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Det nya amerikanska artiileriet i Förenta
staternas korvett Trenton. *)
(Ur Mi tthe il ungr n nus dem Gebictc Llos Seewesens) .

Det gifves Yäl knappast något folk mera snabbt i
frambringandet af nya ideer och åsigter samt i tilllämpandet af gamla sådana efter nutidens st egrade
fordringar, än det nordamerikanska - och detta särskildt inom det mekani ska området. lVIen på samma
gång gifves det knappast någon nation mera ihärdigt
fasthållande vid en, en gång antagen ide, än just
denna. Ganska ofta, stundom först efter decennier
har det visat sig, att dessa ideer och åsigter voro de
rätta, ehuru understumlom motsatsen påträffats, - t . ex.
inom artilleriet .
Amerikanarne voro de f(irsta som insågo förd elen
af grofva hanonkalibrar, och beviset på riktigheten af
denna deras åsigt läto de på ett eftel'tl'yckligt Stttt engelsmännen erfara under sjöstriderna i början af uetta
århundrade.
Då derefter secessionskriget med sina nya stridsmedel till sjös äfven framkallade behofvet af ännu
kraftigare artilleri, medgaf ej den dåvarande beslmffenheten af unionens verkstäder, att emot fartygspansringen uppträda med reffiadt artilleri, utan såg man
sig nödsakad att söka reda sig mecl slätborrade pjeser
af jättekalibrar. o:o:')
*) Tren/oJt, kor vett med tiiekt batteri och af 3800 ton s deplace ment, är fl aggskepp i den amerikan sim meLlellutfses ka dern.
**) S e I:Jovnt on «f-l.isto ry of the navy during th e re bell io n ».
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Daltlg1·en , P a?Ttd och Radman frambringade efter
hvarandra pjeser af 9, 10, 11 , 12, 13, 15 och 20 tums
kaliber. Ehuruväl a merikaname insågo att ett sådant
vapens genomträngningsförmåga nödvändigtvis måste
st å till baka för tlet r effiarle artill eriets, ville de dock
icke erh änna sig öfverträffade af Europa. JYhantonornah bl ef, med far a och trångmål för dess besättni11g
upph öjclt till range n af ett sjögåend e fartyg, och de
slätborrade 15 och 20 t um s kan onerna till pansarbry t ande.
Det var äfven då, man uppfan n "the smashing eff ect", detta rent amerikanska begrepp om en krossande
och sö nd er skakande verkart. "D e r effiade pj esernas
proj ektiler genomtränga visserli gen, men de slätborrades förinta dnremot genom skakning ", hette det, och
när helst en am erik ansk berättelse öfver unionisternas
sjöstrider var synlig, kunde man vara viss om, att nästan på hvarj e sida der finna omnämndt "the smashing
e/feet". Under mera än ett decenium vidhöll man denna
ide. lVIen fakta kunde ej längr e förnekas, och den
meningen att Europa härvid följd e riktigare och bättre
åsigter van n allt mera i styrka och utbredning. På
, 35 t ons kanonen hade följ t 81 t ons, samt derefter 100
tons och monst er-kanoner på 127 och 180 t ons voro
under tillverkning; pansaret hade vuxit till 24 tum,
initialhastigheten till 500 m.m. och deröfver, skottvidden till 3 sjömil. Dessa fakta fö ll o tungt i vågskålen , ty man hade ju intet i minsta månjemförbart som .
häremot kunde uppst ällas . I början ville man förlita
sig på egna farty gs öfverlägsna fart och förblef allt
fortfarande vid det gamla, i det att man alltid tänkte
sig kunna utföra striden på nära håll, "short range
fight". lVIen icke blott pansarfartygen föret edde högst
dåliga r esultater, utan kunde England, den gamla rivalen, äfven h vad oceankryssar e beträffade, uti Incon-
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stant och Shah etc. bevisa sin öfverlägsenhet öfver
Florida, T ennesee och öfriga derm ed i storlek jemförbara konsorters.
Amerika såg sig tvungen att låta sina ideer falJa,
och åt Europa öfverlåta för eträdet i denna riktning.
Beviset härpil är den nyaste i l\feJ elhafvet statione r ade kryssar en, "T1·enton", hvar s artilleri vi i det följande skola beskrifva.
"T1"enton s" bestyckning utgöres af 11 st. refflade
8 tums mynningsladclnings- och 2 st . 20 pundiga bakladelningskano ner af metall ; hvartill ytterliga r e konuner
2 st. 3 tums baklaJdnings- och 2 slätborrade 12 pundiga kanoner. Alla dessa pj eser, med undantag af de
tvenne sistnämnde, iiro refflade efter am erikanskt system och monterade i lavetter af am erikan sk konstruktion. Ehuru bakladdningsmekanismen är den franska
enligt Treuille de Beaulieu, och fa stän i öfrigt många
öfver ensstämmelser med europeiska system förefinna s, är
dock i hufvuclsak allt amerikanskt.
Redan första anbli cken af batteriet visar, att man
i afseende på artilleriet befi nner sig i början af ett
öfvergångsstad ium - i en försöksperiod - i det att
icke mindre än fyra särskilJa lavettsys temer häl' tjena
till pjesernas upphiggande och handterande, hvarförutom förekomma trenne afarter af ett af dessa systemer.
Däcksbatteriet består af ~: n e reffiade 8 tums kanoner placerade för-ut, och en akterut. Kanon erna
för-ut iiro upplagda i vanliga Ericsonska pivotlavetter,
der sidoriktning och pivotvexling sker med tillltj elp af
taljor. Till r ekylstoppning tjenar en skenbroms, hvilk en är anbragt i lavettens främre del, och hvilkens
lameller ingripa i tvenne på lwar och en af kursörbalkames innersidor anbragta bromsskenor.
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Tillb ordsättning och inh alning sker med elst en,
mellan kursörbalkarn e anbragt kuggst ång och ett system af kugghjul innanför sidoplankorna. Lavettens
svansrullar :oitta på excentriska axlar, medelst hvilka
lavetten vid inhalning och tillbordsättning uppväges; hjnlkuggarn e hvilka gripa djupt in, utveckla bärig enom sin fulla kraft. Med pivoter och skenor ~i r så
anordnarlt, att båda l' anonerna kunn a bestycka en och
samma sida, hvarjemte de ftfven bestryka horiso nten
från miclskeppslinie n till 2 st reck akter om tvärs. Aktra
kan onen ll\·ilar uti en lavett med bandbroms. På
lmrsörbalka rn es inn ersidor löpa 2:ne starka metallkugg -stän ger, hvaruti återigen 2:ne, på en horisontel
axel fastkilade kugghjul gripa. P å samma axel befinner sig lifven en cy lin der, omf3lnten af ett stålband,
hvilh:et, tillfölj e af den med sammandragni ngen uppkommande friktionen , verkar so m en broms. *)
En excentrisk axel, hvilken kringvrides medelst
en vef sammandrager bromsbanden. Utom denna
vef, sitter på samma axel y tterligare en liten häfarm, hvill>en unel er rekylbanans första 12 tum löper
mot ett lutande plan och derigenom sätter excentriska
axeln i verksamhet. Genom en serskildt inrlittning
kan det lutande planet s ställning r egleras. I och för
an s1ittning behöfver man enelast något litet an viiuda
häfarmen, då tillfölj e ntaf de hiir omtalade anorc1ninga"rn e återstoden af arbetet kan sköta sig automatiskt.
Genom motstå ndets successiva vi.ixande förmildras
äfv en i betydlig mån elen första stöten mot bultar,
lavett och pivot. På, den förut beskrifna stillaxeln är
ännu ett kugghjul fastkilaclt i hvilket ett annat dylikt
ingriper; detta sistnämnda hjuls axel har på hvardera
·*) I li khet m ed styrbromsarile pi.\ de nya tyska kasematt skeppen,
Af förlilaringe n frnmgår skiile t för b enlimni ngen <<bandbroms».
Öfvers. anm.
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ändan en handvef med elst hvilka kanonen, sedan bromsen lossats tillbordssättes och inhalas. Före skottlossningen erfordras, att handvefsaxeln sk.iutes öfver lång,
pit det att de båda kugg hjul en må utlösas. Vef- och
stålaxlame hafva dessutom hvar sitt kugghjul, lika
med de förra , ehuru omvändt p:lsatta; af dessa sist~
nämnda hjul är vefaxelns det stör sta. Denna lilla serskilclta anordning är apterad i afsigt, att, såväl i hamn
som i godt väder, under gång kunna med mera ledighet verkställa inhalning och tillbonlsättning. Akterkan onens lavettage har 3:ne pivoter placerade vid en
midskepps och tvenne låringsportar.
Kanonen bestryker hela horisonten, med undantag
utaf 4 streck på hvardera sidan förstäfven - eller
tillsammans 270°.
Då akterskeppets elliptiska form ej medgifver att
i och för svängning - styrbord och babord - använda
enelast en pivot, äro för detta ~indamål 2:ne hjelp-pivoter anbragta midskepps. Detta behof af 4 olika pivoter gör do ck manövern både tidsödande och opraktisk.
De två på gångborden st ående 20 pumliga reffiade bakladtlnings-salutk anonerna af metall ~tro ursprungligen utaf Dahlgrens system, ehuru nu förändrade och
upplagde i j ernlave tter af Marsillys konstruktion med
sidoriktnings-spak, från hvilken ~ifven friktion sbro msen
verkar. Krutladdningen är här 2 (i, Dessa kanoner
blefvo i marinarsenalen i Wasbington förändrade till
bakladdningsprincip , på så sätt, att man bortskar bottenstycket bakom elen tillbakagående ringen, och tätt
intill denna utsvarfvacles ett djupt hak, i hvilket det
nya bottenstycket fastgöts. Bakladdningsmekan ismen
är den fran ska, efter "Treuille de Beaulieu ". Af de
åtta, på batteriet stående kanonerna, äro de fyra förligaste försedde mecl lavetter af Ericssons modell , i
hufvudsak liknande bogkanonernas på däck, med den
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skilnad likviil, att lavettens svansrullar ej hafva excentriska axlar, samt att k anonen alltid hvilar 11å ru1larne. För sicloriktning anvitnd.er man kuggsk enor och
kugghjul med vpfvar. För att uti hMtiga fa·r ty gs. rörelser kunna försäkra kanonen, kan man medelst en
· skruf fa stlåsa sidoriktn ings mekanismen.
I hamn ställas kanonerna bordvarts långskeppsvägen, for hvilket ~inclam ål man svänger dem föröfver,
insätter surrningspivoten, hvarefter, sedan skottlossnin gs-pivotbulten blifvit uttagen, kanonerna kastas långskepps . En lir bromsen är placerad i mirlten, har surrningspivoten anbringats på ena sidan.
För att ~ t kursörens svansförbindning åstadkomma en så sj elfstl:Lnclig rörelse, som möjligt , är tlen icke
fastnitad till knrsörbalkarne ntan svänges kring en,
ofvanpå befintlig fastnitad, tvä rförbimlning, hvilken
seclnare, härigenom får likh et med en främre vagnsaxel.
So m af det föregående kan synas äro lavetterna
till såv[il · bog- och skansk anonerna pit rliick, som ock
till fö r-elivi sionens k anoner på batteriet , alla behiLftade
med Llet gemensamma felet, neml. , att vid r ekylerandet
bl otts t~illa t illb or dsätt~1 ing och inhalningsmekanismens
kugghjul, för att gripa in uti sina motsvarancle skenor, och ej kunna utlösas, hvarigenom vid endast något
tätare skjutning, ovilkorligen skada skall uppstå på
kuggarne, or-h mekanismens hela ändamål förfelas.
De aktra batterikanonem as lavett er äro icl~e behäftade med Llessa fel. De ega till ocl1 mecl många
förbättringar att uppvisa gent emot tle europ eiska systemen.
D els på denna grund, dels ock utaf det skäl, att
så viclt man kan fö rutse, kom mer detta system att
antagas i F örenta statemas mal'in - fö rtjenar denna
lavettkonstruktion en närm are och mera detaljerad
redogörelse.
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Lavettaget består af kursör och lavett enl. PI. II fig.
I och II. De båda kurdörbalkarne äro af I -j ern; förenade medelst metallförbinclningar samt hvila på niigot
koniska rullar. En pivot-ar m, hvilken med sin gaffelformiga iinda är fäst ad uti, på bröständans tvärförbindning anbragta, starka ögon , fårbinder på så vis kursören med skeppssidan, uti hvilken sednare pivotarmens
andra ända rör sig, kring en uti lager derstädes anbragt pivotbult. *)
På bröständans tvärförbindning synes en fjederförstärkning och tvenne ka ntschuk-pa ckningar; på framsidan af svansförbindningen finnas äfven tvenne kautschuk-packningar och en fjederförstiirkning (7). De på
svansförbindningens baksida fastgjntna, och derifrån
utspringande armar, skola till sitt ändamållängre fram
förklaras.
Båda tvärförbindningarne hafva vid sig fastgjntna
knän, hvilka med nitar förbinda kursörbalkarne.
Lagren för kursörens svansrullar, hvilka springa
fram utanför kursörsidorna, uppbäras af en särskildt
tvärförbindning. Svansrullarue äro så mycket större
än hröstrullarne, att svansändan står 5,5 tum högre iLn
bröständan, hvilket, i förening med diickets språng, är
tillräckligt för att få kanonen att af sig sjelf gå till
bords, ::;å snart lavetten upplyftes på sina svansrnllar.
Lavetten är nedsänkt 8 tnm djupt emellan kursörbalkarne och hvilar på starka släpskenor (lOJ, hvilka äro
fastnitade till lavettsidorna, som åter sammanhållas
medelst fyn vertikala och två horizontela förbindningar. Bröstkolfven är belägen uneler tapplagren, som
äro af metall.
Vid svanskolfven är lager, eller rättare en glidbana, för elevationskrnfven ; denna glidbana har en så•) I hufvu dsaldig likhet med våra halfkurs5rer å Vanadi~. Ö. A.
