 
mindre sprickor i spiralens riktning. Skulle deremot 
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sprickor förefinnas , som sk}tra flera spiraler tvärt af, 

så är bandet odugligt. Då en eller fl era spiraler hop

läggas till ett band, så kunna emellan de hoplaggcia spi

ralernas ändar, äfven uppkomm a väl lsprickor, som ej 

följa spiralens riktning, utan stundom gå nästan tv~irs 

för en spiral; men dessa, som ej äro farliga, igenkän

nas lätt från en spricka förorsakad af bräcka dels 
. ' 

derigenom att en sådan vällspricka ej är längre iin 

den till spiral upplinelade stångens höjd, dels ock der

af, att vällsprickan är 1'emn och OJ. tacro-io- Är bandet 
, bb o · 

deremot bräckt, ~Jå går en sådan Sl)l'icka vanlio-en tvärt 
t o 

öfver hela bandet, samt är oftast ojemn i lmnten. 

P r o f s le j 1t t 11 i n g c n. 

Vid profskjntningen, hvartill begagnas de i kon

traktet bestämda laddningarne, uppmätes hvarje kar

dus till längd och diameter. 

Alla projektilerna införas beroende af pjesens kon

struktion antingen till ett bestämdt afstånd från lm

nonens bakre plan, eller ock till dess deras stopplmap

par taga stöd mot stopprofRornas afslutning. 

Skulle under profskjutningl'ln bakladdningsmeka

nismen efter något skott med svårighet manipuleras, 

så kan detta bero antingen af t ätringen, stötbottens

skrufven eller af båda tillsamman. Skulle tätringen 

nemligen vara af ett så föga elastiskt material att den 

efter skottet ej förmår atertaga sin ursprungliga form , 

kan skrufven ej öppnas, sam t återstängas, utan svå
righet. 

Skulle deremot stötbottensskrnfvens eller skruf

moderns gängor i kanonen tillfölj e af ett högt gastryck 

satt sig något, så försiggår äfven skrufvens manipula
tion med svårighet. 

Vore nu bakladdningsmekanismens öppnande och 

stängning försvårad blott derigenom att tätringen er-
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hållit permanent utvidgning, undersökes detta med lätt

het, sedan den felaktiga tätringen blifvit borttagen 

eller utbytt. Är skrufvens öppnande deremot försvå

rad deraf, att gängorna å stötbottensskrufven eller i 

kanonen satt sig eller tagit skada, kan man ej förr än 

skrufven blifvit omslipad se om felet är beroende af gän

gorna enbart, eller af dessa och Hitringen tillsammans. 

Då till profskotten så höga laddningar användas, 

att krutgas~ns maximitryck på stötbottnen uppgår till 

omkring 2,000 atmosferer, stukas ofta gängorna i ka

nonen r edan efter 1 skott, så att slu ufvens öppnande 

och stängning blott mecl svårighet kan verkställas, men 

sedan skrufven efter profskjutningen blifvit omslipad, 

. tyckes den ej vidare hafva benägenhet att fastna, så

virla elen ej blifver öfveransträngd. 

Exempelvis kan nämnas, att under nu pågående 

jemförelseskjutning mellan 2:ne kongl. flottan tillhö

rande tl",os kanoner, h varunder 280 skott med hvardera 

kanonen blifvit skjutna, de respektive kanonernas stöt

bottensskrufvar, sedan de efter profskotten blifvit om

slipade, aldrig visat bentigenhet att vidare fastna; utan 

har deras manipulation försiggått med samma lättbet 

so~ före profskjutningen. 
Efter profskjutningen omslipas stötbottensskrufven 

å alla flottans kanoner, Mven om elen ej under prof

skjutningen fastnat, dels för att förekomma en dylik 

olägenhet sedan kanonen blifvit utlemnacl till tjenste

bruk, och dels för att fullständigt befria gängorna frc'ln 

all smuts, då kanonen, sedan den blifvit levererad, ofta 

får ligga längre tid obegagnad. Af detta senare skäl 

slipas också kanonens reffior efter profskjutningen. 

Efter profskjutningen besigtigas kanonen såväl ut

som invändigt. Stör sta uppmtirksamhet egnas dock 

åt gängerna i kanonen, Binghålstärningen, samt huru

vida nya gjutfel visa sig eller fö rut befintliga förstorats. 
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Skulle uneler skjutningen stötbottensskrufven fast

na :så hårdt, att uen blott med svårighet kan öppnas, 

samt man om möjligt gjort sig förvissad om att detta 

ej 1ir förorsakallt af att tätringen erhållit permanent 

utvidgning, så är detta en antydan om, att kanonen 

blifvit hård t ansträngd, och har pjesen blifvit öfveran

strängd uppstå sprickor i bottnen på skrufmoderns 

gängor, vanligen i den främsta. Oaktadt en sådan 

spricka, kan pjesen ännu uthålla flera skott, men spric

kan är dock alltid ett ((g if akt(( att den ej längre är 

tillförlitlig. För den skuld undersökes pjesens gängor 

på J et nogaste med ljus och spegel efter hvarje mer 

ansträngande skjutning och synnerligast efter prof
skotten. 

Fänghålstärningen undersökes medelst mastix-af

tryck, ljus och gallerkrok Stor uppmärksamhet fä 

stes vid hvarje utbränning, om man kan befara att 

den går igenom tärningen in i kanonen, samt om öpp
ning uppstått emellan tärningens båda delar. 

För hvarje pjes finn es förteckning öfver de gjut· 
fel, som äro fore profskjutningen. 

E.fter profskjutningen undersökes med gallerkrok, 

huruv1da dessa äro fortfarande rena eller om de un

der skjutningen blifvit större, äfvensom om nya fel i 
foljd af skjutningen uppstått. 

Bakladdningskanonerna3 r effior undersökas med 

liitthet , om man medelst en spegel, placerad vid pje

sens motsatta ända, inkastar solljus i loppet eller i 

brist på solljus placerar ett ljus i den motsatta öpp
ningen. 

Vid besigtning af loppet i framladdningskanoner

na användes en spegel införd till stötbottnen, samt en 

reflektionsspegel vid mynningen, då solljus är att till

gå, i brist deraf undersökes loppet med en bottenspe

gel, samt ljus, som på en käpp införes i loppet. 
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Efter profskjutningen kalibreras kanonerna i kam· 
maren och reffiorna. 

Utvändigt undersökes huruvida stålband och tack· 

jern undergått någon förändrin@: vid profskjutningen. 

P r o j e k t i l e r n a. 

Projektilerna till ofvan beskrifne kanoner äro af 

2 hufvudslag: massiva och ihåliga spetsprojektiler . 

De massiva spetsprojehtilerna tillverkas af kon

trollerallt ka11onjern, hvilket, sedan det hlifvit omsmält 

i flamugn , nedl edes i projektilformarne, hvilka äro upp

stäilla på båda siuor om en från ugnen ledande ränna. 

Formen till den massiva projektilen består af 2 

Jelar nemligen kokill och flaska. Kokillen af gjutjern 

är formad efter projektilens ogivala del, och ofvan på 

kokill en iir placerad gjutflaskan i hvilken är medelst sanJ 

uppformad projektilens cylinllriska del. 
I kokillen kommer det smälta jernet i Jirekt be-

' röring meJ ytor af betydligt Higre temperatur, }war-

igenom jernet i projektilens ogivala del blifver delvis 

härdadt. Den del af projektilen deremot, som gjutes 

i flaskan, blifver under vanliga förhållanden ej härdad. 
Äfven vid gjutningen af de massiva spetsprojek

tilerna, gjutes en profstång för bedörnande af jernets 

hårdhetsgrad, hvilken får variera mellan 2+ och 5-

klassen. 
Dessutom är enligt kontraktet bestämllt, att den 

oknappade proj ektilens specefika vigt ej får understiga 

7,30 och ej öfverstiga 7,65. 
De ihåliga spetsprojektilerna voro vid slutet af 

1877 alla spränggranater, hvilka tillverkas af vanligt 

gjutjern, nedsmält i kupolugn; men som specifika vig· 

ten för de större granaterna fl j får understiga 7,10, 

samt för 4'',1 granaterna 7,o5, så måste alltid en del 
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kanontackjern ingå i beskickningen, för erhållande af 
en produkt med lämplig hårdhetsgrad. 

K a n o n e r n a s k o n s t r n k t i o n . 

För dem som önska närmare detaljer angående 
kanonernas konstruktion, hänvisas till faststäida rit
ningar, men då flertalet officerare ej hafva behof af 
att känna alla detaljer, sil lenmas härmed en i tabell
form uppsatt förteckning öfver de hufvudsakliga måt
ten, äfven som öfver de laddningar, som användas vid 
kanonernas profskjutning, krigsladdningar, samt de 
med dessa laddningar erhållna resultater. 

Då 9'',24, 8'',08 och 5'',133 kanonerna äro af samma 
konstruktion, äro de hopförda; 4'',1 kanonerna, såsom 
af svensk konstruktion med alla mått i tum, tao·äs 

b 

för sig. 

Konstruktioustabell. 

9',24 l 8" 08 l 5" 63 , , 

Kanonens längel mellan båda l 
ändplanerna . . .......... m. m. 5323 4560134:-35,21 Från stötbotten till myn-
ningsplanet . . ......... kaliber 17,7 17,4 19 

Längd af loppets reffiade del m. m. 4109 3506,5 2759,2 
d:o reffi:s djupaste del )) 1584 1083 1114 
d:o d:o grundaste , 

" 2525 2423,5 1645,2 
d:o krutkammaren till 

reffiornas början ........ 
" 762 677,5 427 

Från främre tätringsläget till 
projektilens bakplan ..... 

" 775 678 593 
Från kanonens bakplan till 

främre tätringsläget ..... 
" 452 376 249 

Från kanonens bakplan till 
4031 bakre tätringsläget ...... 

" 340 219 
Längd af stötbottensskrufven 

'' 324,51 275 180 
d: o kanonens bandade del 

'' 2598 2000 1660! 
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Längd af 2:a bandlaget. . . . " 
Afstånd från kanonens bak

plan till tappcentrum . . . . " 
Afstånd från kanonens bak

plan till tyngpunkten. . . . , 
Afstånd från kanonens bak

plan till fänghålet . . . . . . . ,, 
AfsHnd från siktklackens 

framkant till kornets spets ,, 
Fasta sigtliniens vizirvinkel min. 
Afstånd från kanonens bak

plan till sidokornets spets m. m. 
Största diametern öfver yttre 

bandlaget. . . . . . . . . . . . . . . " 
Diametern öfver inre band-

laget.. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Diar1letern af kanonens eylin

driska del under banden 
"Serrage" för yttre bandlaget " . 

d:o , inre cl:o 
Kanalens sammandragning 
förorsakad af inre bandlaget 71 

Kanalens sammandragning 
förorsakad af yttre band-
laget . ......... . . . . . . . . . , 

Km~onens diameter vid myn
nmgen . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Afst!tndet emellan tappskif-
vorna ....... . . . . .... . . . 

Tapparnes längd ......... . 
cl:o diameter . .. . ... . 

Stötbottensskrufvens diame-
ter öfver gängorna . .... . 

Stötbottensskrufvens diame-
ter öfver lifvet .... .... . 

Gängornas å stötbottensslnuf-
vens stigning ....... . .. . 

Krutkammarens diameter .. 
Främre tätringslägets minsta 

diameter ...... . ... . ... . 

" 
" 
" 

" 
,, 

" 
" 
l) l 

9",24 l 8'',08 l 511
,63 

2158 

18301 

18251 

610 

1817 

l ö17 1315 

1507 1263,2 

500 350 

1850 1549,8 1384,5 
16 16 16 

1GOO,s 1430 

1142 990 644 

982 850 
l 
l l 

832J 720 502i 
1,1 1 0,9 
1,1 0,9 

O,!G 0,19 

0,14 0,11 

490 440 

1164 1020 
200 230 
274 240 

34:\SG 303,5 

326 

24 
287,6 

301 

288 

191 
252,8 

262 

0,7 

0,18 

300 

684' 
1501 
1901 

2231 

211 

16 
177,7 

188[ 
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Bakre tätringslägets minsta 
_diameter ..... ... ... .... m. m. 

Diametern inom reffiornas 
botten närmast kammaren 

Diametern inom reffiornas " 
botten å grundaste delen 

Kalibern . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Reffiornas antal . . . . . . . . . . st. 

d:o bredd. . . . . . . ... m.m. 
d:o utgångsvinkel . .... . . 

Reffiornas stigning är parabolisk. 
Af;:;tånu från refllornas bör-

jan till parabelns spets .. m. m. 
Kanonens vigt meu bakladd-

mekanism ....... ... .... sv. ett. 
Kanonens vigt utan bakladd

mekanism . . . . . . . . . . . . . . n 
Bakvigt, då mekanismen är 

insatt ................. . ,. 
Projektilen. 

Massivaspetsprojektilens vi"'t 
Ihåliga d:o d:~ " 

tom............. .. . , 
u:o . rymmer styckekrut " 

Längd af massiva projekti-
lens ogival ..... . ....... m. m. 

Längd a~ ihåliga projekti-
lens og1val . . .......... . 

Ogivalens radie för massiva " 
projektilen. . . . . . . . . . . . . . r. 

Ogiva~ens. radie för ihåliga 
proJektilen. . . . . . . . . . . . . . " 

Ihåliga projektilens hela_längd " 
d:o d:o godstJock-
lek (minsta) ... . ....... . 

Diametern af projektilens cy- " 
lindriska del ........... . 

Diametern öfver styr· och " 
stödknappar . . . . . . . . . . . . · , 

9",24 8'',os 5",63 

318 274 199,5 

287,6 252,8 177,7 

284.4 250 175,2 
274,4 240 167,2 

5 5 5 
60 55 38,G 
60 60 60 

286 135 58,6 ' 

57000 34483 12500 

56000 33932 12300 

153 

508 

390 
26 

710 

339 

229 
10 

642 

115 

76 
4 

330 280 198,9 

316 258,3 175,5 

470 390 282,07 

492 390 282,07 
716 514 363,15 

47 43 29,7 

271 ,5 237 164,2 

284,6 250,2 175,2 [ 

- ·t n1 -

1 8 ',:n l 9 ',os l 5",G3 

Diametern lifver stoppknap- ~-· i 
parn e .. .. . ... ... . . .. ... m.m. 1 277,41 

Stopplmapparnes antal . . . st l 3 
d: o diameter Yid l l 

godset . . ... .. . ... . ..... m.m. l 15! 
Styrknapparnes diameter Yid l 

godset . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. j' 58 
Stödlmapparnes hrerl1l Yit1 l 

godset. . . . . . . . . . . . . . . . . . , :1 3H

1

: 

Vi d JH'O{sl;jutnin.rtP?l an1•iinrlrt 
laddtlin.lJar. 

(a) 3 skott, Jl1E'n maSSlY pro- l 
j ektil och 4' ',9 krut ... . sv. rit. 75 

(a') 3 .skott metlmassi\· pro- J 

Jekttl och styckekrnt. . . . . , 

90 

i 
53 

i 
1 

361 

l 
i 

50! 

60 
(b) 2 slwtt mecl massiY pro

jektil och 4·' ',9 krut... . . , 
(b') 2 skott med massiv pro

jektil och styckekrut . . . . , 
Kartlusdiametern mell a, a ' , 

b, b' ... . .............. m.m. 
Kardus längd mecl a, a · . . . , 

d:o n b, lY . . . , 

2~0\ 2201 
600'ej npp 111.1 

710 G12\· 
Förlatlllning med a , a längd 

1/ l 

. 169,:1 
3 

16 

150 
300 
4001 

l i kaliber . . . . . . . . . . . . . . . , 
Förladdning med b, b' längel 

i kaliber . . . . . . . . . . . . . . , 
Projektilens utgångshastighet 

~ l 
Oj 'il\ 

354\ej nppru 
1 

l 

med a, a' . . . . ... . . . . . meter. 285 

413 399 
Projektilens utgångshastighet 

med b, b' ... .. ... .. .. . .. , 
Krutgasens maximitryck :på 

stötbotten med n , a' . . . atmosf. 1200 ej upplll. ej tn iit l; . 
Krutgasens maximitryclz på 

stötbotten med b, h' . . . . , 2060 1720 d:o 

Eme1lan ofviwnämnde k anoner, hvilka i hufvudsak 
äro enligt samma system, förefinnas några mindre olik
heter med afseende pil det sätt projektilen styres 

11 
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under dess insättning i loppet, dess centrering, samt 

det sätt på hvilket reffiornas djup aftaga. 

I alla tre slagen af kanoner styres projektilen 

under sin gång genom li:rntkammaren på så sätt, att 

en fram- och en bakknapp gå i en reffia anbringad i 

kamrnarens nedre del. 
Denna bottenreffia sammanbinder reffian .AJ. l med 

den å ladclbryggan befintliga rännan. 

Bottenreffian, eller som den oeh kallas styrreffian, 

är i 9 '',24 och 5",63 li:anonema närmast tätringsläget 

nedsänkt l m.m., och fortlöper med samma djup intill 

100 m.m. från reffiornas början, från hvilken punkt 

styrreffians botten är förenad med botten i reffian .A'i. 

l medelst en jemnt ;;tigande backe. 

I 9 ',24 och 5",63 kanonerna äro alla 5 reffiorna 

närmast krutkammaren lika djupa, och diametern till 

den reffiornas botten omsh·ifvande cirkeln är på detta 

ställe lika med krutkammarens cliameter. Ifrån krut

kammaren aftager el j up et under jemn stigning, samt 

lika mycket i alla 5 reffiorna, till dess på ett i tabel

len uppgifvet afstånd reffiorna erhållit sitt minsta djup. 

Detta djup bibehålles setlermera under den återståen

de vägen till mynningen, och kallas reffiornas grun

daste del. 
Uti S'',os kanonen deremot iir den genom krntkam· 

maren gående styrreffian uppböjd l m.m. öfver kam

marens botten. Utan någon förändring fortsätter styr

reffian genom kamrnaren tills <len sammanfaller med 

reffian a~ti. l, hvars botten vid reffians början har sam

ma afstånd från kanonens kärnlinie som styrreffians 
botten. 

Diametern till elen de återståen<le 4 r effiornas bot

ten omskrifvande cirkeln är närmast krutkammaren 

lika med krutkammarens diameter. 

l o, 

- - l ():~ -· 

Från kammaren bibehålla alla G refr1orna sa mma 

djup de hade vid bö1'jan nm1er en liingd af 523 m.m.; 

h~ieifnlll aftaga J e a! la lJ J, djupet intill dess de på 

L0tl3 m.m. från kammaren uppnått det minsta djupet, 

som de umlcr den [iterståcnclc delen af loppet bibelJLUla . 

I 8",08 kanonen finnas inga stopprefl-lor . 

I 9'',:2•1 kanon en an bringas 1m mera 3:ne E<toppreffior 

midt pcl bommen emellan r eiHom a 1 och 2, 3 och 4 

sam t l och 5. Stoppr cfllornas af;:; lnb:i.ng bli1~jar 70 

m.m. från krutkammaren. 

I f)'',r,3 kanonern a finna s iif\en ledes 3:ne stopp

rc·ft1or, anbragta, midt på bommen mellan samma reffior 

som i 9 ' ,2'1 kanonen . StopprefHorna i dessa kanoner 

äro dubbla och af dessa voro de korta reffiorna af

sedda för granatens-, samt de långa för den massiva 

projektilens stopphnappar. K u mera an bringas stopp

lmapparne på gran aten stt, att granaten vid laddnin

gen kanuner på lika afstån<l från stötbottnen som den 

massiva projektilen. 

Som stopprefHornas ändamål icke allenast är att 

stanna projektilen på ett gifvet läge i kanonen, utan 

äfven att centrera projektilens bahplan före skottloss

ningen, så är af vigt att projektilen vid laddningen 

införes med så god. fart att dess stoppknappar taga 

stadigt stöd mot de resp. stoppr effiornas afslutning, 

och clå diametern öfver stoppreft1ornas botten varierar 

med kanonens kaliber, så kan projektilen, clå den in

föres, ej alltid på millimetom stanna på lika afstånd 

från kanonens bakplan i olika. kanoner, och i följd här

af bör projektilen ·i kanoner, fö1·sellda med stopprei-Hor 

af ofvannämnde konstruktion, alltid införas så långt 

den kan gå, oberoende af om miirket på siittarestån

gen skulle komma en eller annan millimeter innanfö l' 

kanonens bakplan. 



- 1G4 -

4",1 k a n o n e 1' n tt . 

Dessa kanouer ~i ru fö r ::>edtl a med 4 st . djupa oeh 

4 st . grumla r efHor. De föna för styrknapparne, oc!t 

de sedn are för projektilens s t.ödknappar. 

l lefHoruas kon::;t.rnktioa ~ir i öfrigt i öfYerenss täm

melse med det af landtart illeriet för f~iltkanoner be

gagnade s. k \Vredeska systemet -

De grnncla r effioma börja i 4 ·, 1 kanonen 4,1 tum 

n~irmare stötbottnen ~in Je Llj up a reffiorna, ell er lika 

längt 'som afståndet ll1t'llan stöd- oeh l>akre styrkll ap

parnes bakkanter . 

Som reffian ~il:i. l börjar vill kammaren i höju meJ 

den högra tuppens centrum, st1 börj a Je 4 djupa r eff

lorna vid kammaren i pj esens genom birnlinien gåen

de Yertikal- och harizontal plan , dit deremot J e grunda 

reffiomas början iiro midt emella n dessa planer. 