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dan konkav form, att elen ständigt meclgifver elevationsi:lk rufvens fot att intaga vinl>:elrät ställning mot
densamma. Lavettrullarue förete inga ovanliga anordningar. Svansrullarue hafva neml. excentrar samt
en gemensam axel, hvilket deremot förrullarue ej ega.
Lavetten uppv ~ges l tum genom svansrullames
excentrar.
En stark metallarm (12) hvilken, medelst horizontela och vertikala förbindningar , är fa st vid lavetten
sänker sig mellan och uneler kursörbalkarne; i sin nedre · ända har denna arm ett utarb etadt ovalt hål genom hvilket, elen hydrauliska bromsens kolfstång obehinclraclt rör sig.
För att förhindra lavetten att kunna åka ner ifrån
kursör en, · gripa metallvin'klar (13) in, uneler kursörbalkarnes fiensar; af cleEsa äro de bakre dock på tillräckligt afståncl för att tillåta svansändans uppv iigning,
lVIedelst 2:ne starka och vid släpskenan fästade
vinkelstöd, förenas lavetten med tillbordssättnings- och
inhalnings-maskinerna.
Hyrlrauliska bromscylindern (15) af metall har en
inre cliameter af 6 tum och tillåter en 6 fots lång
kolfrörelse.
Såväl cylinder, som cirkulationsrör äro med framändan fåstacle vid kursörens bröstförbinclning, lwarjernte cylinrlems bakre ända hvilar uti en serskilclt
metalltravers (16), för att sedan sluta uti en packelosa (17).
Cirkulationsröret (18), so m befinner sig till höger
om cylindern, har genast vid sitt intriicle uti densamma
en kran (19), hvilken regleras medelst häfarmen (20).
En indelning på härarmen visar huru mycket kranen
är öppnad eller sluten, uneler det, att ett fast stift
hindrar elensamma att stängas mera än till 3/ 10 • Kranen fast sättes me<.l elst ett annat stift, gående igenom
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hål på hfifarmen och dess ledskena. Omedelbart int ill denna kran är en ventil (22), hvilken af en spiralfi_ecler hålles i sitt Hige. En tvåarmad häfstång (25)
tjenar att öppna denna ventil, hvilkens ändamål i öfrigt, är att r eglera farten vid inhalning och tillbor<'ls~ittning, äfven so m, att under sjögång och rullning göra
kanonen oberoende af fartygets rö_relser.
Som af ritningen kan synas är kanonens hvarj e
framåtrörelse omöjliggjord, så snart häfarmen ej är
upplyftacl och ventilen dymedelst öppen; hvarjemte en
tillbakagående rörelse endast kan försiggå vid använ dandet af en utomordentlig kraft t . ex. vicl en skottlossning.
På öfver- och underkant af cylinderns inre ända
finnas med skrufvar förtätade hål, utaf hvilka det öfversta tjenar till apparatens fy Ilande, och det ned:·e
till dess tömmande.
Rolfstångens bakre iinua går genom det ofvannämncla ovala hålet i den nedgående armen (12), och
erhåller medelst muttrarue (26 och 27) *) ett orubbligt
:fiiste till lavetten. Genom de på släpskenorna medelst metall vinklar (13) fästade hy Isorna (28) står lavetten i för ening med tillbonlssättnin gs- och inhalningsmekanismerna.
Dessa hylsor omsluta till hälften skrufvcu (29)
samt kopplas till eller från skrufven med tillhj elp af
spaken (30) hvilken rör sig uti nämnde metallvinkeL
Spakames axlar äro inpassade mecl ett litet spelrum, för att underHitta lavettens upphäfning på sina
excenterrullar.
Vid skottlossning eller losskoppling förer man spaken helt och hållet u pp mot lavettsidan, hvarest elen
*) En hydrnuli,k broms af dylik kousLruktiou afsedel till lavet tage ilt 2f\ c. m. kan onen expo nerades af firman Krupp pl\ verld sut -stä llnin gen i Wi en 1873.
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fastballes af en fjeclerhake. På ritniJ1gen är detta e.i
utförllt. Som af ritningen synes, är det Hitt, att efter
önskan öppna eller sluta dessa hylsor, hvilket, i förening med f:jeclerventilen och regleringskran en alltid
tillförsäln-ar en fullständig kontroll öfver kanonen.
För att upph ~ifva hylsornas (28) benägenhet, att
vid ilwppling trycka skrufven intill kursören, äro axlame för tillborlls~ittnings- och inhalningsmek anismerna
lagrade i b~icldar (31) under kursörbalkarne s öfre :flens;
sjelfva hylsorna och häfarmen återigen kunna ej orsaka
någon serdeles tryckning, då de neml. glida mot dessa
samme bäddar.
Nära kursörens svansända ~ir anbringadt ett stopplager (32), som upptager skrufaxelns påläggning (vulning),
och · derig enom himlrar axelns långförsk.iutning tillika
med all frestning på tillbordssättnin gs och inhalningsmaskinerna vid skottlossning. Som här ofvan anförts, har
kursörens sva~1sförbindning :flera armar, hvilka äro
gjutna uti ett stycke med densamme. Hvar och en
af armarne (3-l) hafva 3:ne hål, hvilka tjena såsom
lager. Uti det unelersta rörer sig axeln (35), upptagamle de i och för sluufaxlarnes vridning anbragta
koniska hjulen (36), jemte ett kugghjul (37), som ingriper i drifhjulet (38), hvilket i sin mån återigen är
fastsatt på vefaxeln (43) . Uti det · mellersta lagret
vandrar axeln (39) på hvill~en en skruf utan ända (40)
och ett kugghjul (41) äro fastkilade. Detta sednare
kan ställas så, att el et griper in uti drifhjulet (42).
Öfversta lagret upptager vefaxeln (43) med ch·ifhjulen (38 och 42), utaf h vilka det ena, genom att ingripa i kugghjulet (37) verkar för tillbordsättning och
inhalning, di\ clet anura clm·emot, med tillhjelp af hjulet (41) tjenar till siclori~tning . Till detta ändamål
har vefaxeln en långförskjutnin g, som begränsas af
stoppstöden (44) och öfverfallet (46), hvars breclu be-
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stämmer långförsl l:jutning en i det att öfvel'fall et mml
sin ena eller andra sida ligger an emot axel-suln ingen;
(45) förutom dessa vefaxeln s funktion er förhindr ar den
äfven rundvrid ning och lossko ppling. I och för sidoriktning kopplas clrifhjule t (42) i kugghju let (41).
Härigeno m vrides axeln (39) och med honom, slunfven utan ända (40). Denna sednare vrider kugghju let
(49) och dermed äfven hjulet (50), hvilket i sin ordning återigen meddela r kugghju let (51), med axeln (52)
den erforderl iga rörelsen. Det på elen sednare fastsatta sidoriktn ingshjule t (53) ingriper i kuggske nan (54).
De meu fjedrar förstiirkt a, fdn svansför bindningen bakåtgåe nde armarne (55) förena sig och bilda
baklagre t (60) för axeln (52), hvilkens framänd a riir
sig i lagret (61). Å ritningen beteekna 56, 57, o8 och
59 öglestöd på lavett och kmsör, afseelda för huggandet af taljor vid inhalning , tillbords ättning och riktning, för elen hiinclelse mekanism.:m kommer i olag.
(65) finnes travers för hamnpiv oten, niir kanonen bringas
långskepps.
Vi öfvergå ni1 till sjelfva kanonen, hvilken efter
hvau r edan är nämnd t, är Dahlgrens om-mode llerade 11
tums, numera änurad till 8 tums mynning sladdnin gs.
Denna föriindrin g skeeld e efter (iPalliser " -systeme t; en
op eration, hvilken förutsätt es vara så allmiint bekant,
att någon förklarin g öfver elensamma här ansett::; öfverilödig . Enskildt a detaljer afvika dock härifrån, och
för att kunna anföra dessa, vilja vi uti ett kort sammandrag framställ a arbetets gång.
En 11 tums kanon utborras på ett afståncl af
131 ,2 tum från mynning en till 13,5 tums diametel' . Vid
elen sålunda utborrad e gjntjcrns kanonen s stötbotten
afrundas hörn@ med 1,7 tums r adie. Efter noggran n
kalibreri ng af Llen nya kärnan, uttages vid mynning en
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"en skrufg~inga på 3,5 tums Hingll, i h vilken mynning sringen inskrufv as.
På det, att denna sednare må kunna sitta väl fast
utsvarfv as godset , till en half tum bakom g}ingerna,
m en till lika djup med dessa.
I stötbot ten göres nn ett litet hål - gasntströ mningshål et. P å 17 tum s afstå ml framför tillgjutni ngsskifvan (nya stötbotte n) borras ett stö rre hål , metll ,5
tums diameter och försedt med gänger; detta hål är
afsedt för att meel tillhjelp af en stoppskr uf fix era lmnalen. D e båda kanontap parne afsyarfv as excentris kt
och häl' utanpå passas en excentris k metallrin g, på
så vis , att tappame s axel härigeno m förflytta s 1 ,5 tum
framåt, en förändrin g, som ansetts nöclvändig, för att
1\t den nyaptera de kanonen kunna gifva en behöflig
bakvigt af 300 s kålpunll. Loppet består af, 3 delar:
A cylindern , B cylindern och sWtbotte nsplanet . Alla
. dessa delar äro af bästa amerika nskt smidesje rn (Hämatit och magnetj ern från bergverk en N ew-J ers ey och
L ake Champla in); de båda cylinclra rne dessutom tillverkade efter "Coil-ma ner". Då dessas fabrikati onssätt
ej afvikel' från det vanliga enligt Fraser, kan det följaktligfln här förbigås. Efter <let att A cylindem äL'
hopvälld , utborras <len till 0,9 tum af diameter n och
grofsvar fvas utvämlig t, hvarefter <len noga un<lersökes
samt unelerka stas prof på motst ånclsförrn ågan, medelst
hydrauli skt tryck. Härefter afsvarfv as den bakre ändan noggran nt, på en hing<l af 32 tum, tq~ 10 tums
yttre diameter , och u t i detta fömy ade stycke uttages
en spiralrän na för gasutströ mning, U,IJ5 tum djup, 0,1
tum bred och med en stigning af 8 tum.
Rännan går sålunda fyra hela hvarf på A-eylinelern. B-cylinelern, som uneler elet elen ännu är varm
påkrymp es A-cylin<lern, i~r ö2,7ö tum lång och med
1 ,75 tum tjockt gods.
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D ess främre ända är så formad att den passar 1
A- cylindern s kälning. B-cylinderns ändamål är, att
förstärka A-cylindern och att pft så vis förekomma
sönuersprängning. Genom gasntströmningsr~innans uttagande i A-cylimlern vi::;ar sig densa mmas bristfällighet redan innan systemet i öfrigt behöfver utsättas för någon fara.
Efter B-cylinderns piikrympning, följer inskrufning
af stötbotten, hvilken liknar en skål af 5,5 tums höju,
8 tums diameter u ta n på gängorna samt med ett inr e
djup af 2,5 tum.
På baksiclan är i radiel riktning uttaget en kan al,
hvilken kommunicerar såväl meJ sp iralfördjupningen
på A- cylindern , som med gasutströmningsltltlet i bottenstycket. Sedan kanal en är sålunda sammansatt, ut·
sättes den för ett hydrauliskt tryck af 140 skålpund
per O -tum, h varefter om pjesen lu"tller detta prof, r efflorna utslås. Dessa börj a 10 tum från stötbotten, ät·o
till antalet 15, 0 ,075 . tum djupa samt mecl en konstant
stigning af 40 fot. Tillsa mmans med bommen äro de
0,83776 tum breda. Härefter afsvarfvas loppet till följande dimensioner: längel 131,2 tum, godsets tjo cklek
2 ,75 tum, utborrningens längd 128,2 tum (16 kalib er),
diametern öfver bomnia m e 8 tum; yttre Jiametern
13,5 tum.
På det att ingen kilverkan må göra sig
gällande, afrnndas bakstyckets höm med en radie
af från 1 ,75 tum till inemot 1,7 tum på Jen utborrade
gjutjernsb9-ttnen.
Den främre ämlan är , för att möjliggöra mynningsringens inpassande, förtunnad till 2 tum i godset. Spelrummet är 0 ,007 tum i stötbottensändan och
0 ,015 i främre delen af kanonen. D etta spelrum upphäfves vid skottlossning till följd af krutgasens tryck
och kanalen inpressas än ytterligare.
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Sedan kanalen blifvit införd, inskruf'va s mynningsringen, h vilken är 3,75 tum lång och har 12 tums inre,
.14 tums yttre diameter. Genom inskrufvandet af stålställskrufven i det här ofvannämnda, framför till-gjutningssl;:ifvan befintli ga hålet, göres det med motsvarande försänk ning försedda loppet orubbligt.
Slutligen utborras hålet fcir täm1röret. Detta sednare af koppar, och f(irsedt med sexkantigt hufvud,
är vertikalt stående samt utmynnar 2,5 tum till höger
om k anonaxeln och 3,5 tum fra mfiir stötbotten.
Som af ritningen synes, har lmnonen ingen egentlig kammare , alldenstund laddnin gsrummets diame ter
är lika. med hela utbormingens. A merikarnarue prisa
på det högsta denna si n kanon . Vid anstålda försök,
skall laddningsrumm ets största utv itlg ning hatva uppgått till 0,02 tum, h varemot på 68 tums afstånd från
mynning en, oafseclt l oppets spelmm ingen mätbar förändring kunde iakttagas. P å den punkt, der proj·ektilen s expansionsring börjar ingripa i r effiorna (på 21-l
tum från stötbotten, då här, so m f<irst gasens verkan
på densamma gör sig gällande) är unuer en längrl af
vid pass 2 a 3 tum en större diameter märkbar, nästan
lika stor med laddningsrummets; den aftager do ck
mycket hastigt, för att, som förut ilr nä måt på 68 tums
afstånd från mynningen öfvergå till noll.
De vid försöken uppnådlla begynnelsehastigheterna voro:
med den mindre laddningen 20 {J. medeltalet af 16 skott
1200 fot.
med den större
d:o
35 rli. d:o af 23 J: o 1466,7 fot
H astigheterna uppmättes med den Bentonska velocimetern under l 0 depression på 175 fot från mynningen. Största gastrycket uppgick till 15 ton per qvadrattum.