ViLl skjutning med 4 ', 1 k anonen bör viska ren all

tid vara väl blött, ty elj est 1mm1e projektilen efter 

några skott fastna i loppet, tillfölj e rleraf att de skarp

kantiga zinkJmappame rifva up p, samt skjuta framför 

sig den tor r a hutsiaggen, hvilken lägger sig emellan 

knapparue och reffiornas väggar, samt furorsakar pro 

jektilens fastläsni ng . 

Ko nstl'u ld.ionstahell föt· 4'',1 lmn onen. 

Ranonens längel från drufva ns centrum t ill 
mynning:;;planet .... . .. . .. . . . .. · ... . ..... . 

Loppets J ~lngd från stötoutten till mynniugs-
pl anet ... ......... .. . . .... .. . . . .. ... ... . 

Loppets ~ äng(~ från stö tbotten till mynnings
planet 1 kaltber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Längd af kanonens i.Jamlal!e del . ... .. . . .. . . 
:Från Jrufvan s cen trum till tapp~entmm . .. . . 

" " , 1, tyngdpunkten .. . . 

Tum. 

90,961 

82,95 

20 
29,30 
35,7(; 
34,\lu [ 
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Från sigtklac1>ens framkant till kornets spets 
Från sig tskår ans , å nppsättnin gsstån-

gen till korn ets spets . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 
F asta sigtets vizirvinkel .... ... .. . ...... min. 
Afr;tåntl f'r :'tn stötbotten till projektilens bakpl an 

, , my nningen till cle djupa reftlornas 
afs1utning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Afståncl NR.n mynningen ti ll de g rnnda r eff-
lornas afslntning .. . . . ............ . .... . . 

Kanonens största diam eter öfver banden .. .. . 
, n , under , 
, vid mynningen . . . . . . . . . . . .. . .. . 

Bandens "setT<Jge". . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . 

Km;alens sammandragning förorsakad afband-
nmgen . . .... . .. . .. . ..... . .... . . .. . .. . .. . 

Afstånd emelhn t<Jppskifvorna .. . . . . ..... .. . 
Tappames längd .. . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . 

,, di ameter ................. . . .. .. . 
Krutkam marens diameter. . . . . . . . . . . . ... . . . 
Kalibern . . . . . . . ..... . . . ... . .. .. ..... . . . 
Diametern inom djupa r effiornas botten ... . . . 

, , grunda , , 
R eftlornas antal, dj upa . . . . . . ........ . . ... st . 

, , grunda . ........ . ... . . ... , 
, stigning är skruffo rmig, l hvarf på 

40 kaliber . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ...... . 
Kanonens vigt beräknad till . . .. ... . . . . sv. r/t. 

, bakvigt vill drufvans centrum , 

Granaten . 

Granatens vigt t om. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
, fylld, med iskrnfvadt rör . . . . , 

Sprängladdningens vigt .... . .. . .. . . . . [fl , 
Granatens hela längd ... ......... . . . ... . . . . 
Ogivalens längd . .. ....... . . . . .. ... . . ... .. . 

, radie .............. . .. . . .. .. .. .. . 
Minsta godstjockleken . . .. ... ... ... .. . ..... . 
Diametern öfver granatens cylindriska del .. . 

, , styrkn apparne .. . .. . . .. . .. . 
, stödknapparne . . . . . . . . ... . . 

Tum. 

30,15 

31,ou 
Hi 

9,65 

68,95 

73,05 
15,so 
12,30 
8,00 

0,0168 

0,00-1 
15,80 
4,00 
4 ,GO 
4,10 
4,10 
4,28 
4,14 

4 
4 

4500 
98 

33,25 
36,71 

2 ,71 
10,50 

3 ,79 
6,10 
0,65 
4,04 
4,24 
4,n9! 
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I'rofsl-ij utningcn mc(! 4' ',1 imnon en. 

5 skott ueL1 granat tarerad till B7 r/f. samt 
styekek ;·nt __ . _ . . . . . . . .. _sv. r/1. 6 ,50 

KarJnsen cliameter . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . tum 3 ,G !i 

., h ngi\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l O,oo 
1\n~tgaso : • .,; lllaxim itryek det ::; t örs t er- . . 

ll a lln a . . . . . . . . ...... __ ....... . . . . atmusf. 1860 
PnJjoktilelis n Lgtt nQ::; ]wst ighet störst er-

hitllna . . .... ·, . . - ~ .. . . .. .... . . . ...... meter LlOD 

Utdra; ur sl<jutpro tolio!l för flottans limHmcr 
af förntuiimnde l<ow;trul•tioneL 

a Massiv proj ekti l och 
4' ,9 krut laddnin
gens vigt . . . . . sv. rfl. 

a' lhålig J>roj ekti1 oeh 
4" ,9 ],{·nt laddnin-
gens vig t. _ ....... , 

K.rntgasen :~ maxum
tryck mecl a högst atm. 

Krntgas2ns maximi
tryck mecl a ll iigst ,l l 

Projektilens ntgiiHgs
hastighet mod a meter 

:Pro_joktilons utgångs
liastighet med a· 

b :Massiv }Jrojektil och 
4' ',<J krut lacldnin-

)) 

gens vigt ........ sv. rf!. 
Krutgasens maximi-

t ryck med b . ..... atm. 
P r oj oktilells u tgåHg-s

hastighet med b meter i 

90 30 

63, 25 

2060 . 21001 . 1424 

- PJ upp m rJ mH tL 

413 415 

448 

430 

418 

26 

110011 

384 

4",1 

-- 1G7 -

l 

c :Massiv projektil och -l 25 l' ,75 krnt vigt . . . sv.rfi. 
c' Ihålig projektil och 

25 7 l' ',75 krut vigt_ .. _. )) 

Krutgasens maxmu-
2010 trvck (högst) med c atm. 

Proj'ektilens utgångs-
440 hastighet meu ~ _meter 

Krutgasens max1m1-
1665 2050 tryck med c· ... . . atm. 

ProJektilens utgångs-
485 453 het mecl c· . . .... meter 

d Massiv projektil och 

-l 20-25 m.m. krut 
105 vigt .. . . .. .. .. : . . _sv. rft. 

Krutgasens max1m1-
1860 -l tryck_ med d. -

0 

••• • atm. 
Projektilens utgangs-

4261 - l -l hastighet med d meter 

F inspong i December 1877. 

E. Barnek ow. 
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~y ska pansar·skeppet "Peter den Store". 

. P eter den store, t illhörande den klass af nyaste 

t1dens pallsarfartyg, hvilken kallas Bröstvärns-monito

r ~_r, bö~jaue byggas i l\Iaj 18(:)9, nästan samma Jag som 

kol en till Devastation sträcktes i Portsmonth · elen o-ick 
f ' o 

a stapeln den 27 Ang . 1872, profvade sina maskiner 

första gången den l Ok tober 1874 och var ntrustad 

till sin fiksta expedition i Oktober 187G. '') Uneler 

dess lån~a byggnat1.speriod blef mycket ändradt i de 

u_rsprungl i_ga förslagen rörande såv~Ll skrof och bep:ms

rmg som mre anordningar. 

Fartygets tingtl i vattenlinien iir 349,5 sv. fot, dess 

bredd utanpå pansaret 66,5, och inom backningen 61 5 . 

fullt ntrn,3tac1t, är dess deplacement 96(:)5 tons. Sjelf:.~ 
skeppskro11pen riicker enda"t 3 ·J ·'> 3 - fot ofv - tt 

. '- , ~ n , , an \•a -

net. Brö.s tvärnet, inom hvilket de båda vridbara tor

nen strt, tir 1G9,u fot långt, och höjer sig 11 fet öfver 

vattenytan; i bröstvärnets m id t befinner sig skorste

nen, ~·nn tlton:kring hvi lken löper kommanrlobryggan 

me cl s1tt styr hus, som iir 29,7 fot öfver vattnet. Tor

nen nå . 3,7 fot öfver bröstvärnet; från det ta senare går 

fram till o fö rstiifve n en iifverhyggnud af jern försecl cl 

m cc~. ne:lg <u:~:u· . och sky-J ight.s, och på des;:, diick, so m 

utgor ±or tsattnmg af bröstv~irnets pansanliiek finnas 

t unna r elingar. 1 öfverbyggnaden äro amiral~ns och 

[Ltskilliga an(lra hytter. L~ings t föl'nt står en vridbar 

kran, som begagnas vid J~ittamlet af lle 4 Martins-an-

'' ) Efter Mitth eilllngen nus dem Ge biete des ~eewe Hens . 
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karena, som väga från 12,400 t ill 13,440 ryska li. (l 
ryskt ifi. := 0 ,96 sv. rll.) 

Akter om bröstviimet är cläcket, som ligger 3,7 

fot öfver vattnet, a lldeles fritt; en dast ett vanligt storm

däck g1 r midskepps akter öfver. Bepansringen utgö

res egentligen af en gördel , (se fig. l ) som midskepps, 

på en längel af nära 170 fot, höjande sig 11 fot öfver 

vattnet för att bilda sidorna af bröstvfirnet, omgifver 

fartygets för och akter till en bredd af 9,5 fot, hvaraf 

G,s öfver och 3,2 under vattenlinien. Den bepansracle 

skeppssidan är sålunda sammansatt: på trä-bordlägg

ningen sitta först (se fig. 2) ~ formade jern af 7" höjcl, 

(med träfyllning emellan) , derefter 12 1 teak och 12 1 

jern i 2:ne plåtlag, samt ytterst en trä-bordläggning; 

den ofvanför gördeln varande pansarväggen för bröst

värnet midskepps har 10'1 teak och 14" jern; tornen 

hafva 14 1 pansar på, 10" teak; deras yttre diameter är 

34,3 fot. 
Peter den store är byggd efter cellsystemet, har 

dubbel botten och dubbla sidor, och är genom 7 vat

tentäta tvärskepps-skott dela J. i 8 olika afdelningar, 

h vilka genom däck och långskeppsskott äro ytterligare 

delade i celler, så att dessas sammanlagda antal ut

gör 87. 
Fartygets undervattensdel har erhållit en yttre 

bordläggning af trä, som är kopprad; till byggnaden 

har uteslutande r yskt jern blifvit användt. Utan pan

sar kostar Peter elen store G,731,340 kronor; dess pan

sar är gjordt i EnglanJ., och plåtarne hafva der blif

vit böjda efter fartygets former . 

De båda maskinerna, h vardera af 700 hästkrafter, 

hafva vid profyen utvecklat ti,700 hästkrafter med 35 

.U. tryck i pannoma. 1Ied 64 slag hos maskinerna 

gjorde fartyget en fal't af 12,5 knop, men då maski

nerna skola göra 1)8 slag oeh utveckla 10,000 häst-
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krafter, hoppas man uppnå 13 knops fart. Propellern, 
efter Griffiths system, ä.r 4-lJlauig, har en diameter af 
19 fot och en stigning af 24 till 28 fot. Maskinerna 
äro gjorda hos Baircl & comp. i Petersburg, och kosta 
2,807,028 kronor. 

Ytkondensorerna förses med kallvatten medelst 
serskilda centrifugalpumpar, hvilka iifven kunna tjena 
som länspumpar. Sammanlagda rörlängden i konden
sorerna uppgår till niira 1 ,~3 eng. mil. 

Pannorna 12 till antalet, hafva hvardera 4 eldstä
der, och äro genom ett vattentätt skott fördelade i 2 
från h varandra alldeles skiljda rum. Rvarje panna har 
öfverhettningsapparat, och i\ngrören äro förseelda med 
separatorer i maskinrummet. Genom tvenne af hvar
andra alldeles oberoende rörledningar till maski
nerna och till 2:ne matarpumpar är pannans matning 
tillgodosedd. 

Kolen ligga i 25 boxar, som tillsammans ledigt 
rymma 1200 tons; h varje box utgör ett väl tillslutet 
rum, so m är försed t med runda hermetiskt slutna öpp
ningar, af hvilka de , som begagnas vid kolens intag
ning, hafva 10·', och de, genom hvilka kolen tagas vid 
eldningen, 24 '' i diameter. Kolförbrukningen vid full 
fart är 135 tons i dygnet; under vanliga omständig
heter och med 9 knops fart kunna dock 70 tons räcka 
för 24 timmar, och förrådet då förslå för 17 dagar, 
under hvilken tid fartyget kan tillryggalägga 3,700 
eng. mil. 

Artilleriet består af 4 st. 12" reffiade gjutståls 
bakladdningskanoner af 95,490 sv. {i. vigt, tillverkade 
vid Obuchoffska verken; 2:ne stå i hvardera tornet och 
af deras kursörlavetter, af generallöjtnant Festics sy
stem, äro 2:ne från nyssnämnde stålverk och 2:ne från 
maskinfabriken i Goluboff. 
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Af dessa 12'' , (40 tons), kanoner ~i l' o 6 tillverkade, 
hvaraf 4 fö r Peter den store och 2 för popoffkan vice 
amiral Popo ff; några ord om dem torde bir vara på 
sin plats . 

X~ir man i Ryssland be3löt sig för att inom lan-
det till verka grofva stålkanoner, till s a t tes en af artil
leri:oter och sjöofficerare beståe]l(1e kommittt'·, hvilken 
skul le yttra sig öfver lämpligaste konstrulhionen af 
elylika pjeser, eftersom :fl.ent olycksfall intrifl:'at med 
lle hittills uteslutanlle hos Krupp tillverkade stålka
nonerna, och derigenom ett visst misstroende mot de
sam mas hållfasthet blifvi t alstrad t. 

Scclan t alrih:a försök, anstälda af komi.tten, visat 
bebofvet af. att vicl tillverkning af så stora kalibrar 
som ifråga'i;~uancle , eller 3Qcm,5, göra ändringar i det 
af Krupp antagna systemet, beslöts på förslag af ge
neral :Musselius, att kanonen skulle bandas ända ut 
till mynningen; hållfastheten vann derpå, men pjesens 
vigt ökades med 9,410 sv. ll. Kanonens hufvurlmått 
(i m.m.) iiro pK figuren utsatta. Pansargranaten vä
o·er ()93 sv. !fl. , laddningen, af prismatiskt krut, 125 ,.., 
!{f., utgångshastigheten iir 1,435 fot. 

På grund af de urbräm1ingar , som vid skjntnin
O'arne visat sig, och hvilka efter 200 a 300 skott till
~agit så hastigt, att fara för kanonens hållfasthet upp
stått , har man, enär dessa urbränningar hafva till stor 
del sin orsak i till verkningens ofullkomlighet, (en rik
tigt homogen metall kan svl\ rligen erhållas vid smi
llamlet af så stora massor, äfven om man eger ett så 
kraftigt verktyg som de Obuchoffska verkens 50 tons 
ånghammare,) nu bestämt sig för att vill tillverkning 
af svåra stålkanoner hädanefter i loppet insätta en 
ståltub. Man r äknar på at t härigenom vinna större 
hållfasthet och isynnerhet längre varaktighet hos lop
pet, emedan man anser sig kunna lättare och mecl 
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större säkerhet g ifva den önskade beskaffc n h eten 

hos metallen åt ett tunnt rör än åt hela pjesens 

massa, och dessutom hoppas man att kunna göra en i 

loppet skadad pjes brukbar, endast genom att insätta 

en ny tub och sålunda göra en stor besparing. 

På dessa nyare kanoner kommer bandningen att 

sluta ungefär midtpå långa fältet, så att bandens an

tal, pi de· första pjeserna 47 (se fig.), nu blifva 36. 

Fig. 3 visar kanonen s utseende och sammansätt

ning; <len första pjesen af detta slag kostade 239,040 

kronor; dess härdade pansarbrytande granater väga 730 

ryska {/., unrler det att de vanliga granaterna väga 

708 rt.t. med en bprängladdning af 22 (t. vanligt krut; 

laddningen är 130 rlt. prismatiskt krut; karduserna för

varas j 2:ne durkar; projektilerna riro till största de

len stufvade på däcken och i bröstvärnet; 100 laddade 

granater förva ras i en serskild granatdurk. 

På platformen öfver tornen stå 4 st. och akterut 

på stormdäcket 2 st. 4-rll.ga gjntstålskanoner, i höga 

lavetter, Festics system, hvilka medgifva en elevation 

af 37°; dessa kanoner, som äfven kunna skjuta stup

skott helt nära fartyget, beherrska hela harizonten 
' 

under det att hvard era tornet förorsaknr för det an-

dras pjeser en dödvinkel af 16~; på kommandobryg

gan äro 2:ne st. P almc:rantz kulsprutor uppstiilda, så 

att de kunna bestryka hela harizonten och däcket. 

För att vrida tornen, lätta ankar, drifva pumpar m. m. 

finnas fö ljande hjelpmaskiner: 

2:ne tornvridnillgsmaskin er, hvilka skötas af torn

befälhafvarne. 

2:ne Harfields ångspel, som äfven kunna användas 

för handkraft , ett förut och ett akter; det förra kan 

äfven anviindas för att sätta ut torpedstängerna. 

4 centrifugalpumpar och 2:ne Friedmans ejectorer 

för att pumpa vatten ur rummen och cellerna. 
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En fast ocl1 en rörlig ångspruta för eldsläckning 

och dessutom en clonkey-pnrnp för att pumpa ut det 

sista af vattnet i cellerna. 

4 st. fläktar förse pannrummen och fartygets öf

riga delar med frisk luft. 

En hydraulisk press, dr.ifven mede1st ånga, tjenar 

till att höja och siinka kanonerna i tornen, äfvensom 

ti ll att föra den n t och in. 

2:ne sm:l :'ingspel ;iro af::;dJn f(it' att his;;a bl\ta rne 

och andra tyngLler. 

En elektri;;k lys::tpparat, Grammes system, tj enar 

till att bely sa närmaste omgifningen. 

Ångan , som behöfves för att drifva alla dessa ma

skin er , !~:aH t agas såväl fl'ån ch stor a pannorna, som 

från hjelppannor, af hvilka den ena är af vanlig kon

struktion, meJ 410 ll".-fots el<1yt.a, den andra är en 

B elleville-panna ; hvardera af dem har en serskild ma

tarepump. 
Utom alla dessa l1jelpmaskiner i egrntlig bern1ir

kelse, finna s, såsom förut ii r nänmdt, 4 centrifugal-

1mmpar och 2:ne matarepumpar till maskin erna ; för

ntorn ångpnrnpame finna::; 6 st. 7 tums Downtouspum

var och i maskinrummet 2:ne pumpar, som kunna kopp

las på propelleraxeln. Af båtar finn as ombord: 3 ån g

barkasser af 6,G och 3 hästar s kraft, en 16-huggare, 

en lO-huggare, en hvalbåt och en joll. 

Bemanningen utgöres af: chef, l detaljofficer, 5 

vakthafvande (hvaraf l torped-officer), 3 lotsofficerare, 

8 maskinist er, l läkare, l förvaltare, l prest, 6 

gardemariner , 43 underoffi cerare af olika slag och 

~92 man. 

Vid utruJatningen låg fartyget, med proviant och 

vatten för 2 mtmader samt 10() skott per kanon, 24,4 

fot för och 26 akter. 
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En j emförelse emellan Peter lien store och engel
ska bröstvärns-monito:·n Devastation lenm ar följamle 
r esultat: 

Peter d en ll e 1 · ~ s1nt i n n. olore . 
Deplacement , fnllt rustall tons 9,66i'> 9,298 
Maskinkraft .. . . ...... in r l. ldd'tr 8,500 6,663 
skeppssillans pansar . ... . . . t nm 14 12 

, backning af teak , 10 18 
, bordläggning af plåt , 3 1,5 
, motståndsförmåga 

mot proj ekt il . .. . . . . . . fot-t ons 210 140 
Tornens pansar . ..... . .. . .. tum 14 14 

, backning af teak. . . , 14 17 
, innerskinn . . . . . . . . . , 3 1,5 

j ~ktil. ~~ts.tå~~-s~~·~t~~ ~:~-~~~~~ 
1 210 180 

Under lika omständigheter skulle således P eter 
den store vara Devastation öfverlägsen i såväl anfalls
som försvarsförmåga. 

Den 19 Oktober 1876 föret ogs en längre proftur, 
under hvilken såväl fartyget som dess alla olika ma
skiner och flera vigt iga särskilda anordningar under
kastades praktiska prof. 

Pannorna hafva i förh ållande till sin ry md gan
ska stor eldyta. .Med hallt vat ten i pannom a erh ölls 
ånga af 35 {/. try ck eft er en t immes förlopp. Hj elppan
nan i rummet behöfver för uppeldning lika Hing tid, 
hvilket i betraktanlle af Jess änJamål iir fö r mycket. 
I Bellevillepannan fic k man upp ångan på 20 a, 25 
minuter. Lokomobil-ångsprutan, som är försedel med 
en FielJs panna, lenmade ånga efter 10 minuters på
eldning. Som maskinfolket var oöfvadt, ansåg man 
sig komma att i dessa afseende erhålla bi:tttre r esni
tater längre fram. 
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Vid ankarets lätt ande arbetade Harfields ängspel 
serdeles väl; 3 a 5 famn ar ketting hem~'indades i mi
Hnten. Harfields nyaste däcksstoppare hålla visserli
gen fast kettingen ganska bra, men ovisst är, hurn 
vida ej svårighet er uppstå, när man vid stark påkän
ning vill sticka ketting. Vid lättningen elen 23 Ok
tob er låg fartyget på 15 fo ts djup, och haJ e 50 fam
nar ketting ute. :Maskinen gjorde 200 slag i minuten, 
och ankaret togs hem p;t 11 minuter. 