-

Det använda krutet var prismatiskt 1\'Iamm othkrut.
Ehuru e~entligen icke hörande till sak, torde det
kanske ej vara utan intresse, att i korthet anföra de
mellan smidjerns- och st~ltuber jemförande försök
hvilka af amerikanska marinartilleriet anstäldts. Re:
sultaten äro helt oväntade och gifva rum för många
reflektioner. Vidstående uppgifter äro hemtade ur en
officiel artilleri -tidskrift.
Fyra Rodmans 10 tums slätborrade ändrades på
förut beskrifvit sätt, till reffiade mynningsladdningskanoner; två till 8 tums, och tYå till 9 tums· af hvarJ· e
.
'
kahber blef en försedd med smidjerns- och en med
ståltub.
Ståltuberna voro 2 tum tjocka och ända fram till
kanontapparne försedda med en, 2 tum större påkrympt cylinder. En fastgörningsskruf går igenom
B-cylindern och ingriper uti A -cylindern.
Hela tuben infördes från och med bottenstycket
och qvarhölls uti sitt behöriga läge derigenom att förstärkningscylindern merlelst de uti densamma uttao·na
t:>
gängerna inskrufvades i elen yttre gjutjernstuben.
lVIerl 8 tumspjesen utfördes detta arbete kallt, men
på 9 tums uppvärmdes gjutjornscylindern och sammandrog sig clereiyter öfver tuben och skrufgängerna.
Smidjerustuben levererades af Sir William Armstrong och gjutjornstuben fl'ån Bochumerverken. Resultaten af skjutförsöken voro följande:
.:W. I. JYied 8 tums, tuben af smidesjern, har tills
dato skjutits 761 ~;kott. Enstaka små ställen af vällningen kunde kännas; kanonen anses dock lika brukbar som vid försökens början.
.M. II. 8 tums, metl ståltub. Efter 171 skott ob·
serverades en mindre spricka, hvilken synbart vidgade
sig vid hvarje foljamle. Vid det 456 skottet sprang
kanonen i stycken.

-s l 3

~

.A'i. III. 9 tum s, med tub af smidesjem, har skjutits 402 skott, utan att Llen ringaste skada kunnat
iakttagas.
.;fi. IV. 9 tums med stltltub, har ännu icke tillräcldigt pröfvats.
.itf. V. 9· tums med tub af smidesjern, alltigenom
amerikansk tillverkning och levereracl af Paulding,
Kemble & C:o, har skjutits 500 skott och visar betydligt mindre deformation än kanonerna I och III efter
lika antal skott.
Af det här anförda drager man i Amerika den
slutsatsen, att icke allenast tu ber af smiclesjern äro att
föredraga, utan äfven, att af de båda andra anförda
materialierna, voro de amerikanska smidesjerns-fabrikaterna betydligt öfverlägsna.
Äfven i afseende på begynnelsehastigheterna, anse
sig amerikaname med detta sitt system hafva öfverträffat engelsmännen, och grunda de denna sin öfvertygelse på jemförelseskjutningar mellan amerikanska
8 tums, och elen engelske 9 tons kanonen, i det att neml.
med den förra erhölls 1466,7 fot, då deremot med den
sednare endast uppnådde:; 1413 fot. Som orsak till denna
öfverlägsenhet angifves den större längden (16 kaliber
mot 14,7 ), ehuru samtidigt elen omstänåigheten dock
är förbisedd, att vid försökskjutningarne voro de amekanska projektilerna försedda med expansionsring, då
deremot den engelska kanonens begynnslsehastighet
gäller för projektiler utan Nobels Gas-Check.
Den amerikanska expansionsringen, en uppfinning
af Förenta staternas artillerikapten Butler, påskrufvas
på den, får detta ändamål, på projektilens bakända
urfrästa delen. På baksidan neml., är projektilen Vformigt urkälad, och den vid affyrandet i denna inskärning inströmmande gasen utvidgar dennes yttervägg och inpressar densamma i refllorna. Med afsigt
21
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är ringen gjord så grof, att han icke alldeles fyller
r e:ffiorna, utan medgifver projektilen ett min<lre spelrum ; den gas som härigenom utströmmar centrerar
proj ektilens fr~imre del.
J emte affy ring för haud finn es omb ord i 'l' renton
äfven en apparat för elektrisk autändning.
Affyringsapparaten står på kommandobryggan och
har någon likhet med nakterhuset till en Dormalkompass. På de båda långskepps l'iktade sidorna tiro fyra
öppningar i och för ledningar till batterikanonerna, då
deremot de t värskepps riktade sidorna hafva emlast
tvenne öppningar, afseelda för stångminorna för och
akter, på samma gång, som de iLfven kunna användas
till de derstiides placerade kanonerna. P å husets u tsida finnes, för hvarje öppning, en, med skyeldande messingsplåt försedd, aftryckare, hvarförutom hvarj e sitloplan eger en serskildt aftryckare för att affyra hela
sidan.
Öfver Lvarj e batterikanon är en elektrisk visareapparat anbragt, afsedel att angifva n~ir strömmen går
igenom kanonen.
De båda från visare-apparaten h:ommancle trådam e
sluta i en diskounektor, hvilken komm endören håller
i handen.
Är kanonen klar, så tillslutes diskonnektorn, och
den vid affyringsapparaten posterade kan genom anslag på aftryckaren, när som helst gifva eld.
Visare-apparaten med dess utslag angifver, att konstanta unuersölmingsbatteriets ström går igenom lmnonen, och att leuningen är i fullkomlig onlning.
Samtidigt gör uenna ström, för kanon i fråga, en
rö<.l signal synlig på affyringsapparaten, vid aftryckaren, h varigenom <len aflyramle förvissas om att densamma är klar. Denna, på så vis cirkulerande, ström
är icke tillräckligt intensiv för att tända laddningen
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och har, efter h vad so m ofvan ~fl' sagd t, endast till ändamål att gifva , dels den komm enuerande kännedom
om kanonens bereuskap, uels ock att und errätta kommendör och betj ening om tändaren är god och apparatens funktion er i öfrigt i behörig ordning. Först genom aftryckarens anslag gör affyringsbatteriets ström
sin kraft gällande, och förorsakar då antändning. Skall
i sista ögonblicket rigtningen förb littras, eller om någon annan omstänuighet gör det önsl\värdt. att uppskjuta affyringsögonblic"Ket, så iir ett Hitt fing ertryck
tillräcklio·t
o för att utlösa uiskonn ektorn och derigenom
tillbakaföra visare-apparaten i sitt normala läge, äfvenso m att få den röua signalen på bryggan till att försvinna. Kanonen kan då utan all fara manövreras.
Elektriska ledningen för stångminorna, h vilken, efter
hvau vi förut nämnt, äfven användes f0r däckskanonerna, har ingen visare-apparat, e me <lan ledningens förbindning sker uneler officers uppsigt, hvarför ock en
dylik säkerhetsåtgäru har ansetts öfverflödig. De 3:ne
ombord i Trenten använda elektriska batterierna, äro
de af löjtnant Converse U. S. N. mouifierade Leclanche-batterierna. Det ena af dessa, bestående af tolf elementer, fördelade på två grupper med sex elementer
i hvarj e, är det förut omtalade undersökningsbatteriet,
afsedt för bryggapparatens röda signal och för visareapparaten, äfvt'nsom till tänJarens probering. Airyringsbatteriet räknar 20 elementer, lika fördelade på
5 grupper, och affyrar kanontändaren och samtliga
minor. '') Dessa båda batterier äro uppstäida på mellandäck vi u stormasten, och inneslutna i kistor.
Det tredj e batteriet användes för samtliga elektriska ringverken samt för Thermostaten. Denna senare apparat har till uppgift att angifva när tempera*) Trenton för er 4 stå ng o <: h 2 Harveys sliiproioor.
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turen, i det rum hvarest den är instäld, öfverstiger
140° F. (60° C).
En spiralfjcuer, beståend e af 2 sammanlöclda metallremsor är f~is tacl, och tillika isolerad inuti en messingscylinder. Metallremsorna äro utaf sä rskilJa materialier med olika utvidgnings-coefficienter; elen inn ersta
har den största utviclgningsfc\r mågan.
Så snart hettan stiger sträcker sig hela ~j e d ern
och förlänges, hvarvid dess ena ända kommer i beröring med cylinderbotten och åstadkommer då strömslutning, emedan batteriets ena pol är förbunden med
fjedern och den andra med cylindern.
Nära intill chefens kajuta, direkte under den derst~ides placerade post ens ögon, är anbragt en tafla, inrättad i öfveren ss t~i.mmel se med dem, hvilka i hoteller
användas för att utvisa det rum hvarifrån ringningen
utgått.
Så snart strömmen slutes i 'rhermostaten, igångsättes ringverket och sam tidigt härmed blottas den
ifrågavarande apparatens nummer. Ringverket förblifver i oafbruten verksamhet ända tills dess att temperaturen åter sjunker till det angifna mi\ttet. Ombord i 'rrenton äro fem dylika thermostater på olika
ställen placerade.