Ankarets lägganJe på sin plats for fållning sker 
med en vridbar kran af sinnrik beskaffenhet; Je r till 
fordrades nu 10 a 15 minuter, men med mera öfning 
anses Jet komma att gå fortare. Katthaken hugges i 
en på läggen fast kettingsstropp, så att stocken och 
bugten af kettingen motväga armarue och flyen, !war
igenom ankaret kommer att hissa;; liggande hori-
zontelt. 

Vid profturen var brisen frisk, och alla uäcksluc-
korna, med undantag af dem , som my nnade ut på kom
mandobryggan, voro pålagde ; icke desto minlire var 
ventilationen nere i fartyget och luftens tillträde till 
pannorna i det hela så tillfredsställande, att man ej 
ansåg behöfligt att sätta fläktmaskinema i gång. 

Vinden bl åste fri skt vestlig, med en st.yrka af 6 
a 7 och segelfartygen förlie 3 r efvade märssegel. Vid 
gång rätt mot vinden voro långsskepp3rörelserna ej 
märkbara, och under J et att på förliga öfverbyggna
dens Jäck endast kom något stänk, ble t' densammas 
sidor öfverspolade af sjöarne. Aktee om bröstvämet 
bröt sjön öfver däcket, men vattnet rann lätt bort. 
När sjön togs på sidan rullade fartyget 12°; rörelse~·na 
voro i och för sig makliga. Vid gång för de vmJ 
upphörde rullningen helt uch hållet, och fartyget tog 
ej in vatten längre. 



-- 170 -

På R evals redd försöktes ptt h vad s1itt man skulle 

kunna hastigt ersätta ång- eller vattenrör, som under 

strid eller på annat sätt blifvit skadad~ - en sak 

som under alla omständigheter kan vara af stor vigt. 

Härvid använde man skruffiensar, som för de ombord 

varande pumpslangarue af Ynlkaniseracl kautschuk 

medföras i förråd , och h vilka IJassa till de vig·ti o·aste 
' 1 b 

aug- oc 1 vattenrören. Om en skada uppstår, bortta-

ges den söndriga rördelen och i dess ställe inpassas 

ett stycke slang. 

Vid försöken Llef ett 6" ånoTör ersa t t af en 2"'r' 
b • 

slang; det var ett rör som ledde till liugsprutan, och 

den tillströmmande ångan var l i k viii tillräcldio· fö r 
t 'f o b 

a t g1. va augsprutans maskin en hastighet af 100 slag. 

Till lättare åskådning i detta särdeles invecklade 

system af maskiner och pumpar, äro alla rör som leda 

til1 vattenpumpame blåmålade, och de, som
7 

leda till 

eldsläckningsredskapen, röda; ångrören äro kläelda med 

duk och språkrören hållas blanka. Enär man har 

eftersträfvat att kunna på en punkt samla så många 

apparater som möjligt - man kan t. ex. ur hvilken 

afdelning som helst i fartyget pumpa vattnet medelst 

2 ejectorer och 18 olika pumpar (hvaraf nära hälften 

gå med ånga) på en gång, och man kan låta 24 sprut

slangar verka samtidigt - så är naturligtvis antalet 

kranar, ventiler och vexlar utomordentligt stort. 

Den 24 Oktober lättades ånyo, och uneler återvä

g.en till Kronstadt, i smult vatten, inskränkte man sig 

till att pröfva de olika inrättningarne i det inre af 

fartyget. ._A~l a de för fartygets och maskinernas sty

rande behofhga apparaterna äro samlade i styrhuset 

på plattformen. 

Der finnas styrratter, de pneumatiska telegraferna 

or.h språkrören till maskinerna. För::,t hade man be

stämt sig för Alektriska maskintelegrafer , men sedan 
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den pneumatiska klacktelegrafen blifvit förbättrad af 

Winterhalter, beslöt man sig för att använd& den 

senare. 
En Strophometer, placerad inom synhåll för che

fen, sätter honom i tillfälle att i hvarje ögonblick lmn

na kontrollera verkställandet af sina befallningar till 

maskinen samt dennes gång. 

Den 25 Oktober pröfvacles de för kanonemas hanel

terande afseelda hydrauliska apparaterna. 'l'ornka.no

nernas lavetter äro konstruerade så att man ?tt kano

nen kan gifva 3 olika höjdställningar; från den mel

lersta af dessa kan pj esen eleveras 1° 1
/ 2 till 12°, från 

den lägsta kan elevationen 14'JI /~ och från den högsta 

kan depressionen blifva 2° 1
/ ,; i sistnämnde ställning 

blef vid skjutförsöket den 7 Nov. rel;:ylen 4,2 fot; elen 

730 ryska rtt. tunga härdade granaten, afskjuten med 

130 ift. prismatiskt krut, träffade vattnet 20 å 30 fam

nar från sidan. För att flytta kanonerna från lägsta 

till högsta ställningen, måste de lyftas 18", hvilket 

sker medelst en hydraulisk press; 3 sådan e finnas om

bord, en för handkraft i hvarclera tornet och en för 

ånga förut; med denna senare, som arbetar bäst med 

half kraft, höj es kanonen 18" på 30 sekunder, under 

det att vid försöken handpressen dertill behöfde 10 

• minuter. 
Med tillhjelp af dessa apparater sker kanonernas 

ut- och inhalning ganska lätt. 

Peter den store är det första fartyg, på hvilket 

ångkraft blifvit använd i vriclbara torn för att drifva 

hydrauliska pressar, afseelda för kanonernas manöv

rerande. 
Tornens kringvridning ett hvarf kan genom an

vändande af de dertill afsedela ångmaskinernas fulla 

kraft verkställas på l minut; man kan likväl bestäm

ma rörelsen så, att 10 a 11 minuter behöfvas för ett 
12 
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hvarf; omkastning i vridningen friin ena t ill andra hål

let sker på 6 å S sekunder. 

Samma dag blef vattentäta afdelningen .M. 5 och 

en kolbox fy l da me u vatten; sedan leddes allt vattnet 

till det förligaste rummet och blef derifr~ n utpumpad t. 

Kolboxens fyllning kom fartyget att kränga 3°. 
Profven med de olika maskinerna afsedela för far

tygets länsning lenmade följande resultat: de Fried

manska ejectorerna utpumpa 1,780, Gwynnes centrifu

galpumpar 2,063 och dy lika från fransyska firman 

Nent & Dumont 2,235 kannor i minuten. 

Den 7 Nov. blef Peter den store förtöjd i Kron

stadts hamn för att der öfvervintra. 
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En köpman och skeppsredare 
detta århundrade. 

början af 

F ö1·eilnrg 't siillsliapct Å. B. den .1:J Janu an· 1878. 
' 

(Insiindt). 

M. M. H. Hn. 

Det kan vara godt, att i denna ångans och fram

åtskridandets tid, i såviil kommersielt som indnstrielt 

afseende, ka~ta en bli ck tillbaka på förra tider då spe

kulationen, af bi'ist på konkunens, fick vara mera 

ostörd. Icke såsom om detta vore en alltigenomlyck

lig tid, långt clerifrån. Visserligen var denna tidlyck

lig för elen, som då e gel e en stor slef och _ kunde få 

sitta ensam vid grytan , ty fi"n·mögenheten och välmå

gan var då mera delall på färre h~inder än nn. Kom

mande tider g-jorde en sådan lycklig köpman platsen 

mera stridig, och litet lwar önskade äfven göra sin 

lycka med mer eller mindre framgång. 

H vem minnes ej, åtminstone de äldre af våra med

lemmar, huru i början af 1830-talet de få ångfartyg, 

vi då egcle, först voro anvi sade plats viLl Riddarhol

men, och seelermera då ångfartygens resor utsträcktes 

t ill platser inom Östersjön, man placerade de få , 

som vi då egde för denna fart, micH för packhuset, ja 

till och med, såsom ibland förhållandet var mecl en

gelska ångfartyget St. Geo1·gc och ångfartyget Svithiocl, 

som tra.fikeracle mellan Stockholm och Lii.beck, en plats 

till ankars utanför Skeppsbron, der också mycket rik

tigt en silfver~j enling , som en gEmg fl'ån banken trans-
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porterades till Svithiod, vid upphissningen plums~de 
i sjön och nedsjönk djupt i den lösa dyn för att der 
for alltid förblifva. Åtminstone hafva ännu ej någon 
af våra moderna dykare sökt att skaffa fram den i 
dagern, hur frestande det än skulle vara. segelfarty
gen to go då, i motsat& mot nu, brorslotten af platsen vid 
denna bro. Utom det att de gotländska kalkskutorna 
hade sin plats vester och (ister om den forna roddar
trappan i Stadsgården, placerades de ock utanför Gu
staf den III staty, - en föga behaglig syn från kongl. 
slottet. - Dernäst söder om dem ordnades i rader 
skånska jakter med bränvin, blekingsjakter och sko
nertar med bränvin och stäfver samt derefter skepp 
och briggar med lax, smör och andra produkter från 
Norrland och Finland. Derefter kommo i rader förbi 
packhuset de mera högförnäma Brasilie-fararne med 
socker- och kaffelaster samt slutligen till ankars ute 
på strömmen och invid varfven en mängd skepp och 
briggar, intagande laster af jern och plankor på Por
tugal, Brasilien och Ostindien. Importen af stenkol 
var då ännu knappt känd; Norrland var ej då öfver
svämmadt af ångsågar och norrmännen hade ej heller 
i någon nämnvärd mån börjat att köpa våra gamla 
skutor fUr att dermed utskeppa N ordands produkter. 

Ej kan det nekas, att icke denna tid, hade en viss 
poesi med sig, ty då fanns det ännu män och finnas 
ännu dem, som med en viss förtjusning slå upp Ros
valls navigation och betrakta vignetten på titelbladet, 
der under det för fulla segel gående skeppet, den sen
tensen af Adlerbeth finnes uttryckt: 

"Hvad slott, som trotsa skyn!" 
- - - bland vind och vågor trygga!t< 

Och det är från denna tid, som jag här i några 
få spridda drag skall söka att skildra en personlighet, 
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som bland slce]Jpsredare i Sverige spelade en ganska 
egendomlig ro l, nem l igen: 

Assessor Jakob Dnhbe. 

Huset .M. 14 i Stadsgården och egendomen Duf
näs på Sicklaön äro ställen i och utom hufvudstaden, 
som ännu bevara minnet af denne för sin tid så märk
värdige man, som haft lika många vänner och beun
drare som han haft fiender och afnndsmän. Hans 
meHt blomstrande period infaller uneler konung Carl 
Johans tid, en tid då han som skeppsredare, hufvud
sakligen från Gotland, utöfvade stor verksamhet. 

.Jakob Dubbe föddes på Gotland den Il Nov. 1769 
och afled här i Stockholm d. 11 Nov. 1844; alltså på da
gen 75 år. Om hans föräldrar vet man, att fadern var 
sjökapten och, några år efter det han blifvit enlding, 
förolyckades med man och allt vid Bornholm. Sonen 
Jakob var då 8 i\ r gammal. En enkefru, fartygets 
egarinna, tog vård om honom och satte honom i han
del hos enkefru Fåhrdus. Utom göromålen innanför 
elisken måste han utanför densamma göra tj enst med 
att sopa, springa ärende och nysta garn. Enkan Fåhr
dns var en stor manhaftig qvinna, som begagnade 
skinnkaskett och strängt regerade i sin bod. Pojken 
var qvick och r ask och kom allmer i gunst samt steg 
slutligen till hennes allt i allom och sändes till Lii
beck för att inhemta de nödvändiga hanclelslnmska
perna. Det var troligen detta stränga Fåhrdiska rege
mente, som inverkade på hans lynne och vanor under 
hela hans lif, ty han höll den strängaste tukt med 
sina underhafvande, såviil med skeppare och besättnin
gar som med inspektorer o0h torpare på hans många 
landtegendomar. I Liibeck vistades han i 3 år och 
hemkom derefter som en lång, vacker seigneur, som 
väckte uppseende både för sitt utseende och sin kläd-
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sel. H vad man kallar b ögfiLnlig var han dock ej, ty 

han lät aldrig öfver::;kyla med, att han som pojke dag 

för dag hade gått från hus till hns och fått s. k. 

matdagar. ., 

Vid den tiden då Dnbbe återkom frftn Liibeck till 

\Visby fanns der en tullförvaltare vid namn Forsutan, 

hvars dotter Anna, ett år förut blifvit vigd med en 

k. selcreterare Björnram, som på sjelfva bröllopsnat

ten rymde och medtog de silfverpjeser, som ntgjordt 

bröllopsgMI'Orna, hvarför hon sedermera blifvit skiljd 

från nämnde Björnram. Denna "viilborna" fr u Björn

r am var en fin men stolt qvinna. Hennes far var en 

äkta byråJnat, som såg ned på köpmannen med ett 

visst förakt. Kom en köpman till honom i något ären

de, ansågs det som ett bevis på hans vänskap och syn

nerliga artighet, om han t ill mannen yttrade ett "sitt 

ned l" Annars fick han vanligen stadna vid dörren. 

Till denna fru Björnram stod nu Dnbbes håg. Vac

ker var hon ocks?t, men nog voro hennes rikecl~mar 
fö rnämsta tjusningsmecll et. Endast en bror egde hon. 

Fadern satte sig likväl emot partiet, dels derför att 

dottern derigenom skulle mista sin nyförvärfvade adels

titel af "hennes nåd" och närmsta platsen näst lands

höfelingen vid midtlagsbor det, dels derför att Dnbbe 

var ung och fat tig samt nybörjare såsom köpman. lVIen 

Dubbe hade förvärfvat sig dåvarancle landshöfdingen, 

am iralen Rayalins synnerliga v~in skap och ynnest, h var

igenom Rayalin utverkade, att Dubbe blef förordnad 

att vara ombud fö r K. JH:ts flotta vid dess proviante

ringar på Gotland. Detta för viirfvade honom äfven 

assessors namn, heder och värdighet. Genom denna 

kungliga fullmakt kunde han t illegna sig titeln "ko- . 

nungens trotjenare(( och hans blifvande fru benämnin

gen ahennes nåd" samt rang öfver andra köpmansfru

ar, hvilket verkade rlcrhän att Forsman sh;tligen gaf 
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vika och Dubbe fick fru Björnrams hand. Kort der

efter dog · svät'fadern, h varvid Dnbbe ärfde förutom 

flera stadsegendo mar landtegendomen Rosendal , a/, mil · 

utanför Visby, jemte flera: andra egendomar på landet. 

Dermed var begynnelsen gjord till den stora framgång 

han fi ck so m köpman, så att han vid sin död i värde 

lemn acle efter sig om kring en half million, den tiden 

en kolossal förm ögenhet. 
Att Dnbbe under sin långa lefnadsbana skulle för 

dylika, den tirlen ovanliga, framgångar erhålla många 

afundsmän är naturligt. A f en energisk karakter och 

dertill djerf, så att han lätt öfverlistade alla intriger, 

so m spunnos omkring hon om, blef han orsaken till ota

liga berättelser om de äfve11tyr och faror för hvilka 

han var utsatt. Det g ick så långt, att man med. skjut

vapen traktade efter hans lif. Och härifrån daterar 

sig den ännu på Gotland gängse vantron, isynnerhet 

bland landtbefollmingen, att han stod i något intimare 

förhållande till menniskoslägtets arffiende. Dertill bi

llrog mycket , att han på sina resor åt landet medförde 

som betjent en neger, som han funnit bland besättnin

gen å ett på kusten strandaclt fartyg. Det är isyn

nerh et tL'e episoder fr i\n denna t id, som gaf stöd åt 

denna landtbefolkningens vantro, och som jag här vill 

omnämna fö r att rädda dem från glömskan. 

Då en handlande, i slägtled bekant ända in i våra 

dagar såso m skickliga j~igare från far till son, hos 

hvilken Dubbe med stränghet uttagit sina for dringar, 

en gång mötte Dubbe halfvägs mellan Rosendal och 

staden i mordisk afsigt och med skarpladdadt gevär , 

lade han an pft honom, men geväret klickade. Man 

började då ana om D ubhes förbund med djefvnlen och 

om hans osårbarhet. 
Som D nbbe var ytterst sträng mot underhafvancle 

och aldrig för lifvet kunde tåla någon, som var öfver-
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lastad, var det ej underligt, att han i häftiga ord och 
åtbörder utfor emot en torpare på hans egendom Ro
sendal, som förut gjordt sig flera gånger skyldig till 
en dylik förseelse. Torparen, som ämnade sig till sko
gen i och för vedhuggning, rigtade dervid yxan i hög
sta hugg mot Du b be, men yxan flög af skaftet långt 
bakom honom, och torparen skall härvid hafva nyk
trat till vid det sataniska leende som assessorns an
sigte företedde. 

Den tredje hlindelsen var af än farligare natur 
och skulle kunna hafva ändat sorgligt nog. Det var 
en mörk, ruskig höstnatt. Stormen hven i talltop
parne och regnet nedstörtade i strömmar. Dubbe be
fann sig å en längre resa nedåt södra delen af lan
det. Det ruskiga vädret nödgade honom att hafva 
sin r esvagn väl tillsluten med dubbelsufletterna, ett 
försigtighetsmått, som kom hans kusk, hvilken svurit 
hans undergång, Vlil till pass. Uppkommen på Mjden 
af en backe staduade kusken ett ögonblick, som han 
iblancl gjort för att låta hästarne pusta. Begagnande 
sig af detta ögonblick tog kusken upp en knif och 
halfkapade draglinor och annan påselning, hvarefter 
han hastigt dref på nedför nästa backe och med full 
fart körde ned i en myr, af hvilka det finnes godt om 
på Gotland. Det var nu en lätt sak för honom att 
befria hlistarne från vagnen och sjelf sitta upp på dem 
samt i karriere rida derifrån, lemnande Dubbe att ömk
ligen omkomma i kärret. .1\ien detta stod ej skrifvet 
i ödets bok. Hltndelsen passerade vid en af Dnbbes 
egendomar och en fiskare var just då ute och tjuf
fiskacle i myren. (Man påstår, om det är sanning eller 
ej , att Dubbe sedermera ~;t~imde honom för detta tjuf
fiske). Vid Dnbbes rop på hj elp tillskyndade fiska
ren med sin båt och räddade honom ut genom det 
sönderslagna vagnsfönstret. Man påstår, att kusken, 
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som ridit till närmaste gästgifvaregård och afgifvit 
ett annat skäl för olyckshändelsen, skall hafva förlo
rat förståndet då han tidigt morgonen derpåsåg Dubba 
ensam komma gående in till gästgifvaregården, sedan 
han tillbragt natten bos fiskaren och der fått ömsa 
torra kläder. 

Efter den betan vågade sig ingen på honom. Det
ta gjorde honom äfven till ytterlighet djerf, så att en 
natt då han ensam i en chäs kuskade på landsbyg-' . 

den, han kunde ingå i en vid vägen liggande smedja, 
som beboddes af en af hans argaste fiender, uppväc~a 
smeden, tvinga honom att friska upp elden med pu
sten och att sko foten på hans häst , som på vägen 
tappat ena skon. Dubbe ledde sjelf hästen in i smed
jan och höll upp hästfoten. Smeden hamrade, gnistra
de med ögonen och svor. Dubbe endast log. 

Du b bes hufvudsakliga verksamhet var dock skepps
rederi, hvartill sällade sig äfven bergningsaffärer på 
Gotlands kuster. lVIånga historier om hans hafveri
aff'årer sedan denna tid finnas; men de flesta, som äro 
dikterade af afundsjuka, hafva det enda felet att ej 
vara sanna, t. ex. bland andra, historien om det med 
jern från Kronstadt på Fårön strandade amerikanska 
skeppet, som, ehuru nästan alldeles nytt och endast 
något läck, kondemnerades och inköples för en spott
styfver af Du b be. J ernet skulle af honom omstämp
lats med svenska stämplar och sedan försålts som 
svenskt jern. Lasten, ehuru magasinerad, rapporte
rades till England qvarliggande på sjöbotten, hvadan 
den skulle hafva sålts i detta skick för ett par hun
dra riksdaler. Att något häraf är sanning vill jag ej 
bestrida. Några agenter funnos ej den tiden på Got
land att bevaka vederbörandes rätt. Men hvad som 

' 
är säkert, är, att Dnbbe förtjente orimligt på haveri-
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affärer under denna tiden. Han höll sig en mängd 
bokhållare, inöfva de i dylika affärer och hvilka bok
hållare ofta syntes resa med honom ut till kusterna . 
der han aflemnade än den ene än den andre. P?t en 
sådan resa en gång, då han just skulle fara tillbaka 
till Visby och var ensa m qvar i vagnen uti när
heten af Klintehamn, fick han se ett engelskt bark
skepp mell fulla segel styrande rätt emot land vid 
Klinte. Han skyndade m· vagnen och kom just lag
om fram till kaptenen, som sedan . fartyget törnat, 
hade landstigit med båten, oc·h mötande Dubbe gjor
de sin första fråga till honom: " Can I get some ta
bacco Sir?" 