G. D.

JemfOrelse mellan 1878 års anslag till 5:e hufvudtiteln j ch de af Kong!. Maj:t äskade

samt af Riksdagen för år 1879 till nämnde hufvt dtitel beviljade anslag.
Redan långt fram skridit på året, och då riklig tillgång på uppgifter uti denna sak finnas tillgänglige
för hvar och en, som med intresse följer vårt sjövapens utveckling, äro nedan gjorda uppsatser utan

vidare värde, än att de, sammanfa ttade uti tidskriften ,
lättare aro tillg~ ng liga för den som 1 mmnet vill återkalla de siffror, hvilka represente ra vapnets tillgångar .

Anslag för 1878.

ijA f Kongl Maj :t äskadtji Af riksdagen beviljadtl
ansl~Jl för 1879.
anslag för 1879.

- - ----;-- ------!

l
Summa. IJ
l l Summa. ~
j Summa.
Depcwtem entet och ö{ve1·styrelsen:
Departementschefen ...... . .. ..... .... .
Departem entets kansli- och kommandoexpeditioner . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .
Marinförvaltningen ....... ... . . ..... .. .
Flottans p ersonal:
4-flöning för flottans kårer och stater . .. 1,201,484 1,20 1,484 t1,201,48 4Alderstill ägg, förslagsanslag . . . . . . . . . . 25,00025,000
25,000Beklädnad åt sjömans- och skeppsgossekårerna, förslagsan slag, högst . ...... . 282,00028:3,000 r282,000Natura-un derhåll, förslagsanslag ... . ... . 452,450 452,450 452,450-Båtsmansindelningen . .. .... . ......... . 81,053 98
81,053 t!8
81,053 98
Tillskott i de till båtsmansi ndelningen i
Blekinge län anslagna räntor, förslags- ·
l
anslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,000-2, 065,987 98 1' 24,000 r--- 2,065,987 98 24,000-2,
065,987 98
Flottans materiel :
Flottans nybyggna d och underhåll, r eservationsanslag .... . . . ... . . . . . . ....... 1,078,800 - 1,078,800 - l ,078,800 r- 1,078,800 - 1,078,800
- l ,078,800 -DiveYse anslag:
Flottans öfningar, reservationsanslag . . . . 550,000l 550,000 r550,000Sjökrigssk olan . . . . .. ... . .. .. .. . ...... . l 31,0401l! 31,040
31,040l
8,780~~~p~~~~~~i!~~~n o.cil. ~jÖk~~t·e~~ ~k~t,· ~-~-- 8,780 Il
8,780
servations anslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 , ooo_60,000l 6o,ooo
Till stipendier åt sjöoffic.era re under anställning i utländsk t1enst eller kommendering utrikes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000
15 000
15,000Durchmar chkostnade~ reservat;io~n=sa=n=s=la~g~~3~0~,0~0~0~--~~~~~~~30~,~00~0~
' ~~~~~~3~0~,0~0~0~~~~~zl
Transport 694 8201- 13,218 187198J 694 8201-[ 3,~27,187 1 98' 694 820[- !3,227, 1t17198

l

l
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Transport
För sjukvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
För diverse behof . . .... .. . . ...... .. . . .
Rese- och traktamentspenning ar, förslagsanslag ... ... . . .. . ........ . . . . .. .. .
Skrifmaterialier och expen ser , ved, m. m. ,
r eservationsan slag
Extra utgifter . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .

694,820 - J3,218,187 98 6y,820J- 3,227,187J98 694,8201- 3,227,187J98
39,000 19,175 -

29,000-

15,000 -

1~, 000 -

.

1 ~, 175-

35,607 02

39,000 19,175 15,000 -

25,607 02
816,102 021 1 2~ 500
816,102 02

12 , 5~0 -

35,607 02
12,500 - 816,102 02

Hancleln.
Lots- och (yr-inrättningen med lifräddningsanstalterna, reservationsanslag .. . 1,000,460 - ·
1,00P,4601,200,460 Undervisningsansta lter för sjöfart . . . . . .
95,2509 ),25095,250 - Nautisk-m eteorologiska byrån . . .... .. . J
9,000j- 1,104,710J- J J,OOO -j l,104,710,- IJ 9,000 - 1,304,710 Summa ordinarie anslag
5,139,000-IJ
15,148,0005,348,000'

Extra ordinarie anslag.

För tillämpning af den nya lönestaten
departementets kansli- och kommando expeditioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,200ll
Till genomförande :under år 1879 af lön ei
reglering för kongl. flottan . ... . . · · · ·
Till krigsfartygsmaterieL ...... .. . . .. . . 1,000,000" artillerimateriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000, minväsendet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 00,000 , fortsättande och afslutande af dockbyggnaden i Stockholrn . . . . . . . . . . . 100,000 , diverse byggnadsarbeten i Stockholm
och Carlskr·ona ((yllnadsanslag) . . .
70,000 , spårvägar å varfvet i Carlskr·ona . . .
, spårvägar å varfvet i Stockholm .. .
l
, upprättande af optiska telegrafstal
tioner i Stockholms skärgånl ... . .
, ersättning för ett från utlandet anl
skaffadt parti krut . ... . .. .... .. . .
, anskaffning af ett fartyg för sjökarteverket .................. ...... .
, nybyggnad för skeppsgosse-inrättningen i Carlskrona. . . . . . . ... .. . .. .
, en vetenskaplig expedition till norra
I shafvet. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
1,772,200-,
Summa extra ordinarie anslag l
1,772,2001-'1
Summa ordinarie anslag
l 15, 139,000 - 1
Summa anslag till sjöförsvaret l
l [ö,911,2001-ll
1·

l

l
5gooo 5o :);ooo
900,000 247,000 -

l

50,000 - ...----

-

900,000 247,000 -

l

5~,000-

53,00023,000-

23,000l

l

2q,91168

20,911 68

141: ,088 32

148,088 32

4( ,000-

40,000-

16~ ,000 -

162,000-

2E,ÖOO- 2,169,000 32,000i- 11,676,0001,676,0001'2 1ö9 0001- 1'
l · 15:148:ooo
l 15,348,000 l [7,317,0001- 1
l 17,024,0UUI-

--l
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Kastar man nu en blick på jemförelsetabellerna, finner man med glädje att riksdagen beviljat ganska runelliga summor till lokalers förbättrande, skol-lokalers nybyggnad, samt andra för landet allm~tnnyttiga ändamål, men deremot ser man mecl ledsnad, att det högst
behöfliga extra ordinarie anslaget "Till krigsfartygsmateriel " har uteblifvit för år 1879, oaktaclt Kong l.
lVIaj:t äsl\at ett dylikt. Således har ett fall inträffat
- från en million till intet. Detta är i sanning nedslående -- i all synnerhet som elen n~trvarande tryckta
penningest~illniugen icke inger någon förhoppning om
nästkommande riksdags gifmilclare behafHlling af denna
fråga.
H vad blir vii l följden h~iraf? J o, detta iir lätt insedt! Ifrån det att skeppsvarfven ~\ro under full verksamhet med tillgång af duglig, arbetsvan personal, måste densamma till stor del afskedas på obestiimd, längre eller kortare tid, utan att kanhiimla ens kunna
bibehålla en viilbehöflig stam, som tillvaratager den
arbetsduglighet, hvilken under l~ingre tid och med för
landet dryga kostnader hunnit förvärfvas. Att sedan
taga clenna stam tillbaka, och börja på nytt lärer allt
medtaga en stor del af de, till helt annat än uppfostran, afsedela anslagen.
Att en reJuktion på extra anslagen i allmiinhet
bör gör:as kan v~Ll hända - men att med ens helt och
hållet indraga dem torde knappast vara förenligt med
god hushållning. lVIan vet alltför viLl att en hjelpsam
hand, ehuru svag, räckt till den drunknande, kan uppehålla honom till dess bättre hjelp hinner anlända, under det att all hjelps fråntagande sänder honom inom
kort till botten.
Såsom ·en ytterligare jemförelse kan nämnas, att
vid 1844 års riksdag beviljades till flottan en summa,
stor, 2 ,121,150 kr. utaf hvilken summa ej mindre än

-

318 -

-

909,747,37 kr. gick till nybyggnad och underhåll. Om
man proportionerar denna summa med hela anslaget
och jemför med 1879 års anslag, så borde en summa
af ej mindre än 2,293,721 kr. tillkomma "nybyggnad
och underhåll", under det att nu endast dertill ~ir anslaget 1,018,000, således en skilnad af ej mindre än
1,215,721 kr. som skulle kommit den svaga materielen
till godo.
-Il.
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Anförande
v'icl I(. Örloysmannasäll,.;kapets sam,Jnanträde
den () 1Yovembet• 18'18 rörande ett in01n sällskapet, vill dess sanLnutnträde den 23 sistl.
Oktober, väckt förslng: "Om bereda·n det af
billlya och ändamålsenl-iga bostäder åt ntatroskompa·n ierJUt ä Carl.~krona station".*)
J\Ied anledning af mitt vid senaste sammanträde
väckta förslag, "Om beredandet af ändamålsenliga och
billiga bostäder ät flottetus hä·rvaranclc mat·r oskår", och
sällo<kapets dil. fattade beslut, att, vid detta sammantr~ide, upptaga förslaget h~irom till diskussion, anhåller
jag att, innan diskussionen börjar, få närmare redogöra
för beskaffenheten af ifrågavarande förslag.
l\Ied afseende på den föreslagna åtgärdens större
eller mindre behöflighet, gestaltar den sig som följer:
Af folkmängdsstatistiken inhemtas, att befolkningsnumerären för detta samhälle, under de båda sista decennierna, utvisat en fortgående tillökning hufvudsakligen genom inflyttningar af arbetare-familjer från
landsbygden eller ang1·änsancle städer. Då emellertid
byggnadsföretagen hiir på platsen, hvad bostäder för
de fattigare eller mindre bemedlade samhällsklasserna
betriiffa, ej hållit jemna steg med dessas tillökning,
så har helt naturligen uppstått en bostadsbrist, som
på ett menligt s~itt inverkar på dessa samhällsklassers, CJ blott ekonomiska bestånd, utan äfven på deras
*) Af l<apten C. a f Trollc.
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fysiska och moraliska välbefinnande. rrill nämnde samhällsklasser kunna hänföras flottans härvarande matroskår, som till ett antal af 93 procent af kompaniernas sammanlagda nummerstyrka bebo hyrda lägenheter. Som mitt förslag ensamt berör denna del af
befolkningen, och då jag, rörande deras inqvartering,
lyckats förskaffa mig ganska noggranna och temligen
fullständiga uppgifter~ ber jag att till en början ur
dessa uppgifter få anföra några fakta till frågans bely;ming. Sålunda visar det sig, att, af förenämnda
antal, 93 procent eller 368 man som bebo hyrda lägenheter, 147 man äro gifta och 219 man ogifta; antalet familjerna tillhörande barn uppgår till 384; sammanlagda hyresbeloppen för år uppgå till 26,779 kronor per individ; endast 29 man af kompaniernas hela
nummerstyrka bebo egna lägenheter med ett sammanlagdt fastighetsvärde af 62,980 kronor.
Enligt Kongl. Maj:ts förnyade inqvarteringsordning fiir dess flotta, och på grund af ett i vårt nya
reglemente för flottan 2:a delen icke intagit särskildt
kongl. bref, erhåller manskapet af matroskåren, när
de icke åtnjuta inqvartering in natura, en ingvarterings-ersättning i kontant, uppgående till 36 kronor
om året per man, dock så, att för ogifta och enklingar
utan barn försvinner denna förmån under sjökommenderingar hvaremot gifta och enklingar med oförsörjda
barn förblifva i åtnjutande af elensamma äfven uneler
kornmenderingar till sjös.
Då man sammanställer här ofvan anförda medeltal af de hyresbelopp som af hvarje man erläggas
med elen för karlens inqvartering bestådda ersättningen, finner man, att ersättningen enelast uppgår till
något mindre än hälften af hyresbeloppet. Till betäckande af den härigenom uppkomna bristen i hyresbeloppet måste karlen, om han ej eger andra tillgångar,
taga af sin för sitt nödtorftiga uppehälle afsedela lön.
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Att, särskilJt med afseende på våra klimatiska
förhållande, sui1cla och ändamålsenliga bostäcler äro
oeftergifliga viikor för individernas fysiska och and·
liga välbefinnande, torJe få anses som en af de sanningar hvilka ej behöfva bevisas.
I detta afseende lemna de bostäder som bebos
af matroskåren mycket öfrigt att önska. På hvarje
man kommer i allmänhet blott ett rum. Den här förut
antyclJa bostadsbristen i förening meJ de höga hyresbeloppen tillåta dem ej att förfoga öfver flera. Rummen äro i allmänhet låga, trånga och osunda; i flera
af dem ligger golfvet i jemnhöjJ med marken. I ett
sådant kyffe kunna, i ej så få fall, ända till 8 å 10
personer och derntöfver af olika kön och åldrar vara
inhysta. Snygghet och ordning i och utom elen trånga och eländigt belägna bostaden kunna under sådana
omständigheter ej alltid vara att förvänta. Trefnaden och belåtenheten äro här också ganska sällsynta
gäster. Det vackra begreppet "hem" är här liktydande
med "tak öfvet· hufvudet". Må det här sagda vara nog
för att angifva beskaffenheten af matroskårens bostäder i allmänhet. SundhetsnämnJens analer skulle härutinnan säkerligen kunna förse med än f-lera intressanta
och upplysande fakta. Bostäderna, betigna i stadens
> utkanter, håller karlen långt aflägsnad från varfvet,
eller sin ständiga arbetspost - en omständighet, som
äfven i sin mån förtjenar att uppmärksammas.
Vid de flesta privata etablissementer och större
inclustriela anläggningar i vårt lancl, har på senare
åren arbetsgifvaren, i likhet med sin yrkesbroder utomlands, funnit förenligt med sin fördel att åt sina arbetare och deras familjer uppföra rymliga, prydliga
och ändamålsenliga bostäder. En nödig amtanka för
arbetarens trefnad och belåtenhet, i förening med Jen
egna nyttan, att, genom anskaffandet af billiga och
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ä ndamålsenliga bostäder söka tista arbetaren vid sitt
fö r etag, hafva h~irtill varit beverkande orsaker. Den
enskilda företagsamheten har här tl'iitlt i filantropiens
tjenst. Det har numera blifvit temligen vanligt hos
den private arbetaren, att, fö r sin anstimning, fordra
åtnjutand et af en sådan bostad. Uppförandet af arbetare-bostäder har i en del fall visat sig vara ganska vinstgifvande företag - exempel vis kan härpå
anföra:;:; arbetare-bostäderna vitl Nyk öpings mekaniska
'Verkstad. Vid ett besök i någon af dessa anliigguingar, belägna i etablissementernas närhet, kan man ej
undgå att på ett an gen~imt siitt finna sig öfverraskad
och berörd af den snygghet, ordning och trefnad som
der är rådande. Man finner genast vid första anblicken, att arbetaren här har ett hem i detta ords vackra och vidsträckta bemiirkelse. Ett a två rymliga,
ljusa och viiHörsedda rum med kök iiro anslagna åt
hvarje familj. Köken äro äfven så inrättade att de
kunna tj ena till boningsrum. H varje fam ilj har sina
siirskilda ingångar. Bifogade ritning visar inredningen
af de efter engelskt mönster vid Bergsund uppförda
arbetarebostäderna. Genom l>lanterin gar utanför husen
har man ~ifven sökt göra det yttre prydligt och inbjudande.
Staten är en arbetsgifv:u-e i stor sk:tla. I flottan s
härvarand e varf och verkstiider eger han det största
eta blisse ment hiir i landet, oeh der hundratals arbetare
sysselsiittas -- men hvillm bo och lefva som cle biist
kunna. Månne icke på staten kunna ställas sa mma
fordringar, so m på elen enskilde arbetsgifvaren, i fråga
om ber edandet af ändamålsenliga och billiga bostäder
åt sina arbetar e ( Den enskilde arbetsgifvaren har
härvid föregått staten med ett efterfölj ansv1irclt exempel.
D en i st atens tj ens t anstältle arbet aren kan icke
genom ökad arbetsförtjenst eller gynnsamma konjuk-
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turer öka sina inkomster, det ligger derföre vigt uppå,
att hans lefnad slwstnader, så viclt möjligt är, genom
statens m edv erkan skyeldas för den enskilda spekulation pus stegrade forclri11gar - och detta särskilclt i
fråga om en så vigtig utgiftspost som hushyra för sig
och sin familj. Den fattige eller mindre bemedlade
är, hvad anskaffandet af bostad beträffar, i allmänhet
unrlerkastad större tvång och godtycke ~in den bemedlade, och de stegrade hyresbeloppen inverka menligare på den förres små inkom ster än på den sednares. Ur de å flottans bufvuclstation an stiilde arbetares
familj er, är det som flottans matroskår och daglönare
vid varfvet hnfvndsakligen rekryteras. Staten har
således, hvad arb etarens familj beträffar, härutinnan
ett visst intresse att bevaka.
J ag har i det föregående i stör sta korthet sökt
anföra de skäl, som tala för behofvet af mitt viickta
förslag, eller ber edandet af iim1amålsenli ga och billiga
bostätler åt flottans hiirvarande matroskår. De hyrda
lägenheternas beskaffenhet, bostadsbristen i förening
med de stegrade hyresbeloppen göra denna fråga till
en af dem som ej llingre låta undanskjuta sig. Den
kan siigas vara en af dem som st å fr ämst på dagordningen inom vår marin, och bör derföre ej kunna anses som för tidigt väckt. Arbetsgifvar ens skyldighet
att sörja för sin a arbetares trefnacl och belåtenhet synes
mig lika v ~il kunna liirnpas på staten, som den enskilde.
För så vidt jag varit i tilWLlle att der om göra mig
underriittad, skulle ingen å tgiird å sta ten s sida vara
mera välkommen för flottans härvaramle matroskår,
ej heller kraftigar e bidraga att fiista individen vid
kronans tjenst , iin just den nu för eslagna. J ag är beredd att höra många och vigtiga inkast mot mitt förs1ag, såsom bland annat: att staten bör undvika att
blanda sig för mycket uti sina tj enares angelägenhe-
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ter, att harlen bör kunna vara sin egen förmyndare,
bör kunna sörja för sig sjelf etc. Detta ~ir riktigt
nog ett önskningsmål, men det synes mig ej fullt tilllämpligt i förevarande fn'\ga der svårigheter förefinnas,
som det ligger utom karlens egen förmåga att öfvervmna. J ag är ej blind för de ökade administrativa
göromål å statens sida som blifva en följd af förslagets genomförande, men härpå kan jag ej invända
annat än, att kostnaden för några få sluifvares eller
räkenskapsförares ytterligare användande i statens
tjenst, bör i sanning kunna anses som ett rampris för
den sannolika vinsten af fiera hundrade individers trefnad och belåtenhet. Säkerligen finnas många andra
både verkliga och inbillade svårigheter för planens genomförande, men det är endast hopplösheLen och mod. löilheten som ser omöjligheter i allt.
Rörande den andra delen af det väckta förslaget,
eller dess utförbarhet, så framställa sig här 2:ne alternativer, nemligen: antingen att söka åstadkomma
dess utförande på enskild väg, eller genom statens omedelbara medverkan. Den enskilda företagsamheten i
detta samhälle är ty värr ej stor, detta är både känd t
och erkändt - men i långt mindre vinstgifvande
företag än detta, har man ej tvekat att insätta penningar. En aktieteckning till ett sådant företag vore
derför ej otänkbar. Dess genomförande erfordrar dock
alltid statens medverkan genom upplåtande af byggnadstomter m. m. En beaktansviird olägenhet vieHåder emellertid planens utförande på enskild väg, nemligen, genom det ringa korrektiv som i sådant fall
förefinnes mot hyresbeloppens stegrande, särskildt om
det medgifves ett sådant bolag att afyttra byggnaderna åt deras innehaf'vare, och dessa åter till andra
utom fciretaget ståencle personer. Det andra altemativet, eller byggnadernas uppförande genom statens
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försorg och ställande under dess omedelbara insigt och
lwntroll synes derföre vara den utviig som bör föredragas. Frågan är emellerticl af en allt för omfattande beskaffenhet för att af en person i detalj kunna
utredas, såsom bland annat innefattande, förslag om
lämpliga bostadstomter, anordningar hvad boställerna
och medlen för deras uppförande beträffar, regnlativer
för bostadsinnehafvare m. m, att jag ej tvekat att
unelenställa densamma Kongl. Örlogsmanna-sällskapet,
hvarifrån så många initiativer för sjövapnets bästa utgått. Under förhoppning att sällskapet delar mina
åsigter i denna fråga och i betraktande af dess vigt
ej mindre för flottans matroskår, än äfven för samhällets öfriga mindre bemedlade klasser, är det min
önskan att densamma inom sällskapet måtte vinna all
den utredning, som den synes mig fcirtjena. *)
-::') Vid den diskussion som med anledning af förestående fUrslag
nu uppstod, framstäides så beskaffade svårigheter röranue fiirslag ets
utförbarhet m. m ., Htt motionUren ansåg sig fUranlåten att åtminstone
t v. låta frågan falla.
Red. anm.
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strödda underrättelser.
'l'elefonislm torpcde1·. En mycket sinnrik och intressant tillämpning af <len elektriska telefonen har
nyligen blifvit gjord af kaptain C. A. lVIc. Evoy, U.
S. A. Kapten lVIc Evoy, kiind såsom en auktoritet inom
Förenta staternas torpedväsende, har nemligen betjenat sig af professor Bell's "artikulerande" telefon i
ändamål att unclers8ka flytande kontaktminor. En
myckenhet sådana minor hafva blifvit anskaffade af
nästan alla länuers styrelser för försvaret af deras
flouer och hamnar vid krigstillfäll en. Detta slags
torpeder besitta en viss grad af flytbarhet och qvarhållas på sina ställen uneler vattnet medelst förtöjningar och ankare. De stå i förbindelse med stranden
genom elektriska kablar förmedelst hvilka jemte de elektriska batterierna, de undersökas och aJI'yras från land.
De kunna äfven affyras elektriskt, när de komma i
beröring med något fartyg som passerar öfver dem.
Detta åstadkommes genom en konstrik mekanism känd
uneler benämningen strömslutare, h vilken, jemte antändnings-röret och sprängladuningen inneslutes i torpeden. Sedan torpederna blifvit utlagda å sina platser
och förtöjda måste man allt som oftast undersöka dem
för att förvissa sig om att de flyta och att deras laddningar icke blifvit fuktiga eller våta. Umler;:;ölmingen sker genom att sända en elektri;:;k ström igenom
torpeden och röret, men för att icke röret skall antändas och ladtlningen explodera under försöket, användes endast en mycket svag ström i förening med
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en l<: iinslig galvano meter. R esultatet af denna under sökning ~ir , att lle på så s~i tt erh:tllna fiua utslagen
eller angifvelsema ofta äro af en högst otillförlitlig
karakter och svåra att skilja från clern som h~iröra af
tillf~illiga otätheter i kablam es isoleringar och i ueras
konnekteringar. Kapten J\Ic Evoy för eslfn· uerföre, att
vid dessa undersökningar införa ljudet i stiillet för
det beslu·ifna elektriska profvet, eller åtminstone att
anv~inda det förra såsom ett ytterligare tillägg till
det senare. För detta iimlamål placeras i hvarje förankrad eller utlagd torped en vanlig Bell's t elefon,
så anordnad, att den vibrerande skifvan kommer att
ligga i ett horizontalt plan. På denna skifva anbringas ett antal små flyttbara tyngcler. Vid hvarje
torpedens rörelse förorsaka dessa små tyngder en
Yibration af sl\ifyan, och ett egemlornligt ljud låter
höra sig, i den ljudet upptagande telefonen i land.
På så sätt skulle hvarje torped sjelf kunna meddela
operatören i laml om sitt tillstånd. Skulle neml. någon af torpellerna af en eller annan orsak hafva sjunkit, eller laddningen blifvit våt, så upphör med
detsamma den elektriska ledningen, och något ljud
låter icke villare afhöra sig. Detta skulle då vara
ett siikert bevis på det otillfredsstiillande tillståmlet af
hvarje sådan torped som vore tyst. Telefonema äro konnekteralle till torpedernas ledningstrådar eller kablar
och förhindra på intet ;:;ätt undersökningen enligt <len
elektriska metoden. En enda telefon på land är nog
för att pröfva hvilket antal som helst af förankrade
torpeder. Af det ofv.an anförda synes som kapten Mc
Evoy har framstillt en ide, hvarpå möjligen framdele s
kan Lyggas ett långt enklare och tillförlitligare system
för defensiva torpeder, iin det vi nu ega, och som
dessutom liimpar sig till en del andra nyttiga ändamåL Kapten lVIc Evoy har anställt forsök med profes-