Utom skeppsredare var äfven Dubbe trävaruex
portör, oeh under en del af sin verksammaste ·· tid · 
egcle han äfven 20 större och mindre . fartyg. Han 
byggde bland annat år Hlll en större brigg Jakobina, 
som föi'des af kapten Georg Ekströrn, hvilket fartyg 
mestadels gjorde resor på lVIedelhafvet, ' men äfven ett 
par gånger . på Nordam erika. Det var . aldrig ass ur e, 
radt, och befälhafvaren sände oupphörliga remisser å 
fraktbeloppen samt höll sig ute flera år, i sender, 
hvarför Dubbe sjelf kallade det för "mjölkkon ". Vid 
Dubbe:3 död 1844 hemkom till Visby denn a brigg: för 
sista gången, ännu förd af samme Ekström i 33 år; och vid 
r ealiseringen af Dubbes sterbhus, såldes briggen till 
Norge, och innan årets slut aflecl äfven dess befälhafvare. 
Ekström var en liten mörklagd man, hetsig och lif
lig; mera sydlännning än nordbo. J akobinas första 
last var det • nyss omnämnda' amerikanska skeppets, 
nemligim stångjern, å hvilka stanger Dn b be låtit sätta 
en stiimpel J. D. Vid briggens ankomst till London 
hacle några af Dubbes afundsmän begagnat sig af detta 
förhållande oeh der angifvit omstämplingen. Såväl 
fartyg som last blefvo tagna i beslag, men vid härom 
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an sUild rättegång kunde E kström lemna så klara be
r1ittelser härutinnan, att beslaget upphäfdes. Emeller
t id hade saken väckt uppseende i L ondon, och genom 
utgången samt beHLlhafvarens energiska uppträdande, 
belönacles han med att erhålla den mest lönande frak
ten pft Svarta hafvet, och så fortgingo under många 
år de gynnsamma händelserna att foga sig i hvaran
clra. Vid en sådan Medelhafstur kom han till Grek
land, befraktad med :Majs från Alexandria. Lastega
ren för.3ålde la.sten i smärre part ier. Då en gång bland 
myntet, som leronades i betalning, befanns ett metall
stycke som för eföll . Ekström ovanligt, rengjorde han 
det och det befanns vara "Franeiskanernas" sigill i 

' Visby klosterkyrka St. Karin. · 
Naturligtvis voro ej Dubbes vest~~rancle fartyg 

så styfmoclerligt behandlade som hans Ostersjöskutor. 
Detta kom sig deraf, att Dubbe hade en arg hushål
ler ska, mamsell Hoffman, som helt och hållet tagit 
J1I'OVianteringen om hand. Hon sörjde till och med 
fö r allt annat gods, ja äfven inventarier , som sän
des ombord på dessa fartyg. Detta fick en af Dub
bes Östersjökaptener, Bohm, nogsamt erfara. Han 
förde en skonert, som gick emellan Visby och Liibeck 
mecl trävaror och osläekt kalk eller s. k. packsten. 
Det var han som alltid skref till r edaren, Du b be, sina · 
bref kantade mecl tjoeka, upplinierade bläckstreck , 
liksom ram omkring en tafla, och började brefvet med 
i präntade bokstäfver: "Välborne H err AssessorJakob 
Dubbe, herre till Dufnäs, Rosenclal" o. s. v. alla egen
dornarue igenom. På hemresa från Lii.beck en gång 
hade han några dagar legat till ankars för motvind 
vicl Långören i Carls lu~ona skärgård. Han begagnade 
sig af detta tillfälle att måla utomborcls, men stackars 
Bohm han hade för elen breda hvita gången, hvar-

' med sk onerten var skylclrad, ej annat att begagna. 



- 188-

sig af än kalkfårg (det hade mamsell H offman nog 

sörjt för), och då vinden om natten kantrade om på 

sydvest med regnskurar, måste Bohm gå till segels 

och framkom följande dags afton till Visby i ett myc

ket "gentiW' tillstånd. Med afseende på proviante

ringen vet jag med bestämdhet, att något annat dric

ka än det mamsell Hoffman låtit brygga på en bland

ning af en- och granris bestods icke. Denna mamsell 

Hoffman lär ännu lefva vid några och 90 års ålder 

samt bo någonstädes långt uppe på Göthgatan. 

Ett undantag från denna proviantering gjordes 

dock då "Herr Assessorn" sj el f i egen person beha

gade som passagerare fara till Stockholm på sitt eget 

fartyg, jakten Enigheten förd af en son till nyssnämn

de Bohm. Man hade ej ångbåtar den tiden. Enig

heten var ej stort annat än en kalkskuta, som gick 

mellan Visby och Stockholm och lossade sin last mån

ga gånger vid Dubbes egendom Dufnäs. Sista resan 

Dubbe gjorde med Enigheten till Stockholm höll ock 

på att blifva bans sista här i lifvet, ty man var un

der nordlig storm hardt nära att drifva ned på grun

den Kopparstenarna. Under denna resa hade mamsell 

Hoffman för asse11sorns räkning medsänclt en hönshäck 

innehållande ett dussin höns. En dylik resa kunde 

ibland, om motvind inträffade, räcka 12 a 14 dagar. 

Besättningen, bestående utom skepparen, af bäste man, 

en pojke och en kock, hade med en viss afundsjuka 

sett huru assessorn lät sig hönsen väl smaka. Den 

klipske kocken, som var i komplott med pojken, hade 

en natt hållit en brinnande svafv~lsticka under näb

ben på en höna, och då assesorn om morgonen upp

kom på däck, rapporterade kocken med sin gnällande 

gotländska brytning: "Herr Assess --o-o-r! en höina 

är döid !" h varvid naturligtvis assessorn befalde, att 

denna "sjelfdöda"' höna ej finge honom serveras, och 
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på så sätt fick äfven besättningen en smakbit. Dy

lika nattliga mord skola hafva flera gånger upprepats 

under denna resa med samma hugneliga påföljd. 
Det är dock glädjande, att på Dubbes döda mull 

anteckna, att den behöfvande gick sällan eller aldrig 

ohulpen från honom , men ofta hände, då återbetalning 

skulle ske, att han bemöttes med otack, hvilket re

tade honom. Vid sådana tillfällen rann sinnet till och 

han blef motsatsen, hvarvid han tog ut af sin gälde

när allt hvad denne egde, om skulden utgjorde ett 

dylikt belopp. 
Som vanligen händer med sådana personer, var 

han ytterst mån om, att göra bekantskaper mecl högt 

uppsatta personer och var mycket road då han kunde 

få omtala, att han var vän och bror med sådana. 

Hans penningetillgångar blefvo ofta medel att vinna 

detta mål, så att han kunde göra utlåningar till bi

skopar, generaler o. s. v., ja till och med till Carl 

XIV J o hans gun:;;tling excellensen grefve Magn~ts 

Brahe, som vid sin död var hans gäldenär. Att Brahe 

sjelf till och med var inbjuden till hans finaste middagar 

i Dubbeska huset, .A'i. 14 i Stadsgården, vet jag sedan 

mina barnaår, som i detta hus tillbragts, derigenom, 

att mamsell Hoffman en gång visade mig alla de silf

vertalrickar, djupa och flata, samt silfverfat, som be

·gagnades vid dylika middagar. 
Blef Dubbe af niigon sådan högre tjensteman illa 

bemött eller forolämpad, var han långsinnad och hat

full i sina åtgöranden. Såsom ett bevis på detta se

nare må nämnas, att landshöfdingen baron Jakob Oe

derström, en längre tid styresman på Gotland, råkade 

i en svår rättegång mecl Dubbe, hvilken slutade der

med, att Cederström måste, ehuru allmänt omtyckt 

på sin plats, tagas fran Gotland af K. M:t och förflyt

tas till president i kammarkollegium. Den mångåriga 
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rätttegängen hade kostat Cederströni oerhörda sum
mor. Ännu i senare åren lyckades Dnbbe komma öf
ver ett syningsinstrument öfver Roma kloster, hvari 
Cederström ålades bet:yclliga utgifter för hnsröta, och 
hvilka Dubbe gladde sig mycket öfver att kunna ut
pressa. Han gjorde det också så väl, att CP-derström 
bl e f nästan ruinerad. Orsaken till den långa fwnd
skapen var till en början en embetsåtgärd af Ceder
ström, till h vars åtlydnad (elen rörde allmänna värnc
pligten på ön) Dubbe ej ville beqväma sig. Sedan 
kom dertill Dnbbes afvisande från hushållningsstlllska
pets sammanträde, der CeLlerström var ordförande. 
Cederström hade ställt poster vid dörrarne och med 
tillsägning, att om Dubbe kom, han ej skulle insläp
pas. Detta orsakade rättegångens början. Båda fingo 
plikta flera gånger för ohemult skrifsätt och måste 
betala oerhörda penningesummor, då de fingo hålla 
sig advokater i Stockholm., emedan målen mest lågo i 
hofrätten o. s. v. 

Dubbe var äfven utsatt för ett religiöst åtal. Han 
brukade nemligen annandag jul inbjuda sina skeppare 
med deras familjer att tillbringa dagen pft Rosendal, der 
pastorn i församlingen med sin fru äfven var tillstädes 
jemte flera andra grannar. Vid ett sådant tillfälle, 1837, 
hade Dubbe i sitt förvar ett poem, som afhancllade 
Jungfru lVIaria och den obefläckade aflelsen uti a~l
stötliga ordalag. Dettas uppläsande omtalades sedan 
och gaf anledning åt handlanden Bolin och dåvarande 
lanelsfiskalen Linne, efter att fåfängt i godo sökt af
pressa Dubbe penningar för nedläggande af Malet, att 
dessa slutligen instämde Dubbe till clomstol för brott 
mot kyrkolagen. Många af de närvarande kallades 
som vittnen, men sjelfva poemet blef af Dubbe försig
tigtvis uppbränclt. Domstolens utslag utföll friande 
af brist på bevisning. 
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Den senaste tiden af sitt lif tillbragte Dubbe för 
det mesta i Stockholm, der han slutligen gick och 
gälde för ett gammalt original med sin gnällande, 
sträfva röst och stiindigt, likasom k sekreteraren Heb
be i verlden, klädel i det outslitliga plagget kamelotts
kappa, ett kläde, som fabrikanterna nu för tiden skulle 
rninem sig på att tillverka i anseende till dess nära 
ontslitlighet. 

Dubbe, hvars lik jordfästes i Catharina kyrka här
städes och forslades setlan till Gotland, ligger begraf
ven i det murade grafkoret å J akobsberg, inom hans 
egendom Rosendal, hvilket grafkor han många år före 
sin död låtit uppbygga för sin förut aflidna hustru och 
sina båda döttrar, hans enda barn; grafkoret är sam
manhängande med karaktärsbyggnaden och är om
ständligare skildradt i Emelie Flygare-Carlens roman 
''Jungfrutornet". 