sor Hughes microfon i förevarande fall, men har
icke funnit den så tjenlig för sitt iindamål som t elefonen. Orsaken härtill lärer härröra från microfonens
ytterliga känslighet, och deraf följande behof af justering, en omstämlighet som gör den mera utsatt för
felaktigheter då den placeras lägen som icke medgifva upprepade justeringar.
(Engineering).

Nya flytande rys1\a batterier. T vå stora flytand e
batterier hafva nyligen gått af stapeln vid Kertch.
H vardera batteriet lir sammansatt af ett visst antal med
h varandra fast forenade fartyg som äro delade i ett stort
antal vattentäta rum försedda med kraftiga pumpar.
Deras bestyckning utgöras af reffiade 23 c.m. kanoner.
Fyra sådana batterier äro till en början afse dela för
försvaret af Kertch; flera andra befinna sig under fullbordan.
(Iron).

Förslag till orgauiseraudet af frivilliga torpedkårer i England. Löjtnant Palmer i engelska marinen har framstält en organisationsplan för bildandet
af torpedkårer i och för kustförsvaret, grundande sig
på följande anonlningar. Englands kuster indelas i
ett visst antal distrikter lwari torped~jen sten uppdrages åt distriktens egen befolkning. Lotsar och tullbetjening synas fåreträdesvis vara lämplige for bildandet
af kärnan till detta försvarssystem. H varj e hamn förses med 2:ne lämpliga mindre ångfartyg; ett visst antal torpeder samt all för deras utläggancle, affyrande
m. m. nödig materiel och instrumt:mter. Löjtnant Palmer framhåller behofvet af ofta förekommande öfningar med de sålunda organiserade kårerna, och dlo}tta

särskildt uti handteraudet af stångtorpeder. I New·
castle on Tyne har en sådan kår redan bildats, och
det torde ej dröja så länge innan öfriga hamnar följa exemplet. Man har anledning att hoppas det staten skall skynda att uppmuntra detta frivilliga lokalförsvar, genom att till de säTskilda hamnarue beordra
torped-instruktörer för att bespara de frivillige en kostsam och tidsödande undervisningskurs vid Chatham eller
·
(Engineer).
Portsmouth.

Den portativa torpeden. Detta nya förstörelsemedel, som kom mer att införas i engelska flottan och
armen, under benämning haltdtorped, är ämnadt att
' '
likasom den fordua handgranaten, kastas med handen
in på fiendens däck eller in i öppna farkoster, öfver
bröstvärn och in i förskansningar. Den består af en
3 å 4 rti. komprimerad bomullskruts-kaka fästad vid
ett långt snöre, hvars andra ända står i förbindelse
med en slags pistol. Sedan torpeden blifvit placerad
i det önskade läget, attrycker operatören pistolen och
låter sålunda bomullskrutet krevera. Nyligen. utförda försök hafva visat, att en sådan bomullskruts-kaka
kan sönderspränga ett granitblock på 5 ton. Ett dylikt lätt handterligt vapen skulle kunna tillintetg&ra
besättningen i öppna farkoster, och åstadkomma den största förvirring ombord i stora fartyg.
(Times).

Ny tysk pansarkorvett. Pansarkorvetten Baiern
som bygges i Kiel, skall bestyckas med fyra 26 c.m.
kanoner och en 30 c.m. kanon. Alla dessa pjeser
skjuta en barbette; 30 c. m. kanonen är placerad för-ut,
i ett öppet pansartorn af eliptisk form; de fyra 26
c.m. kanonerna äro uppstäida i ett stort torn, stående
22
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något akter om midsk epps·. Två af dem jemte 30 c.m.
kanonen kunna användas som jagt-kano ner, då deremot de 2 öfriga anv~indas som reträttkanoner. Alla
kanonerna kunna äfven riktas tvärsut. Korvetten är försedd med en lång lansforma ll sporre, placerad så långt
unuer vattnet att den kan träffa fiendtliga fartygs
opansrade undervatt ensuelar. Såsom ett treuje anfallsmedel är korvetten försedd med alla nödiga apparater
för utskjutan uet af minor. rrvå maskiner drifva fartygets båda propellrar . Besättnin gsstyrkan 317 man.
(Deutsche H eeres-Zeitung) .

Det nybyggdl\ plinsarfartyget Helgoland aflöpte
från stapeln i Köpenham n den 9 sistlidne Maj , årsdagen af sjöstriden vid Helgoland . Det är Jet hittills
största fartyg som blifvit ]Jygdt i Danmark, och öfverträffar i ej oväsendtli g mån i storlek pansarfreg atten
Danmark, hvilken, som bekant är, hittills varit danska
örlogsmar inens största fartyg. Under det att "Danmark " blott har ett deplace ment af 4,750 ton, uppgår
Helgoland s deplacement till öfver 5,350 ton. J;'örst i
Maj 1876 börjades bygganuet af detta fartyg . H elgolanJ ir ett af jern bygdt kasematt- fartyg af 250 fots
länO'd
och 57 1/ 2 fots
brecU
samt med ett djupgåend e
b
.
.
af 18 fot. I vattenlini en miuskepps hafva pansarplå tarue en tjocklek af 12 tum, hvilken tjo cklek emellertid likformig t aftager mot för- och akter.stäfven. Pansaret sträcker sig till öfver 4 fot under vattenlini en,
men går vid för.;;täfven betydligt Jjupare för att än
ytte~·ligare stärka den Jjupt liggande väuur-~_rpa:·at~n.
Fartyget ligger ganska lågt på vattnet, och ar p.a ml.dten af öfra däcket försedt med en kasematt, ut1 hvllken utom mindre pjeser, finnas uppstäida fyra st. 26
c.m.' och ett st. 30 1/ 2 c.m. Kruppska bakladdni ng.;;ka-
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non er . 30 1/ 2 c.m:8 kanonen ii r, för å8ta dkommand e af
en vidsträckt skjutfrih et , 1Jlacerad å en Vtind skifva å
kasematte ns frä mre del. På ö1nse sidor af försbifven
finna s utsh:jntuingsapparat er för vVhitehea dska torpeder. Skrofvet är imleladt i ett stort antal vattenUita
afdelnin gar. Maskin en är beräkn ad att gifva fartyget
en hastighet af 12 1/ 2 knop. Der finna s 8 ångp annor för
de 2:ne af hYarandra helt och håll et oberoende ångmaskinerna, hvilka drifYa ln·ar sin propeller. Pannor och
maskin skydda s af det 12 tum tj ocka pansarbält et.
Fartyget skall förses med ångbarkasser inrättade för
stångtorpe der. De båda masternas märsar skola förses med st ålskärm ar till sky dd för der under strid
placerade skarpskyt tar. F a rtyget är beräkn adt at.t
kosta fem million er kronor; och är bygdt af firman .
Burmeiste r och Wain i Köp enhamn.
(Deutsche Heeres-Z eitung).

Skonertslwppet '•Sjött·olle ts" haveri pa Dagö.
I vårt land kan meJ afseenue på bergning af fartyg
och gods den ga mla strandrätt en lyckligtvis betraktas
såso m en öfvervunn en st&ndpunk t. R edan sjölagen af
1667 utesluter hvarje direkt staugande derom, och inskränker sig till att påminna om det äldre tillstånde t
derigenom att bergarelönen , utan tillräcklig t afseende
på faran eller arb etets svårighet, bestämdes till viss,
större eller mindre del af det bergades värde, alltefter
som detta steg till lägre eller högre belopp.
Vår nu g ~illaml e sjölag är icke allenast fullkomligt främmande för all slags strandrätt , i det bergarelön endast betraktas såsom en ersätning för lemnadt
biträde, utan öppnar dess utom en kraftig utväg att bekämpa strandhoa rnas af ålder öfverklaga de rofferibegär, genom att helt enkelt förklara hvarj e vid olyckstillfället träffad öfverenskommelse om bergarelon för
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olaglig, derest redare, skeppare eller godsegare yrka
på tvistens hänskjutande till dom st ol. Detta dj erfva
ingrepp i kontraktsriitten, som väl kan anses såsom
en bland de största ny heterna i vår sjölag, och som
omfattar icke allenast sjelfva bergarelönen utan äfven
de af bergarena uppgifna kostnad er , står för öfrigt i
full öfverensstämmelse med lagstiftningen i fl era andra länder såsom Holland, Tyskland och Norge.
Men vi bghöfva icke gå längre än tvärs öfver
Östersjön till de forna svenska östersjöprovins erna för
att finna huru den gamla strandrätten blomstrar, och
huru väl de mäktiga adliga strandegarena förstått att
värna sitt lands lagstiftning från dylika nyheter, som
skulle blifva i högsta grad menliga för deras intresse.
En påminnelse härom har ett härvarande assuransbolag nyligen erhållit genom skeppet Sjötrollets haveri
på Dagö.
Skeppet Sjötrollet, hemmahörande i Kalmar, afseglade den 23 Juni 1877 från Rossano till S:t Petersburg med last af 614 fat olivolja, för hvilken last
frakten utgjorde i rundt tal kronor 7,000. Utan märkligare tilldragelser kom skeppet den 28 augusti tidigt
på morgonen upp under Dagerorts fy r som pejlades i
N.O. på kort afstånd. Det blåste en vestlig storm
och skeppet som förut stäfvat N.O. t. O. lades bidevind för babords halsar. Seglen söndersletos af stormen och fartyget som dervid äfven påverkades af
strömmen dref emot stranden, so m i dagningen blef
synlig på lä. Då ingen utsigt fanns att undgå strandning, beslöts att sätta skeppet på land för att möjligelJ. rädda lif och last. Dertill utvaldes en liten bugt
i hvilken några min(lr·e fartyg lågo förtöjda, och der
skeppet tog botten vid 7-tiden på morgonen. Till
strandningsstä llet, beläget utanför byn Haldrik på
Dagö och tillhörande det stora godset Dagö Emmast,
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anlände snart en båt med tre herrar, de der erbjödo
sig att mot laglig bergarelön berga lasten och om möjligt äfven fartyget, hvilket anbud af kaptenen antogs,
hvarefter den sistnämnde, till bekräft else på detta aftal, fick unelerteckna en till egaren af byn H aldrik
stäld ansökan, med begäran om hj elp till bergning af
fartyg och last , samt förpligtelse att erlägga den efter
ryska lagar strandegaren tillkommande bergarelön.
Stormen hade nu lagt sig och lossningen börjades
ofördröjligen. Arbetet underHittades i hög grad cleraf
att skeppet blifvit fyldt med vatten, så att de fly tande
oljefaten . kunde utan dykarebiträde ur skeppsrummet
upphemtas och med tillhjelp af vanliga små fiskebåtar
ilandföras. Efter två J agars arbete hade 598 fat eller
nästan hela lasten förts i land till Dagö Emmast, men
då ankom bergningsånga ren Dvina från S:t Petersburg,
som medelst sina ängpumpar länsade skeppet, tog
det från grund och slii.pade det med återstående delen
af Jasten till R eval. De ilandförda 598 fat olja taxerades för bergarelönens be::;täm mand e tillrub. 56,127,38.
Dertill ansåg sig bergaren äfven böra lägga distansfrakten och det i Rossano uppburna fraktförskotte t
uppgående tillhopa till rub. 3,306,86, ehuru naturligtvis största delen cleraf redan åtgått till skeppsumgälder samt till besättningens kost och hyra under den
långa resan.
På dessa värden beräknade nu egaren af riddargodset Emmast med den derunder lydande byn Halelrik sin bergarlön, enligt den i S:t Petersburg af vederbörande tj enst eman upprättande general-clispac hen,
sålunda
att för oljan måste erläggas. . . . . . . . . . . rub. 12,465,57
och för distansfrakten med fraktförskottet ,
734,4 3
eller tillsamman rub. 13,200-
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hvilket i rund t tal , enligt då gällande knrs, utgör icke
mindre än 24,500 kronor. Såclnna stra nduyten lmnn a
ännu i våra dagar göras i skydtl af elen ryska sjölagen .
(Försäkrin gsföreningens tidskrift).

Dansid uttalande om 1\rigsfartyg af Ilen ~. k.
Blenda-typCJL I den danska "tidskr ift for sgva:sen"
l & 2 häftena 1878 meddelas en detalj erad och sakrik uppgift om den efter Bi enda-ty pen konstru erade
kanonbilten " Unl"' , dess dim enEioner, artilleri, maskinkraft, bestämm else, profturer m. m. , och hvari det till
slut heter :
''Vi hafva meddelat resultat en af dessa profturer,
'' dels som ett intressant exe mpel på, att man med ett'
''relativt rin ga djupgå end e kunnat uppn å en betydlig
"fart - m'\O'ot
so m vi imralunda betvifta att våra inn
"hemska mekaniska verkstäder lika Yiil kunna åstacl"komma - dels som ett bevis på, att man i Sverige
'' tilläO'O'er
farten en särdeles stor betydelse,
och såleoa
.
''des i vi\rt grann land ich: e hyllil.r den af statsrevi"sionen uttalade åsigten, att en mils fart mer
"eller mindre icke har något att betyda för små"fartyg. Ehuruväl farty g af Elenda-typen kunna l äm"pa sig väl för speciella lLm1amål, kunna vi do ck på"tagligen icke betrakta dem som egentliga st ridsfartyg,
"eniir de iiro utsatta för att ett enda skott från en
"ganslm liten pjes kan omintetgöra deras rörelsekraft.
"Den i\sigten, att sådana fa rtyg kunna tr~icla i st~Lll et
"för en flottas bepansrade materiel röj er enelast ringa
"blick för denna materiels betydelse oeh tinc1amål''.
~

l{rigs fartyg~bygg uad i 'I'ysklaud.
Föratom en
tillökning fö rliclen sommar af den nya opansrade svå ra
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'1wrvet ten :'Bisma rk " har tyska flottan i S eptember och
Oktober månader blifvit ökad med 3 korvetter af samma
typ, nemligen: ''Bliicher 11 , "Stosch" och "J\'Ioltke". Den
nya pansarkorvetten "Baiern ", systerskepp till sistförlidne so mmar från stapeln afgångne pansarkorvetten
·'Sachsen ", tros kunna s ~itta s i vattnet på hösten.

-337-

- - 336 -

Bibliografi.
Svensk.
K. Krigsvetens kaps-Akade miens handlingar och
tidskrift, 30 April 1878. Om infanteri sl<jntiifningar och 1877
Ars tyska skjut-instruktio n Med anledning af uppsatsen om krigshi·
storiska studier Om infanteriets skarpskyttars målskjutningar undrr
J 877 Ars m<iten. :Samn>andrng af författningar rörande armen, h vilka
utkommit under år 1877.
D:o, 15 Maj. Ännu n1igra ord om vårt infanteri-excrci sreglemente. Praktiska uppgifter för Muingar i fiilttjenst af geft ernlmajor
V erdy du V ernois.
D:o, 31 Maj. Med anl ed ning n f uppsatse n «Om infanteri sl<jutöfningar och 1877 årH tyska skjutinstrul<tio n•.
D:o, 15 Juni
Med a nledning af uppsatsen •Ännu några ord
om vArt iufanteriexcrcisreglemente .
D:o, 30 Juni. Utdrag ur betänkande afgifvit den 25 Februari
1878 nf svensk-norska komitten för behandling af frllgan om lämpligaRte modell å gevHr, karbin och revolver. Officiela underrHttelser.
D:o, 15 .Juli Svar på anmtirkningarn e mot uppsatsen om krigs histori ska studier.
D:o, 31 Juli. Om infant eriets marscher. Genmäle med anledning af anmärkningarn a mot uppsatse n «Om infanler iskjutöfningar
och 18i7 års tyska skjutinstruktion ».
D:o, 15 Aug. Nordamerikans ka rytteriet under secessionskrige t.
D:o, 31 Aug.
D:o
d:o
d:o
D: o, 15 Sept. f<~tt o "h annat om infanteri Pis skjuttaktik Riksdag<forhandlin gar ruran<le fursvarsverket.
D:o, 30 Sept. Ett och annat om infanteriets , l<juttaktik . Mil itllrlitteratur. Officiela und errättelser.
D:o, 15 Okt. P. M. vid furslaget till exercisregle mente fJr ka valleriet
Om olikheten i åsigt.er hos vii rnpligtsvänn e rna inom och
utom förening en •viirnpligtem vänner». Officiella underrättelser.

.Artilleri-T idskrift, 2:a häftet 1878. Skjutförsöket vid
Bredelar med Krupps 15 c.m. pansa rk!lnon. Pointberäkning en vid
batteriernas skjntöfuingar. Divisionsartille riets förh ållande uti infanteridivisionens strid. Åsigter öfver ridundervisning en. Utdrag ur
em betsskrifvelser.
D:o, 3:e häftet . Kort öfversigt ofver artilleriets uppkomst och
utveckling i Europa af F . A. Spak. Några anteckningar om pansar
och grofva kanoner . Redogörelse fur upprilttandet af skjuttabeller
till 2",58 kanon med projektil m1, 4 •
Verksambeten vid styckebruk m. m år 1877 .
D:o, 4:e hiiftet Om 9 c.m. kanonens antagand e i Italien och
åtskilliga i sammanhang denr.ed utfiirda försök. Kort öfversigt. öfver
artilleriets uppkomst. och utv eckling i Europa af F. A Spak. Utdrag
ur embetsskrifvels er .
.Allmitn gymnastislt fitktliira af G. Nyblreus. Pris 2
kr. 75 öre

Lä·r obok otn eldhandvap nen till begagnand e vid armens
skjutskolor fur officerare. I d el. D en teoretiska kursen. Pris 2 kronor. Il del. Den tekniska kursen
Pris 4 kr 25.
Bevaknings tjensten efter •Lehrbuch der Taktik» af Mec kel. Öfvers. och b earbetad af C. Munck . l. Mars c hbevakning en. Pris 2 kronor.
Nutidens sjökrigsma teriel och Etu•opas pansarflottor 1878. Af .A. Adlersparre. Pris 2 kr. 50 öre .
Öfversigt af g1·annstate rnas arm.e01·gan isationer
af Jesper Crusebjörn.