Jag har nu sökt att i des.sa sprielda drag, dels 
af anteckningar, dels ur minnet, bevara hågkomsten 
af lm köpman . och skcppsredcwe i bö1:jan af detta år

h undrade, i många hänseende ett original, egnande 
härigenom en aftonstund för sällskapet k B:s leela
möter hvario·enom dessa anteckningar äfven räddats 

' t:> ~ 

ur glömskan från en tidpunkt, då ångfartygen knapt 
vunnit burskap inom vårt land. Denna tid hade, som 
jag i början af detta föredrag antydde, en viss poesi 
med sig, en slående motsats till nutidens rusning mecl 
ånga såväl på land som sjö, med det örongnisslande 
ljudet från ångpipan, som snart blir än värre, då man 
blir välsignad mell två pipor i stället för en. 

ll. ll. 
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strödda underrättelser. 

Om priset å de engelska grofva kanonerna. Här
om meddelar Revue d'artillerie för September 1877 
foljande uppgifter: 

BO-tons kanonen har hittills kostat 242,325 francs 
och kommer antagligen att kosta öfver 272,800 francs. 
En för försökens utförande särskildt bygd transport
vagn till denna kanon har kostat 39,825 francs. Under 
loppet af 1875-76 hafva 20 st. 25-tons kanoner af 
31,7 c.m. kaliber blifvit tillverkarle, hvardera kostande 
92,725 francs, 2 st. 25-tons kanoner af 27,9 c.m. kali
ber, hvardera kostande 58,975 francs, 13 st. 18-tons 
kanoner af 25,4 c.m. kaliber, hvctrdera kostande 35 925 
f~ancs. Inalles hafva 527 kanoner af diverse slag ~lif
vlt förfärdigade för en tillverkninO'ssumma af 3 937 275 

o ' ' 
francs, af hvilken summa 962,000 francs komma på 
arbeten för hand och 494,860 francs på indirekta ut
gifter. I allmänhet taget anses att 

18-tons kanonen kostar 2,000 francs per ton. 

25- " '' " 2,350 " '' 
38- " 
80- " " " 

2,450 
3,400 " " 

" " 

Fasta pansarbröstvärn med rörliga kanonplatser 
och~ sänklavett. Den stora tyngd och den kostnad, 
som var förenad med uppförandet om skeppsbord af 
de artilleriet fullt täckande pansartornen, den olägen
het, som kunde uppkomma deraf, att de rörliga under 

en pågående strid för våldsam beskjutning utsatta tor
nen blefvo af de fiendtliga projektilerna på ett eller 
a.nnat sätt så skadade, att de ej mer kunde vridas, 
till följd hvaraf de inuti tornen stående kanonerna ej 
heller längre kunde annat än genom fartygets svän
gande sidoriktas, dessa med flera omständigheter hafva 
föranledt, att man i England på ett af de nyare pau
sarfartygen "Temeraire", anbringadt i st. f. rörliga 
torn 2 st. fasta pansarbröstvärn, bakom hvilka kano
nerna (en bakom hvartdera) äro uppstäida på en .rör
lig bäddning och skjutande öfver vall. För att . skyd
da kanonen har denna blifvit inlagd i en sänklavett 
af Armstrongs konstruktion, till följu hvaraf kanonen 
endast i skottlossningsögonblicket utsättes för fien
dens eld - manskapet åter, likasom för öfrigt både 
pjes och lavettage, finner bakom denna öppna förskans
ning samma skydd som bakom ett vanligt öppet ka
nonvärn, förutsatt att detta är starkt nog för att 
emotstå beskjutning. I fråga varande pansarvärn äro 
äggformiga, 7 fot (?) djupa och beklädda med 10 tums 
(e~g.) pansar. Den runda, rörliga plattformen, på 
hv1lken lavetten är uppstäld, befinner sig i den bre
dare ändan af det ogivala bröstvärnet och försättes i 
rörelse med tillhjelp af en hydraulisk press. Kanonen 
sänker sig och lyftes åter under inverkan af hydrau
liskt tryck. Samma kraft användes äfven i och for 
riktningen, likasom ock . för upplyftandet af ammuni
tion och för laddningens verkställande. Det hydrau
liska maskineriet sättes i verksamhet· medelst ett par 
mindre ångmaskiner. Lavettaget har blifvit profvadt 
under det fartyget var i full fart i öppna sjön, och 
ehuru väl sjön gick ganska hög, lemnade hvarken la
vettaget eller de för pjesernas serverande anbragta 
maskinerna något öfrigt att önska. Kanonerna, som 
väga 25 tons, begagna 85 li. laddning och afskjuta en 
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projektil af 535 fi. vigt, betjenas med lätthet af 4 man 

h vardera. 
Utom de i det föregående omnämnda fordelar, 

som man genom användningen af dylika öppna bröst

värn skulle erhålla, Yinner man i och genom dem dess

utom den fordelen , att man , eftersom pansarvigten vid 

användningen af dessa bröstvärn minskas, kan istället 

på samma fartyg uppställa ett tyngre artilleri eller 

ock erhålla ett fartyg af samma storlek för bättre 

pris. Fartyget blir dessutom, genom borttaganuet af 

tornen, mera manöverfärdigt, i det att man kan gifva 

detsamma en för utvecklingen af en större segelarea 

mera afpassad rigg. (Art.-tidskrift.) 

Högtrycks-dykare-apparaten. Den under denna 

benämning nyligen uppfunna apparat sätter dykaren 

i stånd att på en gång oafbrutet nppehålla sig ~inda 

till 4 timmar under vattnet, och derstädes ntföra alla 

arbeten med samma säkerhet som med den vanliga, 

eller hittills brukliga, dykare-apparaten. För sistnämn

de ändamål har man Yid den nya apparaten alldeles 

oförändrat bibehållit den till den gamla hörande dy

kare-urägten. Med högtrycks-dykare-apparaten kan 

dykaren icke spåras från hafsytan, enär han mecl denna 

icke står i någon slags förbindelse. Den till inand

ning nödiga luften förer dykaren med sig uti en med 

20-25 atmosferer fyld luft-cylinder af stål, och hvil

ken han är i stånd att utan ringaste olägenhet liaml

tera. Han kan efter behag antingen hafva den jemte 

sig i vattnet eller liggande på hafsbotten. Likasom 

med den vanliga dykare-apparaten kan han äfven ef

ter behag hlija eller sänka sig. En kompass sätter 

honom i tillfälle att fiilja en hestämd riktn ing under 

vattnet antingen han der befinner sig flytande eller 
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gående på hafsbotten. För att möjliggöra apparatens 

användbarhet t-ifven nattetid, rnedförer dykaren en i 

förbindel se med hans tonmist-regulator stående lampa, 

som gör att han kan afläsa kompassen, samt äfven ur

skilja och undvika möjliga hinder i vattnet. Ifråga

varande dykare-apparat har på kort tid blifvit införd 

i Frankrikes, Italiens, Österrikes, Rysslands m. fl. ör

logsmariner. Uneler senaste rysk-turkiska kriget har 

apparaten visat sig vara af den största nytta för tor

ped väsendet, och ensamt i detta afseende vunnit fullt 

erkännande. Leverantören af dessa apparater är fir

man S. von Bremen & Co. i Kiel, och uppgifves kost

naden för . en fullständig apparat till 8,150 kronor, 

deri inbegripet fraktkostnaden. 
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Bokanmälan. 

Nutiflens sjökrigsmatel'iel och Europas panlilar· 
flottor 1878. Af A. Adlersparre, kommendör vid K. 
M:t flottas nya reservstat och ledamot af rikselagens 
2:dra kammare. 

Vi beklaga att tidskriftens denna gång hårdt an
litade utrymme endast medgifver ett kort omnämnande 
af detta fortjenstfulla och omfattande arbete, hufvud
sakligen ämnadt, att utom yrket sprida en allmännare 
kiinneclom om de genomgripande forändringar och om
gestaltningar som sjökrigsmaterielen undergått på de 
senaste femton åren. Det iir under denna tidrymd som 
den ännu oafgjorda tiiflingsstriden mellan pansaret och 
kanonen pågått, som förstörelsemedlens antal ökats 
med minan och rammen, samt maskinkraften i krigs
fartygen, både hvad storlek och mångsidig användning 
derstädes betr~Hfar, vuxit utöfver fornt knappast anade 
gr~inser. Rörande alla dessa intressanta tilldragelser 
inom sjökrigsväsendets område meddelas i forevarande 
arbete en från spridda källor sammanfattad redogö
relse, i det att under rubrikerna: pansaret, kanonen, 
minan, rammen och maskinkralten leronas en beskrif
ning öfver den utveckling och fulländning hvardera af 
desf!a sjökrigsmaterielens beståndsdelar undergått, nå
gra historiska data rörande pansaret, minan och ram
men, pansarfrågan skärskådad från såväl finansiel som 
militärisk synpunkt, kanonens under täfian med pan
saret uppnådda oerhörda kraft och storlek, olika slag 
af minor oeh deras användning, minans och rammens 
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sannolika bestämmelse och inflytande på sjöforsvarets 
ordnande, hvad som föranledt till framdrifningskraf
tens ökande i nutidens krigsfartyg samt maskinkraf
tens numera mångsidiga användning i dessa. Upply
sande exempel, teckningar samt sifferuppgifter åtfolja 
de lättfattliga beskrifningarne. Härefter öfvergår för
fattaren till en redogörelse öfver den omgestaltning 
Europas krigsflottor undergått, sålunda, att för hvarje 
särskildt land vissa hufvudtyper af dess krigsfartyg 
beskrifvas, hvarjemte vid slutet af hvarje land foljer 
en tabell upptagande de dit hörande pansarfartygens 
hufvudsakligaste dimensioner, bestyckning m. m. Åt 
vår egen marins krigsfartygs-typer egnas en mera de
taljerad och granskande framställning, hvarvid monitor
typens förträffliga egenskaper särskildt framhållas. I 
2:ne tabeller leronas uppgift, dels på de anslag till ny
byggnad af krigsfartyg, som sedan 1862 blifvit bevil
jade, dels huru dessa anslag blifvit använda. Till slut 
uttalar författaren några allmänna åsigter angående 
beskaffenheten af det sjöförsvar Sverige bör ega -
åsigter, hvilka ofta fornt både i tal och skrift blifvit 
framhållna, och derföre torde få anses som de i frå
gan allmännast hyllade. I det vi afsluta denna kort
fattade redogörelse öfver ett arbete, som än ytterli
gare skall vittna om dess författares ofortröttade in
tresse för ett vapen i hvars tjenst han offrat sina bä
sta krafter, våga vi uttala den förhoppningen att ar· 
betet måtte vinna all den spridning som författarens 
derpå nedlagda möda och den goda afsigten säkerligen 
gör det fortjent af. 
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