Pris 2 kronor.

Anteckning ar rörande jinsl~a armens och Finlan(b
lcrigshistor ia. Af J. Mankell. 2 delar. Pris 6 kr. 50 öre .
Tttm·ligare i först•a.rsb•å gan af G . N.
Om föJ•svarskJ• aft och lwstnad. Föredrag hållet vid
förening en Värnpligtens vänn ers sammanträde den 16 December 1876
af löjtnanten Gustaf Björlin. Pris 30 öre.
~~öredrag hållet inom Eslijfs filialafdeln ing af
föreningen Värnpligten s viinne1· den 13 Februari 1877 af

L . Bergström, kapten vid Elfsborgs regemente.

Pris 25 öre.

Engelslct-sv enskt och svettslet-eng elskt sjö- och handelslexilwn , innehållande alla nu brukliga sjö-, skeppsbyggeri ,
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Öfvcrsigt a~ sa mtlige spl'ti ngr•ingshiindeber med Kruppslu•
gjutst[tlskan oner. Ater e u sam manslutning. Uudcniittelse r för ~j ö 
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et Coloniale år 1877 tillerkända belöningar. Nya försök rru:d engelska kryssaren «Iris•. Proftnrer med engelska korvetten Enryalus.
Bildandet af en frivillig meJis-kår för ryska fioLtan. Holliindska flottans personal för år 1878. Aflöpning af Förenta staternas krigsångare Nipsic. Torpedfartyg och nattliga öfv~rfall. Försök med 2:ne
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-

-

3-!2-

Tysk.

Pha1'CS des cotcs clee ilcs B1·ittamwiqncs C01'1'iges
en AYl'ill877 p~r M. A. L e Gm s
Marine . Prix: l han e.

D epot d es eartes et plan s de b

PhaTes d es c6tes oYientales r.le l' A ·m eriqne A.nglaise et cles Eta.ts-(hds conige;; en Octobre 1877, par M. A.
Le Gras.

Prix: ·l fmnc

Pha1·es des JlleTs clcs Indes et de Chine, d c l' AnstJ•alie, TC1"1'C tle Yan-Diemen et Nonvelle-Zetande,
corriges en AYl'il l 877, par M A. Le G ra s.

Pri x: l fra n c.

Pha1·es de ltt .IIIm·· dn .Nm·d, lct 11fm· BalUqne et
ln 1l'Ie1· Bla.nche corrigcs en Mai 1877, p ar M. A . Le Gras .
Prix l franc.

.Revue el' A1·· tillet"ie, Maj 187 8. In strukt ion fö r Itali r n ska
artilleriet; provisorisk instrnl;tion för u pp~ l;att in ge n och m;itanclet af
afståncl. Skjutförsuk ml'd Man serska gel';iret mot stålplåtar. Pausar-tom.
Nya skjutförsilk vid Scho ebury uess. R e vo l ver -kanonen.
De nya lOU.tons Armstrong kanonerna.
j):o, Juni. Artilleri å 1878 års exposiLio n. Om bresch-skjutning p å långa håll. Skjutning frtut kust.b:ttt erier mot fartyg. H an elvapen i Sverige och Norge. Itco rgaui sationen af fiistniugs-artillcriet
i Holland.
D :o, Juli. Historiska anteckniugrtr vid Cnbis rörande laneliar tilleriets r e f'flnde kanoner . . Uy skft ln.ndtartilleriets n ya materi el, enligt öfverste Eugelhardt s syst e m. Skjnt uing med Shrap uel-grruHtter .
Engelska a rti lleriets orga ni sat io n. J emfiirande flirscik-skjutning m ed
haubits granater af äts killiga modeller mot metall -pl[,tar. Ny ty ~ k
pansarko1·vett. Whitworlska pansar-pli'ltar. Nya skjutförslik ombord
i engelska fartyg et 'l'he Net tl e. Krupp s al'tilleri.
D:o, Aug . Om af!änga proj e kti lers r<irclse i luften. Persp ek tivinstrum enter.
Grand Jeans penclu logm f. 11-azbzof!'':; hydrauli sk a
lavetter ombord i ryska pop offka u, viceamiral Popofl'. Skjntförsuk
vid S ho eburyness.
Armstrong -kanoner. Fabricerandet af ka no ,, e r
vid privatll etabl isseme uter.
D: o, Sept. Samnut nfu tt ning af de fömUmsta i Östenike år 1877
utförda artilleri-ftirsökcn.

Utgifte r i England fiir försö k inom det
landt- och sjömiliWm områ d et.

Tables analytiques et alphabeUqnes tles 1natilwes
contenues dans les tUx p1'e1nieres Vol'tuncs cle la .Revue ll'a1·tilliwie, d 'Octobre 1872 a Sept. 1877. Prix: 2 franc

3·13 -

~IUtheU uug en aus tlmn GeMetc d es Seewesens, Vo i.
V I, N:o G, 1878. Om navige ring å flod er. Stål s om bygg naclsmtttP ri al f<> r fartyg och !1 ngpan nor. En pmkti sk form for den T aylor ska serien~ anYiindande i nautik en. Om higskontraband till sji'•s och
bprtrevii sendet. T orpede r i ry sk-t nrl<i ska kriget. J e mfMnndc fiir-

snk

med p:msarbrytancle projektiler. Thornycrofrl ska båtam es rolc
fUrsviJ.r och ang,·cpp i\ reddar och hamnar. Från engrl sk :< mnnn en.
Nnmnrn i'å d e nya ryska torp el!b i'ttam e. Tio eentim e(r rs
stålkanorwn fi;r frunska m:~rinen. Cnk inmp h osph id till belys ning i
lifriicldningshojar. Skydd för to rped b åtar Förli sningen af cngelslm
vid

fregatt en Emedi c.c . ' Torp edbiltar f,,r engelska flottnn. 100 -ton s kanonen. Stat.istislm uppgift er om un clerh afstclegrafkablar. R akettorpede r . Engelska korvPtterna Co1 nu s och Cur:t!jOf\S afl i1 pning från
stapeln . Litteratur.
D:o, cl:o; Vol. VI, N:o 7 . F. ,rsnk t ill on hi storisk fram stlilluing
af seght ionskonstc ns utveckling från F e n ict\ern~s f\iö t llg intill början
af XIV århundrad et ; en nau tisk -hi sto ri sk st udie af E. Gelcich , k k.
lini eskeppsfiinrik. Maritim pri sskrift. 1878. J e 1n f.,r ande nllllersn kningar af en och två s hufvar hos cljupgåeucle fartyg . Ett nytt sp6ingmecl el. F,,rlisningen af tysk>t p >t nsarfregatte n Grosse r Knrfiirst. Gjutning nf en 100-t o ns l<anon i Tunn . Tyska pansarkorl'ettrn B aie rn~
af!;;pning
Ry~ka torpedbåtars b e m anning. l'roft.ur med to rped Låtarne Glu char.

N ecl ertiucl sl: polar.e xpedi tion. Tho1n so n:S lodnings ·
Lojtnant Enge lm anns sty rniug;;. intlikat or. Bibliogr:tfi
D:o, cl:o, Vol. \'I, N:o 8 . Eu allmiiu metod fnr b es tiimmandet

appamt.

af ett fal'l.ygs geogmfi:;ka p osit ion !ri\n nst r~nomi s ka ortbcsti\mni ngar .
Mynnings- och baldaduningsknn o ncr i vridhnra tom såsom b estyckni11g i slagfartyg. Beshif'ning på ett n i>d ror . Nytt regl e me nte flir
skeppsf,lrten ;\ Su ez -kanal e n.
Nordeu sl<j· •l.Js expedit ion åt Norra
I shafv et. Min era lolja gentemot ftnimali s lm och \·eg.,taiJiliska smiil'j ;imueu . Det nybyggda pansar:nrtyge t Hdgo land. Skj ut för:;o k m<l t
]Jansarplåt ombord i engelska fartygPt «l'l ettle» Att giira bomu llskrut mindre farligt flir handterande .
Ny:t p ansa •pliltar af stål.

Ballon-torpeder.

Tele fon en .

D:o, cl:o, Vol. VI, N:o 9. Kronp rn cte r-stuclier och anviindan <le t
af sannolikhetskalkylen i k!-onometrien
Skjutflirsöke n Yi'l Meppe
med 35,5 -, 30,5-, 28 - och 15-c.m. Kru ppska kanon ema. Euryd ice's
upptaga n de. Sex nya frans ka Thornycroffts-båtar. Engebka korv el ten Euryalus pro f't ur. Den ryska frivilliga flottan. lJ e nyaste fram -

-
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stegen mom artilleriet
Infl.exible~ forsta maskin-proftur. Lodn ittgar i ilydatlantiska Oceanen. Pris för uppfinning af lifriidd~ingsap _
parater till sjös. De nya ryska torpedbåtames heniimnittgttr. Om
fartygs bredd. Nya svåra amerikansim kanoner Englands marinreserv. Nattsignalerings-appamt för krigsfartyg. Lafargue 's hydraaIiska styrapparat.

hiittheil'ttnyen itber Geuenstii'rule des A1·tillm·i- und
Genie- JVesens, 3:e häftet 187S. Kruppska 15 c.m. pansarkanon en. Öfversigt af de förnämsta försilken inom artilleriväsendets
område under år 1877. Skjutförsök i Holland mot pansarplåtar från
åtskilliga fabrikanter. Om det nya ryska handgevlirskrutet.
D:o, d:o, 4:e och 5:e häftena. Fältartilleri-frligan i Sverige. FörBuk med bombfria betäckningar mot verkan af spetsbomber från 21
<;.m. reffl.ade bakladdningsm!lrsaren Om förpost-telegrafer. Edisons
fonograf. En ny metod för bestlim mandet af de ballistiska koeficient erna. Föreslagen ny metod ftir uppmätandel af brisanta app&raters kraftutveckling och explosionshastighet .
D:o, d:o, 6:e häftet Plevna; ur «ryska ingcuiör-journaleu». Om
ett nytt spt·änglit~ne för krigsbruk. Fabrikationen i l'tyssland af l loch Il tums gjutstålkanoner. Mikrofonen. Von R~ischauer 's och
Bluntschlis kanon-tändrör. En lätt metod för en fy~ikalisk och kemisk undersökning af dricksvatten.
D:o, d:o 7:e och S:e Mftena. Öfuingar i fåltbeflistningar och
skjutning Försök med bombfria betiickningar mot verkan af spetsbomber från 21 c m. refflade bakladdningsmörsaren Försök öfver
motståndsförmågan hos metaller emot verkan af utströmmande krutgas. Profskjutningar med Armstrongska fult- och bergskanoner. Om
infanterielden på stor& afstlln d.
Uebe1• Compound-Maschinen von Carl Oertling, Ingenior. lm Verlage von Lipsins & Tischer in Kiel. Preis 5 mark
Marine-Almanach 1878. lm Verlage E. S. Mittler &
Sohn, Berlin, K.ochstrasse 69 u. 70 Preis 3 Mk. 20 Pf.

Al1ll..ana.ch j'ar die I{. K. Kriegsma1·ine 1878, III
Jahrgang. Herausgegeben von der P.ed. der .,Mittheilungen ans dem
Gebiete des Seewesens
Pola. Preis 2 fl.
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